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darbeliai
(Parašė lordas R. Baden-Powellis).

„KĄ DARAI, DARYK TUOJAU“.
Kartą, važiuodamas automobiliu, pamačiau vyrą, einan

tį dulkėtu, saulėtu keliu. Pravažiavęs pro jį pagalvojau, 
kad galėjau pasiūlyti jam sėstis į mano mašiną ir važiuoti 
drauge. Bet raminausi; kad keleivis, tur būt, netoli teeina, 
iki kokių nors namų kaimynystėje.

Važiuodamas toliau visą laiką dairiausi, bet nepastebė
jau nei namų, nei šalutinio kelio, kuriuo keleivis galėtų 
pasisukti. Todėl, išskaičiavau, vyras turės eiti kilometrų 
kilometrus pėsčias, vietoj to, kad patogiai važiuotų mano 
mašina.

Man šitaip su savimi besibylinėjant, automobilis kas 
minutę vis labiau tolinosi nuo vietos, kurioje pastebėjau 
keliaunifiką. Tada nutariau grįžti ir padaryti gerą darbą. 
Bet šis sumanymas man nepavyko įvykdyti, nes keliau
ninko niekur nebegalėjau rasti: matyti, jis nuėjo trum
pesniu keliu per laukus, ir aš jo niekad nebemačiau.

Ilgai negalėjau pamiršti šio įvykio. Bet po tos dienos 
niekuomet nebepraleisdavau progos pavėžyti pavargusį 
keliauninką. Neilgai galvodamas stabdau savo mašiną ir 
kviečiu jį važiuoti drauge.

Negalvoju, kad šis geras darbas labai nepaprastas; 
toli gražu. Turint mašiną, nesunku tai padaryti. Bet 
noriu jums įrodyti, kad niekuomet nereikia praleisti geros 
progos, nes paskui gali labai gailėtis. Jūsų šūkis turėtų 
būti: „Ką darai, daryk tuojau“.

Atminkite, kad gyvenimo keliu einame tik vieną kartą 
ir ta pati proga tiktai vieną kartą tepasitaiko.

KAIP BŪTI LAIMINGAM.
Tikiu? kad mūsų svarbiausias tikslas gyvenime yra 

būti laimingiems.
Pasaulis savo grožiu ir saulės šviesa skirtas teikti 

mums džiaugsmo. Jei debesys dengia dangų, mums sun
ku it skaudu, tai tiktai priešingumai, paryškiną laimę, 
einančią jų pėdomis, ir mokiną mus ją labiau branginti.

Trumpiausias ir tikriausias kelias laimei pasiekti yra 
teikti laimės kitiems. Neįstengdami padaryti kitų laimin
gais, galime jiems padėti. Pamiršdami šį savo uždavinį 
arba atidedami jį, kol bus per vėlu — kaip aš kad pada
riau plente — mes praleidžiame gerą progą.

Norėdami nuolat būti laimingi, turime nuolat daryti 
gerus darbus. Papročiui įgyti turite nenuilstamai lavintis, 
ir todėl skautas pasižada nepamiršti kasdieninio gero 
darbelio.

Pradžioje sunkoka atminti šį įstatą, ir atrodo ne taip 
jau lengva rasti progų geram darbui atlikti. Bet, turint 
gero noro ir kasdien atliekant savo pareigą, galima 
įprasti, ir netrukus paaiškėja, kad yra daugybė mažų dar
bų, kuriuos paslaugus žmogus gali atlikti.
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ČIKAGOS ŠIAUDINUKAI

1976 m. gruodžio mėn. sukako lygiai 35 metai 
nuo pirmosios šiaudinukais papuoštos eglutės ir 
kalėdinių programų pasirodymo Čikagos Mokslo ir 
Pramonės Muziejuje.

Muziejaus vyriausybė, suplanavusi ruošti „Kalė
dos Visame Pasaulyje" eglučių parodas ir programas, 
kreipėsi į konsulatus prašydama patarimų ir talkos 
jų plano įvykdymui. A.A. gen. Konsulas Dr. 
Daužvardis pavedė man reprezentacinės lietuviškos 
eglutės parūpinimo projektą.

Buvau girdėjusi ir skaičiusi apie senovėje iš 
šiaudų padirbtus namų papuošalus — saulutes, 
žvaigždutes, sodus, ir pn. ir apie „jaunamartės medį" 
kaikuriose Lietuvos vietovėse. Pagalvojau, jog tas 
beveik užmirštas mūsų liaudies menas labai tiktų 
eglutės papuošimui. Bet neturėjom, ir niekur 
neradau pavyzdžių bei šiaudinukų iliustracijų. Visur 
teiravausi. Susirašinėjau su lietuviais dailininkais ir 
žinovais JAV ir Europoje, klausinėdama, kaip eglutės 
buvo puošiamos Lietuvoje, ir ar kas nors negalėtų 
parūpinti šiaudinukų' pavyzdžių. Visų atsakymai 
buvo neigiami, su pastaba, kad Lietuvoje eglutės 
buvo puošiamos taip, kaip visur kitur.

Pagaliau, po vieno pobūvio senoje Lietuvių 
Auditorijoje, instinktyviai paklausiau senos Ameri
kos lietuvės Rožės Maziliauskienės, gal ji buvo 
girdėjusi apie šiaudinius ornamentus Lietuvoje. Jos 
akyse sužibo priblėsę atsiminimai ir susijaudinusi 
atsakė, kad ji visiškai buvo pamiršusi, jog jaunystėje, 
Žemaitijos kaime, iš šiaudų varsčiusi „sietynus" 
trobos papuošimui.

Tą patį vakarą, grįžusi namo, p. Mziliauskienė 
ėmėsi darbo. Neturėdama tikrų šiaudų, ji panaudojo 
dirbtinus gėrimo šiaudelius. Jos „fabrikas" — 
salionėlis prisipildė netik sietynais, bet ir atsimintais 
paukščiukais padarytais iš išpūstų kiaušinių lukštų ir 
iš riešutų kevalų.

Atsargiai sukrovę jos gaminius į didžiules dėžes, 
mano abu sūnūs, brolis ir aš, nuvežėm į muziejų ir 
jais papuošėm pirmąją lietuvišką eglutę. Truputį 
suabejojm pasisekimu, nes eglutė atrodė labai kukli, 
paprasta, ryškiai išsiskirianti iš kitų eglučių. Ryto
jaus dieną patyrėm, kad mūsų eglutė buvo sensacija, 
ją apspito fotografai, reporteriai, muziejaus lankyto
jai.

^ožė Maži 1 iauskienė
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Lietuviškais šiaudinukais papuošta eglutė buvo 
pranokėja kitoms eglutėms. Pirmaisiais metais, 
muziejuje tedalyvavo 4 ar 5 tautos. Jų eglutės buvo 
vienodos, papuoštos komerciniais blizgučiais ir 
elektros lemputėmis. Sekdami mūsų pavyzdžiu ir 
pastebėję mūsų eglutės pasisekimą, vėliau kiekvie
nos tautos eglučių puošėjai stengėsi joms pritaikyti 
savo tautos menę. Tik dabar praėjusiame Kalėdų 
sezone, muziejuje dalyvavusių 34 tautų eglutės bei 
prakartėlės visos buvo savitai, originaliai, papuoštos. 
O tačiau lietuvių eglutė vėl išsiskyrė iš visų savo 
ramiu, kukliu grožiu.

Žinoma, buvo neapsieita be kritikos: „Kodėl 
mūsų eglutė tokia paprasta, be blizgučių, be 
lempučių?" Mano paaiškinimas yra: 1) Elektros 
lemputės ir pirktiniai blizgučiai visiškai nesiderina su 
sodžiaus menu. 2) Lietuva yra sovietų okupuota, jos 
laisvės-šviesa okupanto užtemdyta, todėl, simboli
niai, mhsų eglutė yra be šviesų.

Prigijęs ir dabar visų vartojamas pavadinimas 
„šiaudinukai" kilo spontaniškai iš mudviejų su p. 
Maziliauskiene pasikalbėjimų.

Per 35 metus, Mokslo ir Pramonės Muziejaus 
eglutės puošimo darbus, iš eilės, atliko: 1) Daužvar- 
džių šeima, 2) Maria Aukštesniosios Mokyklos meno 
mokytoja Seselė Gratia Listaitė ir jos mokinės, 3) Fr. 
Gramontienė su Ateities šokėjais, ir 4) per pastaruo
sius keletą metų, poetiškai pasivadinusios „Eglyno 
Snieguolės" būrelis trijų kartų močiučių, jų dukrelių 
ir dukraičių, kurios savo lėšomis ir darbu pagamina 
eglutei šimtus šiaudinukų. Jų šeimų vyriškiai joms 
talkina nelengvame 18 pėdų aukštumo eglės puoši
mo ir nurengimo darbe. Būreliui vadovauja p. Vanda 
Radavičienė, 5) nuolatinė koordinatorė — J. Dauž- 
vardienė.

Nėra reikalo aiškinti, kaip plačiai šiaudinukai yra 
išpopuliarėję, šiaudinukais puoštos eglutės matėsi 
šio ir kitų kraštų privačiuose namuose ir viešose 
įstaigose; buvo rodomos televizijoje, aprašomos 
spaudoje, ir komentuojamos plačiose radijo progra
mose.

Mane jausmingai nuteikė žinia, kad viena čikagie- 
tė, praeitą vasarą, beviešėdama okupuotoje Lietu
voje, paliko ten šiaudinukų pavyzdžių ir pamokė, 
kaip juos padirbti. Taigi, svetur, tolimoje Čikagoje 
atgaivintas užmirštasis šiaudinukų menas grįžo į 
savo gimtinę.

Juzė Daužvardienė 
Gen. Lietuvos Konsulė

1981 m.
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STEBUKLŲ NAKTĮ
VEIKĖJAI:

Aldutė
Katinas
Vanduo
Duona
Kanarėlė

(kalėdinis vaizdelis)

Nijolė Jankutė

I SCENA

DUONA: (tyliai)
O aš, manai, tylėsiu?
Per metus tiek žodžių susidėjo, 
Kiek Kaharėlė ta neiščiulbėjo. . . 
Laikrodis muša dvylikų.
KANARĖLĖ: (Dar laikrodžiui tebeskambant, nubunda 
plaka sparnais)
Vidurnaktis atėjo!
ALDUTĖ: (Išgirsta laikrodį, bėga prie vandens, ragau
ja)
Saldus, saldus!
44aip cukrus, kaip medus!
Kalbėkite visi! Aš niekam nesakysiu! (j visus)
Tu irgi, Katinėli! Aš tyliai paklausysiu! (į Katinų)

(Grįžta į kėdę, patogiai įsitaiso, klausosi, bet visi tyli. 
Aldutė pasiremia ir ima snausti)

II ACENA

KATINAS: (Atsistoja, pasirųžo, apžiūri miegančių 
Aldutę)

Užmigo, paragavusi saldybę. . .
Turėsim pagaliau ramybę!

Kambarys. Aldutė sėdi kėdėje. Prie jos kojų susirietęs 
miega Katinas. Kampe stovi Vanduo (su kibiru). 
Lentynoje guli Duona. Narvelyje, galvų po sparnu 
pakišusi, miega Kanarėlė.

ALDUTE: (Pašoka iš vietos, nubėga prie Vandens, 
semia delnu iš kibiro, ragauja. Nusivylusi:)

Ir šaltas, ir skaidrus.
Kada gi bus saldus?
Kada apsals vanduo?
Kai atsigėrus jo,
Suprast galėsiu kalbą gyvulių,
Daiktų! Sulaukt nebegaliu!

(Grįžta atgal, sėdasi j kėdę, paglosto miegantį Katinų, 
patempia jį už uodegos):

Klausykis, tinginy!
Močiutė man kalbėjo,
Kad ši naktis šventa —
Sulauksim Atpirkėjo!
!Ar tu žinai,
Kalbėsis šiąnakt gyvuliai?

KATINAS: (paslaptingai, tyliai) Vėlai. . .
ALDUTĖ: (glosto Katinų ir susimųsčiusi žiūri tolyn)
VANDUO: (tyliai, jautriai)
Aš apsalsiu,
Aš pabalsiu,
Prakalbėsiu!

KALĖDOS
«

Kalėdos it žiedas pražįsta
Ir meilę gyvenimui lemia.
Ir laimina Kūdikis Kristus
Mūs brangią ir mylimą žemę.

Kalėdos, žvaigždė sidabrinė, 
Į širdį skaisčiai nusileidus, 
Džiaugsmu suliepsnoja krūtinė, 
Ir spindi pavasariu veidas.

Pakluonėj klevai ir berželiai, 
Eglaitėmis kloniai nusėti.
Kalėdos. 0 kaip man berželių, 
0 kaip man klevų nemylėti!

0 kaip mums netrokšti, tėvyne, 
Tau laisvės skaisčios ir didybės! 
Kalėdos, žvaigždė sidabrinė 
Ir džiaugsmas krūtinėj sužibęs.

Leonardas Žitkevičius
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Bėgioja, šūkauja ir nenusėdi,
O skaitosi žmogus. . . Kaip nesigėdi,
Ir nepatiks man niekados,
Kai tampo ji mane už uodegos!
DUONA: (Subara Katiną)
Kaip tau negėda apkalbėti?
Daug moki tu — kasdien tingėti!

KANARĖLĖ: (Nervingai, skųsdamasi)

Jis gąsdina mane kiekvieną dieną,
Ir plunksną išpešė jis man ne vieną. . .

KATINAS: (Kanarėlei skundžiantis, vėl bando jai 
išpešti plunksną)

VANDUO:
Nustokit! Nesibarkite, draugai!
Kalbėt mums leista neilgai.
Geriau pasidalinkim mintimis,
Kas slegia mus ir trokšta ko širdis. . .

DUONA:
Visai teisingai. Aš galvoju,
Kad savo skonio jau nustoju, 
Kad aš darausi neskalsi. . .

KATINAS:
Tiesa! Man niekad nebuvai skani!

DUONA: (piktai) Kas tavęs klausia, tinginy!

KATINAS: (įžeidžiančiai) Kad neskani, tai neskani!

VANDUO: (raminančiai)
Ššš! Taip bartis negražu.
Svarbesnius reikalus aptarti
Reikia pamažu,
Šaltai. . .

ALDUTĖ: (Ima raivytis, busti)

KATINAS: (Pastumia Vandenį)

Tu šaltas pats, Šaltai galvok!
Nenoriu aš tavęs, atstok! (pasipurto, sėda, prausiasi)

KANARĖLĖ: (Skundžiasi katinu)

Jis toks nemandagus ir piktas visados — 
Jis plunksną pešė man iš uodegos!

KATINAS: (Parodo jai „nosį”)

DUONA: (Bara Katiną ir Kanarėlę)

Argi negalite ramiai pabūti? 
Triukšmaudami prižadinsit Aldutę!

III SCENA

ALDUTĖ: (Visai nubunda. Apsidairo, klausosi.
Nudžiugusi:)

Jie kalbasi! Aš suprantu! Tikrai!
Ar sapnas čia? Ar burtai? Ar juokai?
Klausysiu, ką jie pasakys,
Ir ką nutars, ir ką svarstys. (Pasilieka tyliai sėdėti.)

VANDUO:
Šią naktį turime pasikalbėti,
Ir vienas kitą draugiškai mylėti.
Be to, yra ir klausimų svarbių,
Kurių išrišt pats vienas negaliu!

DUONA:
Taip. Taip. Tikra teisybė. Kaip minėjau. 
Seniai aš gerą skonį beturėjau. . .

VANDUO:
O aš seniai jau tyras bebuvau

KATINAS:
O aš seniai pietums turėjau Kanarėlę!
Che-che-che!

DUONA ir VANDUO: (pasipiktinę) Ir kaip gi tau 
negėda!

KANARĖLĖ: (verkdama)
Per visą dieną jis tik ėda!
Man plunksną išpešė iš uodegos!

VANDUO: (Išmetinėja Kanarėlei)

Skundale tu! Tiek iš tavęs naudos,
Kad skundiesi, verki ir aimanuoji,
Bet niekada dainelės mums nepadainuoji.

KANARĖLĖ: (verksmingai)
Tai ir yra manoji problema —
Iš mano snapo neskamba daina!

ALDUTĖ: (susirūpinusi pašoka nuo kėdės)

O aš kasdieną būnu negera. . .

VISI: (nusigandę žiūri į Aldutę)

Nubudo ji! Girdėjo mus!
Kas dabar bus? Kas dabar bus?
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ALDUTĖ: (švelniai),

Atleiskite, kad pokalbio klausiau,
Bet pasiklausius, pamačiau,
Kad aš taip pat nemoku būt gera. . .

KATINAS: Aha!

ALDUTĖ:

Aš katiną tampiau už uodegos —
Taip nedarysiu niekados!
Ir duoną mėčiau į šiukšles. . . (kreipiasi į Duoną)
Duonele, dovanok, nebark manęs. . . •
Ir Kanarėlei lesti napadėjau,
Dažų j Vandenį priliejau. . .

KATINAS:

Gana, gana!
Jei tu tokia bloga,
Tai kągi man apie save sakyti?

DUONA, VANDUO, KANARĖLĖ:

Mes žinome! Turi atsiprašyti!

KATINAS: (nenoriai) Kad jau taip liepiate — at
siprašau. . .

VANDUO:

Gražesnio žodžio nežinau!
Visi mes norim būti geresni,
Bet ar pajėgsim? Kas padės?
Kas mūsų pastangas įvertins, pastebės?

VISI (susimąsto)

ALDUTĖ: (staiga) Žinau! Atėjo man gera mintis!

Kūčios šiandien, šventa naktis — 
Tuoj gims Jėzulis Kūdikėlis.
Keliaukime visi į Prakartėlę
Ir paprašykim palaimos,
Kad štai nuo šitos valandos, 
Kasdieną būčiau aš geresnė.

DUONA: O aš skalsesnė ir skanesnė!

VANDUO: O aš kad būčiau šaltas ir gaivus! . .

ĮTINĄS: O aš, kad bučiau mandagus! . .

KANARĖLĖ:

O, kad dainuoti aš mokėčiap, 
Nebesiskųsčiau, tik čiulbėčiau!

ALDUTĖ:

Kiek daug mes norim Kūdikėliui pasakyti, 
Pasižadėt, atsiprašyti. . .
Skubėkime greičiau pas Jį!

VANDUO: Jei norim būjįĮ geresni!

DUONA: Jis mums patars, jis mums padės. . .

KATINAS ir KANARĖLĖ: Jis mus įvertins, pastebės!

Visi ruošiasi iškeliauti. ALDUTĖ IR KATINAS padeda 
DUONAI nulipt nuo lentynos, VANDUO išleidžia 
KANARĖLĘ iš narvelio. Išeidami:

VANDUO: Naktis šventa,

DUONA: Naktis tyli!

KANARĖLĖ: (suplasnoja) Giesmelė gimsta man širdy!

ALDUTĖ: O man taip gera ir smagu!

KATINAS:

Pas Kūdikėlį pamažu 
Mes iškeliaujam vienas-du!

Tyliau, tyliau!
Viens-du, viens-du!

(kalbėdamas KATINAS visus rikiuoja žąsele)

VISI: Ir nesugirgždinkim grindų!

Visi jšeina. Scena temsta, tik kambario lange ryškiai 
nušvipta Kalėdų žvaigždė.

UŽDANGA
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iŠ LIETUVOS

Audijencijoje pas kardinolq Vin
centą Sladkevičių, kun. S. 
Tamkeuičius, u.s. fil. P. Molis, kand. 
V. Sladkevičius ir u.s. F. Šakalys.

LIETUVOJE LEIS 
SKAUTAMOKSLIO 

VADOVĖLIUS

Australijos rajone sutelkti 
pinigai atsikūrusiai Lietuvos 
skautijai remti, bus naudojami 
skautiškų vadovėlių spaus
dinimui „Vyturio” spaustuvėje 
Vilniuje. Apie šią galimybę su 
vilniečiais tarėsi vasarą Lietuvo
je lankydamasis LSB Australi
jos rajono vadeiva s. Narcizas 
Ramanauskas.

Kauno skautų-čių sueigoje 1990 m. 
rugsėjo mėn.
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pasama© mm earn
TORONTE prieš 20 m. skaučių 

vadovė Bea McClelland .pradėjo 
YAP — skautiškų programą 
luošiems vaikams. Įvairių vienetų ir 
savanorių vadovų pagalba per tą 
laiką 60.000 luošų vaikų įgyvendino 
skautybės tikslus ir dėsnius, 
stengdamiesi, kiek galėdami augti ir 
bręsti.

AUSTRALIJOJE 1990 gruodžio 
28 — 1991 sausio 8 vyksta pasaulio 
skautų vyčių suvažiavimas ’’Moot”. 
Kadangi daug kur skautų vyčių ir 
vyresniųjų skaučių būreliai mišrūs, 
stovykloje Gilwellio parke prie 
Melbourne dalyvauja ir sesės.

KANADOS skautų projektas 
„Medžiai Kanadai” padeda sukelti ir 
lėšų skautiškai veiklai: 50% rėmėjų 
pažadų už kiekvieną pasodintą medį 
eina vienetui, . ''20% —
stovyklavietėms < užlaikyti, 15% ra
jonų skautiškiems reikalams, ir 15% 
Pasauliniam skautų fondui.

KANADOS valstybinėje parodo
je (Canadian National Exposition) 
kasmet prityrusieji skautai padeda 
vyresnio amžiaus ir luošiems 
lankytojams parodą apžiūrėti. 
Skautai už 30 ir už 60 vai. 
savanoriškos tarnybos gauna 
ženkliuką — specialybę.

VENGRAS Steponas Kascapas, 
gyvenęs 1916-1935, įtrauktas į nau
jąją kun. J. Tylendos knygą apie 
jėzuitus šventuosius ir palaimin
tuosius. Buvo skautas, mėgdavo su 
kitais stovyklauti, pasižymėjo gim
nastikoje, laimėdartftis vakarų 
Vengrijos sporto Čempiono vardą. 
Po įstojimo į jėzuitus susirgo 
nepagydoma liga. Šešerius metus po 
Stepono mirties pradėta jo šventumo 
byla. Išliko užrašai su jauno žmogaus 
mintimis, pvz. „Kas žmogų tikrai 
padaro laimingą? — Vidinis 
džiaugsmas yra švelni ir jautri gėlė, 
nuvystanti širdyse, kurios pinigus 
vaikosi, garbės užnuodytos ir 
malonumų sukietintos. Ji žydi kuo 
gražiausiai kilniose sielose, 
pažįstančiose tik vieną siekį: 
kilniausią ir švenčiausią Amžinąjį 
Dievą”. Nebegalėdamas kalbėti, 
prieš pat mirtį su tėvais atsisveikino 
rašteliu: „Sudievu. Susitiksime 
aukštybėse. Neverkite. Tai mano 
gimtadienis danguje. Telaimina jus 
Dievas”.

JAV SKAUTŲ mėnesinis žur
nalas ’’Boys’ Life” turi 1,5 milijonus 
prenumeratorių ir yra vienas 30 
didžiausių žurnalų JAV. Pradėtas 
leisti 1911 m.

SKAUTAI. PASAULYJE 
skaičiumi padaugėjo dvigubai per 
pastaruosius 20 metų. Iš šimto jaunų 
žmonių pasaulyje 2,65 yra skautai. 
Skautų sąjungos stengiasi šiuo metu 
daug dėmesio kreipti į skautavimo 
kokybę.

PRANCŪZIJOS skautai kartu su 
krašto jaunimo komisija paruošė dvj 
vaizdajuostes apie vystymosi pro
jektus trečiajame pasaulyje, įskaitant 
skautų ir skaučių bendrus 
uždavinius pietiniuose kraštuose.

NAUJI NARIAI — kiekvieno 
skautiško vieneto rūpestis. 1990 
rudens narių vajus JAV skautų 
sąjungoje turi temą vilkiukų vajui 
(„Įsipareigoję tobulai skautauti”) ir 
skautų šakai („Stokite už skautybę 
— sutvirtinkite vienetą”) su beisbolo 
išsireiškimu stoti ir mušti kamuolį — 
”bat”.

KORĖJOJE suskrido įvairių šalių 
parlamentarai, kurie buvo ar yra 
skautai, ir įkūrė Pasaulio skautų 
parlamentarų vienybę, kuri skatins 
skautavimą ir vystys tarptautinį 
bendradarbiavimą. WSPU 
organizacijos seimas vyks per 17-yą 
pasaulinę džiamborę 1991 m. Korėjo
je.

ŠVEICARIJOS skautai 
stovyklose praleidžia vieną „miško 
dieną”, geriau susipažindami su 
miško gyvenimu bei apsauga.
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RUSAI skautai išeivijoje šventė 
80 m. sukaktį stovykla „Naujajame 
Pavlovske” — 120 ha stovyklavietėje 
New Yorko valstijoje pagal pirmųjų 
skautų įkūrimo vietų, Pavlovsko 
miestą Rusijoje. 1917 m. bolševikų 
revoliucijos pasekmė — skautai 
uždrausti, ir veikė ar veikia ligi 
šiandien Europoje, N. Amerikoje, 
Kanadoje, JAV ir Australijoje. Rusai 
skautai turi ypatingą ryšį su savo 
stačiatikių Bažnyčia, ir sąjunga 
vadinasi „Šv. Jurgio skautai”.

GILWELLIO kursų kauliukai 
Čikagoje sukėlė neaiškumų, kai du 
kursus baigę skautininkai nesutiko 
tradicinių kauliukų ženklo priimti. 
Mat, buvo spėjama, kad 1887 m. 
Baden-Powellis karo metu Afrikoje 
kauliukų karolius galėjo rasti prie 
žuvusios afrikietės. Tyrimai 
išaiškino, kad tikriausia kauliukai 
buvo rasti Zulu vado troboje, ir 
neturi neigiamos reikšmės.

PASAULIO skautų konferencija 
1990 liepos mėn. Paryžiuje buvo pats 
didžiausias skautų pasaulinės 
organizacijos seimas — 1000 dalyvių 
iš 100 šalių. Vienas svarbiausių 
programos dalykų buvo vėl priimti 
atsikūrusias Vengrijos bei 
Čekoslovakijos skautų sąjungas į 
tarptautinę organizaciją. „Statome 
ateitį” buvo konferencijos tema. Taip 
pat pilnateisėmis narėmis buvo 
priimtos Komorų, Maldivų, 
Dominikos, Givjanos, Namibijos, 
Santa Lucijos, Santo Vincento, 
Grenadinų ir San Marino sąjungos, 
taip kad oficialiai pasauliniam są
jūdžiui priklauso 131 kraštai. 13 
kraštų parodė vaizdajuostes apie 
sėkmingus skautiškus projektus. 
Pasaulio skautų komiteto pirmininku 
išrinktas amerikietis sktn. Eugene F. 
„Bud” Reid. JAV skautų sąjunga 
įteikė Vengrijos ir Čekoslovakijos 
skautams po $25.000 skautavimui 
ugdyti.

BELGIJOS skautų ir skaučių 
federacija vysto Europos 1992 m. 
vienijimo temą „Ambasadorių 
žaidimu”, kuriuo turi atlikti 12 
uždavinių 12-oje vietų. Programon 
įtrauktas dvasingumas (atvirumas, 
daugialypė kultūra, priimti skirtybes, 
save ir aplinką suprasti), tarnyba 
visuomenei, nauji nariai, tarptautinė 
skautybė, stovyklavimas, projektai 
su kitakalbiais skautais, skautybės 
supratimas. Uždavinių tikslas yra 
išmokti apie kitas šalis bei tautas, 
kitus žmones gerbti, pažinti jų 
tradicijas ir kultūrą. Simboliui 
parinktas berniukas su riedlente ir 
paukšteliu.

“If there’s something to be 
said about it, 1 would say 

it’s cooperation, 
getting along with people, 

tolerating differences, 
being analytical and 

understanding. • 
That’s what you learn!”

KANADOS skautų naujų narių 
vajus gavo daug neapmokamo 
skelbimų laiko televizijos stotyse 
berniukus ir suaugusius patraukti- 
Vienas skelbimų vadinasi „Praplėsk 
savo protą”.
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DIRBAME ŽAISLUS!

Nagingas skautas laiką praleidžia naudingai. Mūsų 
mažieji broliukai ir sesutės kad ir visi turi mamyčių 
nupirktų žaisliukų, bet juk įdomiau'pasidaryti ką nors 
patiems, arba padaryti tiems, kurie neįstengia jų nu
sipirkti. Štai piešiniai padeda tau padaryti avelę, vaikų 
taip mėgiamą gyvuliuką. Avelę gali ispiauti iš faneros 
ar kitos kokios lentelės. Kojų ašeles ir ratukus taip pat 
gali padaryti iŠ storesnės lentos gabalo. Kai viską baigsi 
avelę nudažyk.

SKAUTAS PAMOKĖ

Algis skautas. Jis atėjo pas savo draugą pažaisti. 
Draugas atsinešė jau vartotą voką.

- Ka veiksi su tuo voku? - klausia Algis.
- Pripūstu ir šausiu, - atsakė jam draugas.
- Kai išsausi, voką sudraskysi. Geriau duok, aš 

tau parodysiu, ką galima iš voko iškirpti.
Draugas padavė ir išpūtęs akis ėmė žiūrėti, o Algis, 

kirpdamas, ėmė aiškinti:
1) Nukirpk nelygų kraštą ir nuimk ženklą.
2) Voko kampe arba šone nupiešk kokį gyvulį.
3) Iškirpk tą gyvulį.
4) Modelį pataisyk.
Dabar matai,kokių dalykėlių galima išsikirpti ir iš 

vartoto voko.
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„TĖVYNĖS ŽIDINYS” 
IŠLEIDO 50-TĄJĄ LAIDĄ

Pavadinimu „Tėvynės Židi
nys” jau nuo 1977 metų pra
džios Sydnėjaus Skautų Židinys 
(skautų vyriausioji karta) pra
dėjo leisti savo biuletenį. Jo 
pavadinimas buvo pasiskolintas 
dar iš 1950 metais leisto ranka 
rašomo biuletenio, anuomet 
jungusio skautus bene visuose 
penkiuose pasaulio kontinen
tuose, iniciatorium buvo 
sydnėjiškis J. Zinkus. Vėliau 
biuletenio leidimą perėmė 
Chicaga (v.s. Sofija Jelionienė).

Biuletenis pritaikytas vyres
niesiems, nors paskutinius kelis 
metus bandoma jame perteikti 
ir LSS Australijos rajono veik
los santraukų. Biuletenis 
pasiekia bene visas Australuos 
valstijas, taip pat ir Ameriką, o 
paskutiniuoju laiku net ir 
Lietuvą. Biuletenį redaguoja 
„T.Ž.” Talka, administruoja v.s. 
B.Barkus (80 Links Ave., Con
cord, N.S.W. 2137). Biuletenis 
leidžiamas karxą per tris 
mėnesius, 20-26 pi slapių apim
ties. Turinyje — Židinių ir ra
jono skautiškosios veiklos kro
nika, išeivijos problemų nagri
nėjimas, nemažai Australijoje 
gyvenančių rašytojų — literatų 
kūrybos, jumoro.

Neseniai išleistas šių metų 
antrasis (50) numeris.

Vyt. Šiaurys

Svečias vs Feliksas Šakalys „Kernavės” tunto vadovių tarpe.
Nuotr. J. Tamulaičio

Iš k. deš. Č. Kiliulis, Kogr. R. Durbin, 
F. Šakalys, D. Eidukienė ir Vyr. 
Sktn. G. Deveikis. Lemont. Rugsėjo 
15 d. 1990. Foto \/. Bacevičiaus.

vs Felikso Šakalio 
sutikimas Lemonte, IL
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LIEPSNELIŲ
LSS Seserijoje ir Brolijoje nuolat 

didėjant susidomėjimui liepsnelių ir 
giliukų veikla, spausdiname jų 
veiklos gaires.

(Red.)
LSS Brolijos ir Seserijos vietovių 

vienetuose įsteigiami 
priešmokyklinio amžiaus vaikų 
pradinio skautavimo būreliai. Jų 
tikslas yra sudaryti progą. lietuvių 
priešmokyklinio amžiaus vaikams (4- 
6 metų) sueiti susidraugauti ir pradėti 
žengti skautiškuoju keliu. Šių būrelių 
pavadinimai: mergaitės vadinamos 
liepsnelėmis, o berniukai vadinami 
giliukais.

Priklausomumas: a) Jei 
liepsnelės-giliukai veikia atskirai, jie 
priklauso savo vietovės Seserijos ar 
Brolijos vienetams (tuntams ar 
vietininkijoms).

b) Jei yra mišrus vienetas, 
liepsnelės-giliukai priklauso tam tun
tui, kuriam priklauso jų vadovė,-as.

Programa.“ liepsnelių ir giliukų 
jrogramą' bendru sutarimu tvarko 
Jaunesniųjų skautų,-čių skyriai.

Veiklos gairės:
Liepsnelės ir giliukai grupuojami į 

bendrus arba atskirus būrelius, 
priklausant nuo vietovės sąlygų. 
Vadovės arba vadovo globoje 
liepsnelės-giliukai piešia, spalvoja, 
karpo, klijuoja, daro paprastus 
rankdarbius, žaidžia lavinimosi 
žaidimus, ratelius, mokosi lietuviškų 
dainelių ir eilėraščių.

Uniforma:
a) Liepsnelių uniforma — 

mėlynas sijonėlis, balta bliuskutė, 
lietuviškais raštais juostelė aplink 
kaklą, baltos (ilgos arba trumpas) 
kojinės, tamsiai mėlynas megztinis 
arba treningas. Lankantis stovykloje 
— darbo uniforma.

b) Giliukų uniforma — vasarą 
trumpos, tamsiai mėlynos kelnės, 
balti marškinėliai, trumpos tamsiai 
mėlynos kojinės; žiemą — ilgos 
tzffnsiai mėlynos kelnės, balti 
marškinėliai. Prie žieminės ar

GILIUKŲ VEIKLOS GAIRES
vasarinės uniformos — lietuviškais 
raštais juostelė aplink kaklą.

Įžodis: Liepsnelės-giliukai 
įžodžio neduoda.

Ženkliukas: Bendras ženkliukas 
liepsnelėms ir giliukams projektuo
jamas Brolijos ir Seserijos skyrių 
vadovų.

Šūkis ir saliutas:
a) šūkis — „Būsirrų>kautai,-ės 

greitai, greitai!”

BBBBBBaBBBBBasssaaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

LIEPSNELIŲ- 
AGUONĖLIŲ

VADOVEI!
Lietuvos Skaučių Seserijoje jau 

seniai yra prigijusios pačios 
mažiausios Seserijos narės — 
liepsnelės. Jau prieš 20 metų 
Chicagos ’Aušros Vartų’ tunto 
stovykloje Rakė buvo suburti pirmieji 
’Nykštukai’. Clevelando ’Neringos’ 
tunte beveik prieš tiek pat metų 
vešliai pradėjo klestėti ’Aguonėlės’. 
Įdomu ir reikalinga būtų išgirsti iš kitų 
vietovių vadovių, kada liepsnelių 
užuomazga buvo pradėta jų 
vietovėse ir kokiais vardais buvo 
pasivadinusios.

Skautininkų suvažiavimas Lemonte, IL Foto V. Bacevitiaus

b) saliutas — tas pats, kaip 
vilkiukų ir paukštyčių.

Tvirtina ir keičia:
Šias gaires keičia: Brolijos ir

Seserijos jaunesnių skautų,-čių
skyriai bendru sutarimu.

Įsigalioja:
Šios gairės įsigalioja, Pirmijai jas 

patvirtinus.

Pirmijos patvirtinta 
1984 m. gruodžio 18 d.

Oficialiai LSS Pirmija liepsneles 
patvirtino 1984 m. gruodžio 18 dieną. 
Tai priešmokyklinio amžiaus, 4-6 
metų lietuvaitės, tėvelių atvestos ir 
įrašytos į Lietuvių Skaučių Seserijos 
šeimą. Tikslas — sudaryti progą 
lietuvių priešmokyklinio amžiaus 
vaikams sueiti, susidraugauti ir 
pradėti žengti skautiškuoju keliu. 
Vadovės globoje liepsnelės piešia, 
spalvoja, karpo, daro paprastus 
rankdarbius, žaidžia lavinimosi 
žaidimus, ratelius, mokosi lietuviškų 
dainelių ir eilėraščių’ (Liepsnelių- 
Giliukų veiklos gairės). Liepsnelių 
programą tvarko Jaunesniųjų 
Skaučių Skyrius.

Mūsų visų skautavimas remiasi 
vieneto vadove: kiek ji bus
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kūrybinga, išradinga, guviai 
nusiteikusi, kiek ji bus lietuviškai 
stipri — tokios bus ir jos vedamos 
sesės, šiuo atveju — liepsnelės. 
Neišsakytinai didelė atsakomybė! 
Miela sese, ar girdi?

Labai puikus Kazio Binkio 
eilėraštis, taikliai apibūdinantis 
mažąsias seses, liepsneles- 
aguonėles:

Ugniaspalvės aguonėlės. . . 
Visas kraštas — vienos gėlės! 
Ar čia žemė, ar čia rojus? — 
Ugniaspalvės aguonėlės — 
Tik liepsnojąs, tik liepsnojąs. . .

Čia dar vienas eilėraštukas, kurį 
— kaip ir pirmąjį — galima 
įscenizuoti, ar tik padainuoti. 
Nereikia daug drabužių, — 
raudonos gėlės, nykštukų kepurės, 
eglės spygliai, gėlių dulkės. . . 
Žodžiai — Nijolės Jankutės- 
Užubalienės, melodija — ’Anoj pusėj 
už upelio’:

Pasakysiu pasakėlę, kaip nykštukai 
pieną gėrė:
Po lašiuką, kliuku-kliuku iš mažyčių 
puodeliukų.

Tie mažyčiai puodeliukai buvo 
ąžuolo giliukai.

Stalas — lapeliu apklotas — buvo 
baravyko kotas!
O ant stalo tas ragaišis, kad 
skanesnės būtų vaišės,
Eglės spygliu suraikytas, gėlių 
dulkėm nubarstytas.

Taip nykštukai ten puotavo ir 
linksmas dainas dainavo.

Barzdas glostė, valgė, gėrė — ak, 
nutrūko pasakėlė! . . .

v.s. Janina Mikutaitienė

Liepsnelių vardo prasmė
Kada mažytė sesė ateina į Skautų 

sąjungą, ji yra ta gyvybės liepsnelė, 
kurią jos tėvai ir skaučių Seserija 
globoja, auklėja ir ugdo, kad ji išaugtų 
į dorą, tvirto būdo, daugelio talentų, 
darbščią skautę lietuvaitę.

Užaugusi liepsnelė, degdama 
skautiška idėja ir, tapusi mūsų 
tradicine Gabija, toliau globos, 
auklės ir ugdys jaunąsias liepsneles.

Todėl liepsnelių vardas yra gilus, 
platus ir prasmingas, atėjęs iš gilios 
senovės ir pratęsiantis šių dienų 
lietuviškas-skautiškas tradicijas.

Liepsnelių užsiėmimams siūlau 
naudotis šia medžiaga:

1 Dr. Scarry „Žodynas”, 
gaunamas Draugas ad
ministracijoje, 4545 W. 63 Street, 
Chicago, IL. 60620. Kaina $6.00.

2 „Grybs, Grybs” — dainos, 
žaidimai, rateliai mažamečiams, 
su gaidom. Gaunama Draugo 
adm. Kaina $3.00.

3 „Eglutė” — laikraštėlis vaikams, 
leidžiamas lietuvių vienuolių Put- 
name. Prenumerata $8.00 
metams. Užsisakyti: Immaculate 
Conceptio Convent Putnam, 
Connecticut

4 „Mažuiu dienos” — Vytės 

LSS Tarybos pirm, su kanadiečiais. 
Sendzikas, Žilinskienė, Vyr. Skn. S. 
Gedgaudienė, Vasiliauskienė ir

Mockus. Lemont. ,1990, rugsėjo 15 d.
Foto V. Bacevičiaus.

Nemunėlio vaikų poezijos 
rinkinys, gaunamas Draugo ad
ministracijoje. Kaina $7.50.

5 „Bitės” — gaunama Suburban 
Lithuanian Montessori 
„Žiburėlis”. P. O. Box 221. 
Lemont, IL. 60439. Kaina $5.00.

6 Mano Lietuviška Spalvinimo 
Knyga, sąsiuvinys I ir sąsiuv. 11. 
Kaina $2,50 už vieną. Gaunama 
Drauge arba Baltic Enterprises. 
P. O. Box 8241. Boston, MA. 
02114.

7 Kai kurią medžiagą galima pa
naudoti iš sąsiuvinio „Noriu būti
Paukštytė”. Kaina $2.00. 
Gaunamas Seserijos tiekimo 
skyriuje.

8 Plokštelės: „Zuikis Puikis”, „Sek 
Pasaką” ir „Žirginėliai”, 
gaunamos Drauge.

9 Kreiptis į buvusias ir esamas 
paukštyčių draugininkes.

10 Siūlau kam nors apsiimti išleisti 
konspektą-sąsiuvinį „Aš esu 
Liepsnelė”. . .

11 Darbeliams pavyzdžių ir 
medžiagos rasite ir įvairiausioje 
amerikiečių literatūroje.

s. Danutė Dirvonienė

3

15



4

16



Kernaviečių kalėdinis pasirodymas.

Popiežius Jonas Paulius II, 
kalbėdamas katalikų skautams š.m. 
rugsėjo 20 d., pabrėžė skautavimo 
svarbą jauno žmogaus gyvenime:

„Skautavimas tai asmens brendimas 
atsakingam gyvenimui visuomenėje. 
Skautybė padeda milijonams 
jaunuolių darbuotis žmoniškumui, 
ugdyti charakterio tvirtumą, siekti 
Gėrio ir ištvermės tiesoje.”

Teikdamas savo apaštališkąjį 
palaiminimą, Jonas Paulius II 
pasidžiaugė, kad skautybė atgimsta 
Rytų Europos kraštuose ir palinkėjo 
skautams visame pasaulyje visada 
būti Dievo liudytojais artimo tar
nyboje.

Iš ’The Four County Catholic”

Kernavės tradicinis žvakių uždegimas.
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■SKAUTIŠKOS KALĖDOS
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CHICAGO
didžioji seim.i

16

Lietuvos Skautų sąjungos tarybos pirm, vs Feliksas Šakalys praveda žaidimą Chicagos skautų 
ir skaučių sueigoje. Nuotr. j Tamujaičio
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CHICAGO

Leitenantas Tomas Dundzila Saudi 
Arabijoje iš Čikagos, Lituanikos 
tunto miško brolių draugovės.

Tuntininko pareigas perduodamas s. fil. Gintaras Plačas „Lituanicos” tun
to vėliavą įteikia Vyriausiam skautininkui vs Gediminui Deveikiui.

Nuotr. J. Tamulaičio

Detalė iš iškilmingos sueigos. Šaunieji „Lituanicos” tunto „Miško broliai”, būrelis jūrų skautų 
ir bebriukų. Nuotr. J. Tamulaičio
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Nenortas, s. V. Jurgėla, ps. fil- J- 
Aukštikalnienė. Bostono T-tą 
sueigoje spalio 12 d.

Bostono Ttų iškilmingoje sueigoje 
1990 spalio 12 d. Lietuvos Skautų 
Sąjungos Tarybos Pirmininkas ap
dovanojamas LSS Geležinio Vilko 
Ordinu.

Su Lietuvos Skautų Sąjungos 
Tarybos Pirmininku vadovai: u.s. Č. 
Kiliulis, u.s. F. Šakalys, u.s. fil. P. 
Molis, j. u.s. G. Treinienė, u.s. L. 
Kiliulienė, s. B. Banaitienė, u.s. /ii. K.

Bostono T-tų iškilmingoje sueigoje, 
spalio 12 d. skautai vyčiai gerbia 
vadovybę.

Bostono paukštytės sveikina 
Lietuvos SS Tarybos Pirmininką u.s. 
Feliksą Šakalį. 1990 spalio 12 d.

ROMUVA

Prityrusios ir vadovės iš Toronto, 
Hamiltono irRočesterio „Romuvos” 
Stovykloj.
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DETROIT
SKAUTIŠKA
SUKAKTIS

Detroito „Gabijos” ir „Balti
jos” skautų .tuntų 40 metų 
veiklos metinės buvo paminėtos 
Dievo Apvaizdos Kultūros cen
tre spalio 20 dieną. Trumpą 
programa „Baltijos” ir „Gabi
jos” tuntų veiklos istoriją apibū
dino Česlovas Anužis ir Liuda 
Rugienienė. „Gabijos” tunto 
steigėjos buvo Petronėlė 
Pajaujienė, Kunigunda Koda- 
tienė ir Irena Kairytė. „Balti
jos” vietininkijos steigėjas a.a. 
Vytautas Tarvainis. Vyriausia 
Skautininke Stefa Gedgaudienė 
savo sveikinimo žodyje pranešė, 
kad 8-toji Jubiliejinė stovykla 
yra planuojama Lietuvoje, 1993 
metų vasarą Lietuvių Skautų 
sąjungai minint savo 75 metų 
Jubiliejų. Skautininke ragino 
Detroito skautų vadovus toliau 

' dirbti ir auklėti jaunimą vado

Detroite apsilankiusį Lietuvos Skautų sąjungos tarybos pirm, vs Feliksą Šakalį 
jauniausias Detroito vilkiukas.

Nuotr. Giedriaus Meilaus

vaujantis skautiška programa. 
Susikaupimo minute buvo prisi
minti mirusieji skautų tuntų 
nariai ir buvę tuntininkai bei 
vietininkai — a.a. Vytautas Tar
vainis, a.a. Vytautas Bauža ir 
a.a. Antanas Banionis.'

Minėjime dalyvavo šie 
„Baltijos” tunto buvę tunti
ninkai ar vietininkai: Vladas 
Simutis, Algirdas Manvydas, 
Leopoldas Heiningas, Česlovas 
Anužis, Jonas Asminas, Jurgis 
Jurgutis, Juozas Orentas, Ša
rūnas Mingėla ir dabartinis 
tuntininkas Jaunutis Zubric- 
kas. „Gabijvs” buvusios tun- 
tininkės — Audronė Tamuliony- 
tė, Liuda Rugienienė, Dalia 
Gilvydienė, Rita Matvėkai- 
tė-Kasputienė, Danguolė Jurgu- 
tienė, Vida Juškienė ir da
bartinė tuntininkė Vida 
Meiluvienė. Paulius Jankus 
perskaitė raštu gautus sveiki
nimus. Dalyviai ir svečiai 
dainavo prie improvizuoto 
laužo. Po vakarienės vyko 
šokiai, grojant Rimo Kaspučio 
orkestrui. Minėjime dalyvavo 
daugiau negu 200 svečių.

Los Angeles „Palangos” tun
to „Birutės” draugovės prityru
sios skautės atsisveikino su 
savo vyresnėmis sesėmis, kurios 
šią vasarą įsijungė kandida
tėmis į vyresnių skaučių būrelį. 
Atsisveikinimo sueiga įvyko 
rugpjūčio 16 d. Santa Monikoje 
pas Laimą Zemaitaitytę. 
(Dėkojame pp. Zemaitaičiams, 
už jų vaišingumą.) Sueigoje 
dalyvavo Tara ir Tanya Baraus
kaitės, Vanesa Kašelioytė, Ni
da Paplauskaitė, Laima Zemai- 
taitytė ir draugininke Gailė 
Rad venytė.

Sesės diskutavo Los Angeles 
skautų stovyklą ir tarėsi ką 
norėtų pasiekti šiais metais.

Sesės sutiko, kad privaloma 
lankyti kiekvieną sueigą. Jei 
sesė praleidžia dvi sueigas, jai 
ateinančią vasarą nebus 
leidžiama duoti vyresnės 
skautės įžodžio.

Po sueigos oficialios dalies, 
visos nuvažiavo į Venice pajūrį. 
Buvo saulėta diena, tai 
automobilį teko gana toli pasta
tyti, bent tris mylias nuo 
pajūrio. Beeidamos sesės traukė 
lietuviškas dainas (vadovė tvir
tina, kad ne ji pirma pradėjo) 
sesių ūpas pakilo.

Pajūryje pamatė daug žmonių: 
čigonė siūlė išburti ateitį; 
čiuožėjas su turbanu sesėms pa
dainavo; surūgęs pardavėjas 
supyko, kad sesės kalbėjo .jam 
nesuprantama kalba; baltai 
apsirengusi moteris siūle 
masažus. Sesės tiek įsismagino 
ir beveik nepastebėjo, kad 
tautinių šokių repeticijos laikas 
artėja./Čiauškėdamos nuskubę 
jo prie automobilio.

G. Rad.
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LANKĖME MIRUSIUS
BROLIUS IR SESES

„Nerijos” jūrų skaučių tunto 
„Juodkrantės” laivo sesės ir jų 
vadovės Vėlinių proga lapkričio 
3 d., po pamokų lituanistinėse 
mokyklose, nuvyko į Sv. Kazi
miero lietuvių kapines aplan
kyti ten amžiną poilsį radusius 
mūsų brolius ir seses. Mūsų 
tarpe buvo ir „Nerijos” tunto 
tuntininkė jps Violeta Paulienė 
bei LS Brolijos jūrų skautų 
skyriaus vedėjas js dr. Algis 
Paulius.

Mūsų tuntininkė iš anksto pa
sirūpino žiniomis, kur palaidoti 
mūsų mirusieji broliai ir sesės. 
Nustebome, nes tas sąrašas 
buvo gana ilgas. Keistas 
jausmas apėmė susimąsčius, 
kad jau tiek daug iš mūsų tar
po iškeliavo į amžinybę. Poros 
valandų laikotarpyje nespėjome 
jų visų aplankyti.

Prie lankomų kapų susimąs- 
tėm, tuntininkei sesei Vijai 
apibūdinant jų gyvenimo nueitą 
kelią. Prie visų kapų sesės 
uždegė žvakutes, sukalbėjo 
„Amžiną atilsį”... Ypač visas 
paveikė jūrų jaunės Lisos Blin- 
strubaitės kapo aplankymas. 
Visoms buvo liūdna suvokus, 
kad jų pačių amžiaus mergaitė 
— tokia jaunutė numirė. 
Aplankėme kapą ir jvs kun. 
Jono Raibužio, išgyvenusio ilgą 
ir prasmingą gyvenimą, ku
riame daug dėmesio buvo ski
riama ir lietuviškąjai jūrų 
skautijai.

Sis apsilankymas kapinėse, 
prisiminimas visų mirusių jau
nesniųjų ir vyresniųjų sesių ir 
brolių, priminė mums žmogaus 
gyvenimo trapumą. Suvokėme, 
kad kiekvieną iš mūsų Dievas 
bet kada gali pašaukti...

g.v.v. Laima Pauliūtė

Gerbiant žuvusius ir mirusius brolius ir seses, į ežero gelmes vainiką leisti 
pasiruošusios „Nerijos” tunto gintarės Laima Pauliūtė, Lara Bartkutė ii' Lin
da Mikučiauskaitė.

i •

LSS „Nerijos” jūrų skaučių tunto sesių (dalis) iškilmingoje Chicagos skautų,-čių 
; tuntų sueigoje. Dešinėje — tuntininkė jps Violeta Paulienė.

Nuotr. J. Tamulaičio
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BRANGUS SVEČIAS
PAS PRERIJOS SKAUTUS

Pas prerijos skautus,-es irgi 
lankėsi Lietuvos Skautų są
jungos Tarybos pirmininkas v.s. 
Feliksas Šakalys. Rugsėjo 20 d. 
įvyko posėdis su Omahos skau
tininkais ir skautininkėmis, 
kur iš svečio daug sužinojom 
apie Lietuvos skautų veiklą ir 
bendrą jos padėtį. Sekantį 
vakarą, penktadienį, Šv. Anta
no parapijos salėje Omahos lie
tuvių skautija ir visuomenė 
turėjo progos išgirsti iš v.s. 
Šakalio vėliausias žinias iš 
Lietuvos, apie dvi valandas 
trukusiame pokalbyje.

Skautininkės L. Antanėlienė, 
L Lileikienė, G. Reškevičienė ir 
s. A. Antanėlis svečiui aprodė 
Omahos žymesnes turistines 
vietas. Iš čia šeštadienio popietę 
skautininkas būrelio vietos 
skautininkų,-ių buvo išlydėtas

„ĄŽUOLO MOKYKLA”
Kas yra LSB „Ąžuolo 

mokykla”?
„Ąžuolo mokykla” yra jaunų 

vadovų arba draugininkų lavi
nimo kursai.

Koks yra „Ąžuolo 
mokyklos” („Ą.M.”) tikslas?

„Ą.M.” tikslas yra paruošti 
jaunus draugininkus — pade
dant jiems pagilinti skautiškas 
žinias ir susipažinti su vado
vavimo principais.

Kas yra lavinimo kursai?
„Ą.M.” — lavinimo kursų dar

bą sudaro keturios dalys:
a. rašto darbai — trumpa tema 

(250 žodžių) laisva tema;
— trumpai atsakyti. 20 

klausimų; 

į Los Angeles per Minneapolį. 
Svečią Minneapolyje aerodrome 
pasitiko ir pagelbėjo su 
persėdimu į kitą lėktuvą Seseri
jos jaunesniųjų skaučių sky
riaus vedėja j.s. Milda Arlaus
kienė. Jų pasimatymas buvo 
gana trumpas.

Omahos skautija kviečia visus 
buvusius „Neries” tunto ir V. 
Kudirkos vietininkijos brolius ir 
seses dalyvauti iškilmingoje su
eigoje, švenčiant vienetų 40 m. 
veiklos Jubiliejų. Sueiga įvyks 
sekmadienį, lapkričio 4 d., tuoj 
po 10 vai. ryto lietuviškų Mišių 
Šv. Antano parapijos salėje. 
Būtų malonu matyti mūsų tar
pe ir kaimyninių vietovių 
vadovus bei seses ir brolius. 
Kviečiame visus ir visas.

Brolis Jonas

b. stovykla — „Ą.M.” vasaros 
stovykla;

c. Vadovavimas — bent 9 
mėnesius vadovavimo tunte/ 
vienete

—tuntininko/vieneto vadovo 
įvėrtinimas eitų pareigų.

d. baigiamasis rašto darbas — 
tema maždaug 300 žodžių — 
įvertinant tai, kas buvo 
išmokta, siūlant papildymus ir 
t.t.

Ar neužtektų tik dalyvauti 
„Ą.M.” stovykloje?

„Ą.M.” stovykloje labai 
smagu, bet — labai svarbu, kad 
„Ą.M.” dalyviai suprastų, jog jie 
įsipareigoja daugiau negu vien 
„tik pastovyklauti”.

Kas gali įstoti į „Ą.M.”)
Skautai nuo 17 m. amžiaus: I 

skautų, arba II prityrusių 
skautų patyrimo laipsnio vado
vai, arba turintis sugebėjimą 
vadovauti. Išimtinais atvejais, 
tuntininkui pasiūlius ir Vadovų 
Lavinimo skyriaus vedėjui pri
tarus, gali įstoti ir 16 m. 
amžiaus. Jaunesniems, tačiau, 
„Ą.M.” netinka — geriau skilti- 
ninkų kursai.

Kiek kainuoja dalyvavimas 
„Ą.M.” stovykloje?

Maždaug 100 JAV-ių dolerių.

Kas daroma „Ą.M.” stovyk
loje?

Grupiniai žaidimai, pašne
kesiai, skautiški pratimai ir 
užsiėmimai, virimas, iškyla- 
vimas, lengva pionerija, vado
vavimo principai — žodžiu, 
viskas, kas reikalinga skau- 
tamoksliui ir, ypač, vadova
vimui įsisąmoninti. Visur ir 
visada veikiama skiltimis.

Ar stovyklaujama su se
sėmis?

Taip, nes kartu su „Ąžuolo 
mokykla” vyksta ir „Gintaro” 
vadovių mokykla.

Kur gauti daugiau informa
cijos apie „Ą.M.”?

Kreiptis pas tuntininką/viene- 
to vadovą, arba į LSB Vadovų 
lavinimo skyriaus vedėją — v.s. 
fil. Kazį Matonį.

LSB Vadovų lavinimo 
skyrius
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MONTREALIO SKAUTŲ 
STOVYKLOJE

Lietuviškam jaunimui ir 
skautybei pasišventusių vadovų 
dėka Montrealyje vyksta graži 
skautiška veikla. Ne tik suei- 
gaujama, bet ir smagiai sto
vyklaujama.

Šjmetinė, jau 26-ta stovykla 
„Baltijos” stovyklavietėje vyko 
rugpjūčio 4-11 dienomis. Sto
vyklavo arti 30 asmenų: 12 vil
kiukų, 4 paukštytės, 4 skautės 
ir du „savaitgaliniai” skautai 
vyčiai bei vadovų štabas — 4 
vadovai, 3 vadovės, šeimininkė 
jos pagalbininkė ir ūkvedys. 
Stovykla būtų buvusi gausesnė, 
jei būtų laiku rasta sesė, su
tinkanti vykdyti komendantės 
pareigas. Tik trumpai prieš sto
vyklos pradžią buvo pakviesta, 
maloniai sutikusi, net iš Bos
tono atvyko pareigingoji ps. 
Naida Šnipaitė. Bet jau nebe
buvo laiko stovyklon sušaukti 
visas seses.

Stovyklos vadovybę sudarė: 
Gintaras Nagys — viršininkas 
ir vilkiukų vadovas, Edis-Ginta- 
ras Brinkis — vilkiukų draugi
ninkas, Paulius Murauskas — 
komendantas, Jonas Valiulis —- 
adjutantas ir vandens sargas. 
Seserijos vadovybę sudarė bos- 
tonietė Naida Šnipaitė — ko
mendante, Kristina Čičinskaitė 
— skaučių draugininke ir An- 
drėja Celtoriūtė — stovyklos 
adjutante ir paukštyčių drau
gininke. Gera šeimininkė yra 
geriausia stovyklautojų nuo
taikos apdrauda. Šjmetiniai 
stovyklautojai su dėkingumu 
prisimena jų maitinimu ir 
gerbūviu besirūpinusią Genę 
Kudžmienę. Seimininkei padėjo 
ir viską, ko reikėjo, kasdien iš 
miesto atveždavo ūkvedys Luc 

Brunet. Pažymėtina, kad šis, 
net ne lietuvių kilmės asmuo, 
savo atsotogas paaukojo talkin
damas lietuvių skautų stovyklo
je. Dvasiniais stovyklautojų 
reikalais rūpinosi kun. J. Ara- 
nauskas. Jis ne tik Mišias auko
jo, bet ir vilkiuktfe įžodžiui 
paruošt padėjo.

Stovyklos programoje ypač 
daug dėmesio buvo skiriama 
pirmąjai pagalbai. Vilkiukai jos 
labai uoliai mokėsi ir įsigijo pir
mosios pagbalbos specialybę, o 
šeši išlaikė ir plaukimo specia
lybės egzaminus.
Neužmiršta ir sportas — turėta 
net Olimpiados diena, kurioje 
visi savo amžiaus grupėje galė
jo pasireikšti šokime į tolį, bė
gime, sunkaus akmens metime 

„Baltijos” stovyklos Montrealyje stovyklautojų būrelis. Kairėje jų vadovė — 
bostoniškė ps. Naida Šnipaitė. Gairelę laiko Maika Drešerytė.

ir kt. Dėmesys skiriamas buvo 
ir rankdarbiams, kuriuos 
jauniesiems puikiai pravedė 
sesė Alma Drešerienė.

Turėta ir porą įdomių iškylų, 
/iena jų buvo į netoliese esan
čią Juozo Piečaičio vasarvietę. 

Iškylai vadovavo Juozas Pie- 
čaitis ir Petras Drešeris. Abu 
vadovai, net smarkiam lietui ly
jant, sudėjo kelio ženklus, 
kuriuos sekdami vilkiukai ir 
paukštytės rado kelią, ne tik į 
Piečaičių vasarnamį, bet net ir 
paslėptus „lobius”. Kita iškyla 
buvo į „Ainis D’O”, kur žuvų 
prileistuose prūduose savo paga
mintomis meškerėmis žuvavo 
visi stovyklautojai.

Neužmirštami liko sesės Nai- 
dos Šnipaitės pagal Perkūno 
pasaką paruošti nakties žai
dimai su vaidilutėmis, baidyk
lėmis ir kt. Prie stovyklos prisi
dėjo ir brolis Romas Otto, pašne
kesiais apie pasaulinę ir 
lietuvių skautų istoriją, o taip 
pat ir parodydamas skaidres

Stovykla buvo smagi ir sėk
minga, nors kelias dienas 
Dievas nepagailėjo ir lietučio, 
bet jis nesudrėkino stovyklau
tojų nuotaikos.

Kad „Baltijos” stovykloje 
būtų gera stovyklauti, pasidar
bavo skautų vyčių ir tėvelių 
talka, prie kurios suorgani
zavimo daugiausiai rūpinosi 
Rimas Rudinskas ir stovykla
vietės pirmininkas Linas Staš
kevičius.
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METINĖ SKAUTUOS ŠVENTĖ • 
CLEVELANDE

Skautų įsikūrimas Lietuvoje 
1918 m. lapkričio 1 d. — metinė 
Skautijos šventė, — Clevelande 
šiemet bus minima pirmadienį, 
spalio 22 dieną 7 v.v., Dievo 
Motinos parapijos auditorijoje, 
pristatant Vilniaus Pedagoginio 
instituto ansamblį „Šviesą”.

Amerikoje viešįs ansamblis, 
pakelyje iš Chicagos į Washing- 
toną. Clevelandan atvyksta 
sekmadienį 5 v.v.pirmadienį, 
kiek laikas leis,turės progą 
pamatyti nors dalį mūsų miesto, 
o vakare duos koncertą. Iš čia 
išvyksta antradienio rytą.

Vilniuje sužibo pirmieji lie
tuvių skautų laužai. Vilniuje iš 
naujo pakilo išlaikyta, naujai 
atsikuriančios Skautijos

VILKIUKŲ VEIKLA
MELBOURNE

Australijoje leidžiamo savait
raščio „Tėviškės aidai” š.m. 
rugpjūčio 7 d. laidoje, Melbour
ne „Džiugo” tunto vilkiukų 
draugininkas aprašo įdomią to 
tunto vilkiukų veiklą. Rašoma;

„Džiugo” tunto vilkiukai 
skautauja veikliai ir įdomiai. 
Per praėjusias Velykas buvo 
pakrikštytos naujai įsigytos 
palapinės, stovyklaujant Yan- 
doit apylinkėse, netoli 

vėliava. Jaunyste žydintis an
samblis „Šviesa” bus tarytum 
dovana šioj šventėj, kalbąs tikė
jimą aukštesnėm idėjom, ryto
jumi ir žmogumi. Jie bus gyvas 
ryšys tarp vakar ir šiandien 
dienų, prisimenant nepriklauso
mos valstybės kūrimąsi ir 
brandą.

Širdinga padėka Dievo Moti
nos parapijos klebonui, s. kun. 
Gediminui Kijauskui,S.J„ už 
leidimą pasinaudoti patalpomis, 
clevelandiečiams, — atidariu
siems savo namų duris svečiams 
ir visiems talkinantiems. Gau
tos pajamos bus skiriamos 
svečiams.

Laukiame visų koncerte — 
šventėje.

Daylesford miestelio. Naujos 
palapinės taip patiko, kad buvo 
visų nutarta jose kuo greičiau 
vėl stovyklauti.

„Liepos 7-tą dieną vilkiukai 
aplankė HMAS Cerberus karo 
laivyno jūrininkų apmokymo 
bazę, kuri įruošta Western 
Point Bay. Maloni iškyla buvo 
suruošta Karo laivyno atsargos 
leitenanto Juozo Lukaičio, 
„Džiugo” tunto tėvų komiteto 
pirmininko.
„Vilkiukai užlipo ant labai 

greitai plaukiančio laivelio ir su 
jūrininkų pagalba, apžvalgė 
įlanką, aplankė laivyno muzie
jų, laivininkystės mokyklą ir du 
karo laivyno žvalgybos laivus: 
TV Bayonet ir HMAS Warr- 
nambool. Mūsų skautukų apsi
lankymą karo laive primins Lie
tuvių skautų skydelis, įmontuo
tas su atitinkamu įrašu laivo 
įgulos patalpose.

„Dvi savaites vėliau vilkiukai 
vėl iškylavo. Šį kartą dviračiais 
Yarra upės pakrantėmis. Galvo
jo, kad būdami ant tvirtos žemės 
nesušlaps, kaip aname laive, bet 
užėjus lietingam orui, ne tik 
sušlapo, bet ir dviračiai buvo 
apdrapstyti purvais.

„Dabartiniu metu draugovėje 
yra 17-ka berniukų tarp 6-10 
metų amžiaus”.

RAJONINĖ STOVYKLA
LSS Australijos rajono stovyk

lą ateinančių metų pradžioje, 
Rajono vadijos pavedimu, ruošia 
Melbourne „Džiugo” tuntas. 
Stovyklos rengimo komitetą 
sudaro: Petras Šurna, Linas Šei- 
kis, Rasa Statkuvienė, Narcizas 
Ramanauskas, Juozas Lukaitis, 
Gintaras Šimkus, Audra Šim
kutė, Marius Baltutis, Lukas 
Zdanius, Vija Gaidelytė, Aidas 
Antanaitis ir Jonas Rukšėnas.

Stovykla prasidės 1991 m. 
sausio 2 dieną, baigsis sausio 12 
dieną. Ji vyks Anglesea vie
tovėje, netoli Geelongo.

„BALTIJOS” TUNTAS 
CANBERROJE

Canberros „Baltijos” mišraus 
tunto tuntininke nuo vasario 23 
dienos paskirta v.s.v.sl. Audro
nė Stepanienė, „Baltijos” tuntui 
priklauso jaun. skautų,-čių, 
skautų,-čių, vyr. skaučių ir sk. 
vyčių vienetai.
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Paaiškino
Mokinys klausia mokytojų:
— Kas tai yra stebuklas?
Mokytojas paėmė mokinį už ausies, patąsė ir 

klausia:
— Na, ar jauti?
Mokinys šaukdamas:
— Oi, sakauda, jaučiu, jaučiu!
— Tai būtų' stebuklas, jei nejaustumei, — 

tarė mokytojas.

Neįmanoma pusė
Naktį du vaikai, gulėdami vienoje lovoje, 

susipešė. Motina klausia:
— Kas atsitiko?
— Petrukas pusę lovos užėmė!
----Tai kita Pusę tu užimk.
— Negaliu: jisai savo pusę vidury užėmė, o 

man paliko iš kraštų!

- Ar yra publikoje 
skautas?!!!

Milijonierius
— Aš žinau, ką dalyčiau, jei būčiau 

milijonierius.
— Ką gi tu darytum?
— Ogi nieko.
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