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REDAKCIJOS KAMPELIS
Vienas šio redaktoriaus (klaidingų ar teisingų) nusistatymų yra “Mūsų
Vyti” spausdinti maždaug laiku su tiek medžiagos, kiek turima. Viena tauta
turi priežodi “Tobulumas yra gero priešas” — jei norėsi labai tobulai ką atlikti,
praleisi progą ką nors gerai atlikti. Todėl “Įvykių ir pastabų” skyrius “Mūsų
Vytyje” kartais platus, kartais vos kelių puslapių. Ir tenka atsiprašyti už
korektūros klaidas.
Vis dėlto, apie šių metų pirmomis dienomis įvykusią VI Tautinę stovyklą
Australijoje laukėme iki antrojo numerio, kad būtų galima daugiau medžiagos
surinkti ir ją sklandžiau apdirbti. Antrasis šių metų “Mūsų Vyčio” sąsiuvinys
stengiasi perduoti pagrindines žinias ir svarbiausias nuotaikas apie tokį įdomų
ir reikšmingą Lietuvių Skautų Sąjungos, kartu ir išeivijos, pergyvenimą.
Prieš (JAV) vasarą išeis trečiasis numeris, o papildomoji Tautinė stovykla,
ASS studijų dienos, Pasaulio lietuvių dienos ir kiti įvykiai lauks ketvirtojo
numerio rudenį.
ADMINISTRACIJOS PRANEŠIMAS
K. Beniušis — Garbės prenumerata už 1978 m. — 10 dol.
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Fil. Izidorius Jonaitis

VI TAUTINĖS STOVYKLOS REIKŠMĖ
Norint įvertinti Vl-sios Tautinės Stovyklos reikšmę Australijos lietuvių
skautams bei visai lietuvių bendruomenei, reikia bent paviršutiniškai suprasti
Australijos lietuvių gyvenimą.
Skaičiuojama, kad Australijoje yra apie 10000 lietuvių kilmės asmenų. Jie
yra išsisklaidę po didžiulį kontinentą. Tačiau jų 70 procentų pastoviau gyvena
trijuose didesniuose miestuose: Sydnejuje, Melbourne ir Adelaidėje. Ir patys
miestai labai išsiplėtę, sakysim toks Sydnejus apima 30 mylių spindulio plotą,
o lietuvių ten yra 2500-3000. Taigi išeitų 1 kv. myliai vienas lietuvis. Dėl tokio
išsisklaidymo lietuviška veikla nukenčia. Dėl didelių atstumų sunku tėvams
nuvežti vaikus į savaitgalio mokyklas, skautų sueigas ir kitus susibūrimus.
Lietuviškai veiklai kenkia ir tai, kad esame dideliais atstumais izoliuoti ir nuo
pačios Lietuvos ir nuo didžiųjų išeivijos centrų.
Nežiūrint tų sunkumų Australijos lietuvių kultūrinis, socialinis ir religinis
gyvenimas reiškiasi gana stipriai. Australijos Lietuvių Bendruomenė suburia
visus lietuvius — ji rengia tautinių švenčių minėjimus, kas antrais metais su
rengia Lietuvių Dienas, leidžia savaitraštį Mūsų Pastogę, atlieka sėkmingai
visą politinę Lietuvos reikalus liečiančią veiklą ir reprezentuoja lietuvius
Australijos įstaigose bei organizacijose.
Šalia Bendruomenės veikia eilė kultūrinių, socialinių, religinių, jaunimo ir
profesinių organizacijų. Didesnėse kolonijose veikia Lietuvių klubai su gana
patraukliais nuosavais namais.
Stipriai darbuojasi ir mūsų kunigai, kurie be religinio aptarnavimo ypač
daug prisideda prie savaitgalio lietuviškų mokyklų gyvavimo. Veikia A.L.
Katalikų Federacija, kuri leidžia savaitraštį Tėviškės Aidus.
Turime šias jaunimo organizacijas: skautų, ateitininkų, studentų, sporti
ninkų ir Pasaulio jaunimo sąjungos skyrius. Aktyviai veikia sportininkai,
kurie kas met surengia sporto šventę, į kurią suvažiuoja iki 200 dalyvių. Atei
tininkai dėl jų mažo skaičiaus ryškesnės veiklos neišvysto. Studentų sąjungos
veikla šiuo metu labai prigesusi. Jaunimo sąjunga dar žengia tik pirmus
žingsnius.
Pirmaujančia jaunimo organizacija reikia skaityti skautus. Į juos sudėtos
visos lietuvių bendruomenės viltys. Tiki, kad skautai gali išauginti sąmonin
gus lietuvius, kurie užtikrins mūsų etninės grupės tęstinumą — lietuvybės
išlaikyme ir Lietuvos laisvinimo reikaluose. Lietuviams imigruojant į Austra
liją (nuo 1948 m.) atvyko nemaža patyrusių skautų ir vadovų, visi mokėjo
gimtąją kalbą ir todėl organizavimosi pradžia buvo sėkminga. Kūrėsi skautų
vienetai ir į ruošiamas Rajono stovyklas suvažiuodavo virš 200 skautų. Tačiau
po beveik 30-ties metų veiklos sąlygos pasikeitė. Patyrę vadovai paseno ar
pasimirė, gi naujų nevisur sugebėta prisiauginti, sunkėjo lietuvių kalbos išlai
kymas ir skatinimas. Tuntai net didžiuose miestuose vos bepajėgdavo suda
ryti po vieną neskaitlingą skautų-čių draugovę. Mažesniuose miestuose skau
tų vienetai išnyko ar pasidarė pasyvūs.
Vl-sios T. Stovyklos ruošimas Australijoje padėjo nugalėti beįsigalinčią
apatiją ir pažadino iš sustingimo, ypač paaiškėjus, kad į ją atvyks būrys užjū
rių lietuvių skautų.
LIuTUVOS
NACionaunč I
M MAŽVYDO ‘
BfBUOTEKA
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Pradėjus ruoštis T.S. Australijos lietuviams skautams tiek jaunesniems
tiek ir vyresniems teko pasistengti. Energingas R-no vadas v.s. A. Mauragis,
nežiūrint pensininko amžiaus, apvažiavo visus Australijos miestus, kur tik
skautu vienetai buvo nebeaktyvūs ar išnykę, ir rezultatai buvo neblogi. Skau
tų skaičius vėl pradėjo augti, gi iš aktyvios veiklos pasitraukę skautai vėl
jungėsi prie T.S. parengimo darbų bei lėšų telkimo.
Ir neskautai lietuviai suprato T.S. reikšmę mūsų jaunimui ir gausiai parėmė
finansiškai, ir ruošdami tam tikslui parengimus, loterijas. Vien mecenatų
aukojusių 100 ar daugiau dolerių susidarė apie 140, o šimtai asmenų aukojo
mažesnes sumas.
T. S. laikas atėjo ir praėjo. Koks balansas liko Australijos lietuvių skautams,
lietuvių bendruomenei ir bendrai visai L.S.S.? Atsakymas nelengvas, nes tai
nėra vien skaitlinių sumavimas. Reikia pripažinti, kad T.S. buvo sėkminga ir
naudinga. Turėjome iš užjūrių gražų būrį skautų — net virš šimto, su visais
L.S.S. aukštaisiais pareigūnais. Kiekvieno svečio ar jų grupių atvykimas į
Australiją visiems buvo labai brangus ir vertintinas, nes Australija yra toli
nuo visų lietuvių išeivijos centrų, todėl ta jaunų ir vyresniųjų skautų grupė
jau savo pasirodymu suteikė iškilmingumo ir naudos ne tik T.S. bet ir visai
lietuvių bendruomenei.
Dar prieš prasidedant T.S. skautai ir neskautai turėjo progos susitikti su
užjūrių svečiais jiems ruoštuose parengimuose. Užmegztos asmeniškos pažin
tys. Sydnejuje šeimose kartu laužta Kūčių plotkelė, pasikeista dovanėlėmis.
Nauji Metai sutikti Melbourne Bendruomenės ruoštame baliuje.
Ką gi bekalbėti apie T.S. atsiekimus. Stovykla virš 400 skautų, gražiame
miške. Iškilmingi vėliavų pakėlimai ir nuleidimai, laužai, pašnekesiai, užsi
ėmimai, bendras stalas, pamaldos... Dalintasi skautiška patirtimi su užjūrių
sesėmis ir broliais. Daug ko pasimokyta, o svarbiausia užmegzta glaudi tarpu
savio draugystė.
T.S. ir užjūrių skautų atsilankymas atgaivino ir sustiprino Australijos lie
tuvius skautus. Ir visa Australijos lietuvių bendruomenė lyg atjaunėjo jau
nimu besidžiaugdama.
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Fil. Giedrė Matienė

AUSTRALIJA
Turėjom labai malonią progą važiuoti i Australiją per Kalėdas su skautų
grupe. Proga buvo VI Tautinė Stovykla.
Jau seniai buvo ieškoma progos aplankyti tą didelį kontinentą į pietus
equatoriaus, bet tai buvo ar per trumpa ekskursija, ar netinkamas metų
laikas, ar nebuvo laiko dėl kitų užsiėmimų. Tad, pasirodžius skautų išvykai,
viskas susiklojo taip kaip svajota.
Kodėl tas noras ruseno bent dešimt metų pamatyti šį tolimą kontinentą yra
sunku nusakyti. Iš tikrųjų buvo daug priežasčių, kaip pamatyti gyvulius kurių
nematom niekur kitur, pamatyti ir išgirsti juoką kookaburra paukščių, grožė
tis gėlėmis ir medžiais, kurie tik ten auga ir žydi, ir užkvėpti eukalipto me
džius miške kaip saulė įkaitina lapus.
Kadangi milijonai metų kaip Australija atskirta nuo kitų žemynų, joje išsi
vystė gyvuliai kaip kengūra, kuri nešioja savo mažą “Joey” krepšyje; turi
platypus kuris su kailiu šiltakraujis, bet deda kiaušinius; ar emu, didelis
paukštis, kuris neskrenda. Taip pat koala yra labai žinomas ir dabar saugoja
mas gyvuliukas. Jis irgi nešioja jauną savo krepšyje. Iš šešių šimtų eukaliptus
medžių rūšių, jis minta tik šešiomis rūšimis. Yra juokinga žiūrėti į koalas. Jos
arba miega medžio dvišakyje atsirėmę, arba ėda minkštuosius lapus eukalipto
viršūnėje. Kaip teiravomės australų ar šioj apylinkėj gyvena medžiuose koalų,
atsakymas buvo, kad yra matę prieš kelias savaites, bet dabar nebematyti.
Galbūt išsikėlė kur minkštesnį eukaliptų lapai. Miškuose ar keliu važiuojant
automobiliu nematyti medžiuose koalų sėdint, bet galima užtikti vieną kitą
wallaby. Kaip mėginom prisiartinti nufotografuoti, nušoko į mišką.
Iš paukščių, be abejo, geriausiai žinomas yra kookaburra. Tai gan didelis
paukštis ir triukšmingas. Ypatingai stovykloj per vėliavų pakėlimą ar nulei
dimą atskrisdavo du ar trys ir didžiausią triukšmą pakeldavo. Miškuose dar
matėsi ir Rosella paukščių. Jų plunksnos labai žaviai raudonos su mėlynom,
kitos raudonos su geltonom, ar visom trim spalvom.
Kaip paukščiai buvo mieli, tai gyvatės nemielos ir nuodingos. Buvo trijų
rūšių nuodingų gyvačių stovyklos apylinkėje. Miško eigulys jas parodė negy
vas uždarytuose stiklainiuose. Tai bent žinojom kaip atrodo. Vieną vadino ne
tokia nuodinga, tai buvo “copperhead”. Nuodingiausia buvo “tiger snake”.
Jeigu 45 minučių bėgyje negaunama vaistų prieš nuodus, žmogus neturi vil
ties išsigelbėti. Nereikia man sakyti, kad tikrai žiūrėjom kur koją statėm.
Lankėmės trijuose miestuose Australijoje. Sydney, Canberra ir Melbourne.
Sydney ir Melbourne yra didmiesčiai panašiai kaip ir Amerikos didmiesčiai.
Centre miesto aukšti pastatai, muziejai, bažnyčios ir parkai. Kadangi miestai
pastatyti prie jūros kranto arba ant įlankos, tai begalo gražios pakrantės.
Ypatingai Sydnejus yra kalnuotas. Važiavome į šiaurę pagal krantą tai pui
kiais vaizdais grožėjomės. Labai daug įlankų, ir visur pliažai. Galima kas dieną
eiti į skirtingą phažą. Visuose pliažuose bangos didelės, tai ne veltui vadina
Australiją “surfers” šalim.
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Sydnejus yra trijų milijonų gyventojų miestas. Jis buvo Captain James
Cook atrastas 1770 metais, ir pirmi gyventojai buvo nusikaltėliai atvežti iš
Anglijos. Iš tokių pagrindų išaugo Australijos seniausias, didžiausias ir ge
riausiai žinomas miestas pietinėje hemispheroje.
Žmonės šio didmiesčio yra labai malonūs. Turi laiko sustoti, pasišneku
čiuoti. Nesijaučia, kad būtų didelis gyvenimo tempas. Lietuviai labai nuošir
džiai priėmė. Savo namus atidarė svečiam iš Amerikos ir Kanados ir visur
vežiojo, rodė, aiškino, džiaugėsi, ir net per Kalėdas gausiai apdovanojo. Reta
matyti toki šviežią nuoširdumą ir žmoniškumą kurį pajautėme Australijoj.
Man atrodo tai labai apibūdina vienos moters pasakymas kad: “Mūsų maži
namai, bet didelės širdys”. Teisingiau nebuvo galima pasakyti.
Taip pat lygiai svetingai buvome priimti ir Canberros ir Melbourne lietuvių.
Iš visų pusių girdėjome tik gražiausios pagyrimus mūsų tautos broliams ir
sesėms. Buvo sunku ši pirmą pamatytą miestą apleisti.
Toliau vykome i Canberrą. Tai yra Australijos sostinė, kuri išaugo dyku
moje tarp kalnelių ir yra naujas, tikrai dvidešimtojo amžiaus miestas. Pasta
tytas pagal planą paruoštą amerikiečio architekto iš Čikagos, Walter Burley
Griffin. Prie iškasto ežero, miestas pilnas gražių moderniškų pastatų, pana
šius i mūsų Washington miesto valstybės pastatus. Vienas pastatas, kuriame
ilgiausiai praleidom laiko, buvo Karo Memorial. Tai labai tinkamas paminklas
žuvusiems vyrams ir moterims australams. Jame yra išstatyta lėktuvų,
tankų, šautuvų, laivų, skulptūrų ir paveikslų, dioramų, dokumentų, fotogra
fijų ir daug daug daiktų surinktų karo lauke.
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. dienraščio, įsitraukė į skautoramą, vedė pašnekesius. Brolis Antanas pasi
guodė visko Tautinėje net nematęs, — taip kupinai buvęs “įkinkytas” į sto
vyklos darbus!
Iš pašnekesių ryškėjo, jog akademinių veidų jubiliejinėje darbuotėje ne
trūko. Stovyklos laikraščiui MIŠKO AIDUI, be jau minėto kun. A. Saulaičio,
taip pat talkino t.n. Marytė Stoškutė ir fil. Alena Karazijienė. Pastaroji taip
pat pravedė pašnekesius vyr. skautėms apie archeologinius kasinėjimus Lie
tuvoje; juose ir pati prelegentė yra dalyvavusi. Fil. Balys Barkus (Australijos
rajono vadeiva) vadovavo skautininkų pastovyklei, fil. Giedrė Matienė talkino
ir kruopščiai dirbo, ruošiant “amerikonų” skautoramą, fil. kun. Pr. Dauknys
padėjo maldos tarnyboje, pravedė ASS sueigos invokaciją.
Du akademikai suruošė įdomią parodėlę; joje buvo išstatyti senj. Alg. Ži
linsko foto nuotraukų, gairelių, dokumentų rinkiniai ir fil. B. Barkaus skau
tiškų pašto ženklų-vokų kolekcija, rajono skautiški leidinėliai ir pan. Miniatiū
rinė ASS parodėlė vyko per akademikų sueigą. Leidinius trumpai apibūdino
bei ištraukėlių pateikė Chicagos akademikės A. Baukutė ir R. Miknaitytė.
Senj. Vyt. Vilkas su kitais vadovais Brolijos Dieną vedė įvairias skautiškas
pratybas.
Prasmingai šioje stovykloje atstovautas ir a.a. fil. St. Kairys, buvęs Korp!
Vytis pirmininkas, Brolijos VS, daugelio skautiškų dainų autorius: jo įkurtasis
muzikinis vienetas (iš Toronto) Tautinėje Stovykloje pasirodė tikrai puikiai!
Bene pati ryškiausia stovyklos kultūrinė akimirka buvo Adelaidės ASS
skyriaus skelbto literatūros konkurso premijos (500 dol.) įteikimas laimėtojai
fil. Br. Mockūnienei. Jei pasisektų rasti mecenatų, Adelaidės skyrius mėgins
panašius konkursus skelbti ir ateityje.
♦
Pasakotojų įspūdžiai kaleidoskopiški, įdomūs, o išvados dar įdomesnės ir
net teikiančios giedrių prošvaisčių. ASS Vadijos p-kas fil. Vyt. Statkus
sueigos pabaigoje pasidalino postovyklinėmis laiškinėmis naujienomis, gauto
mis iš Australijos. Tenykščiai kolegos džiaugiasi gerai, žavingai praėjusia
stovykla bei gautais impulsais ateičiai. Smagu buvo išgirsti, jog atbudo Victorijos-Tasmanijos nariai; atrodo, kad įsisteigs ir ASD skyrius.
Ar nereikėtų tokių “užsieninių” sąskrydžių suruošti dažnesniais laiko tar
pais?!

Fit. St. Kairio muzikinis vienetas iš toronto. V. Bacevičiaus nuotr.
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ŠEŠTOJI TAUTINĖ STOVYKLA

Į Šeštąją Tautinę Šventę
Pietų Kryžius sukvietė mus,
Pasaulio penkių kontinentų
Sesutes ir brolius visus!
(Iš VITS dainos)

ATVYKSTA SVEČIAI

Lietuvių Skautų Sąjungos Vl-ji Tautinė Stovykla (LSS VI TS), kuriai ruoš
tis pradėta prieš maždaug 4 metus, praėjo, sujudinusi ne tik Australijos lietu
vių skautiškąjį jaunimą, bet daugiau ar mažiau ir visą šio kontinento lietuvių
bendruomenę, palikdama toli į ateitį siekiančių užmojų.
Svarbiausia, kad šis skautų sąskrydis parodė, kad mes šiame žemyne nors ir
esame maži savo skaičiais, bet jei vieningai sukaupiame savo jėgas, galime
padaryti daugiau, negu bet kas tikisi esą galima padaryti.

*♦*
Sumanymas suruošti VI TS Australijoje kilo prieš kelis metus Melbourne.
Kai šis sumanymas atėjo iki LSS Australijos Rajono vadijos, VI TS Rengimo
Komiteto pirmininku buvo paskirtas s. Henrikas Antanaitis, kuris, sudaręs
energingą komitetą, ėmėsi parengiamųjų darbų, pats tuo tikslu apsilankyda
mas JAV, Kanadoje, Anglijoje ir kt. kraštuose. Buvo gautas LSS aukštųjų
institucijų pritarimas šios, pagrindinės stovyklos ruošimui Australijoje, iš
Viktorijos Skautų S-gos — Gilwell’io Parkas stovyklavietei, paruoštos pro
gramos, sukviesti užjūrio lietuviai skautai-tės, kurie neužilgo pradėjo paruošą
šiai didžiajai kelionei.
Tokio projekto įgyvendinimui reikėjo lėšų. DAUG LĖŠŲ. Buvo paskelbtas
mecenatų vajus, į kurį gausiai atsiliepė lietuvių bendruomenės nariai; jų atsi
rado apie 140 — paskirų asmenų ir organizacijų, skautų ir ne skautų, iš Aus
tralijos ir užjūrio — paaukojusių po $100 ar daugiau, kad šis didysis užmojis
pavyktų. Daugelis tautiečių šį projektą parėmė mažesnėmis aukomis. Gauta
pašalpa ir iš Viktorijos valdžios ($5000). Tuntai ir paskiri vienetai ruošė iešmines, loterijas, virė pietus, spausdino suvenyrinius baltinius ir kitaip kaupė
lėšas bendrajam reikalui. Suruošta rajono loterija, kuriai fantus — kelionę į N.
Zelandiją 2 asmenims — paaukojo “Palangos” Kelionių Biuras.
1977 m. Melbourne, Sydnejuje ir Canberroje buvo sudaryti užjūrio svečių
priėmimo komitetai, sudaryta VI TS vadija, o pilnos lūkesčio širdys pradėjo
laukti atvykstant svečių iš už jūrių-marių.

(TS dienoraštis — ištraukos iš Australijos lietuvių laikraščių “Tėviškės
Aidai” ir “Mūsų Pastogė”. Reportažai vyr. skautės si. Birutės Šaulytės, fil. B.
Mockūnienės, v.s. Broniaus Žalio ir fil. kun. Prano Dauknio).
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O jų atvyko virš 100 — didžiausias lietuvių kontingentas, bet kada pasiekęs
Australija, išskyrus emigracijos laikus.
Svečiai pasiekė Sydnejų 1977 gruodžio 23 d. Iš aerodromo, kur juos pasitiko
Svečių Sutikimo Komitetas ir Australijos Rajono vadijos atstovai, svečiai
autobusais pervežti į Sydnejaus Lietuvių Klubo patalpas, Bankstown’e, kur
juos pasiėmė jų globėjai.
Kūčias svečiai praleido globėjų šeimose. Kai kurie iš jų buvo atsivežę kalė
dinių plotkelių iš namų.
Kalėdų pirmąja dieną svečiai uniformuoti dalyvavo Sydnejaus Lidcombes
parapijos bažnyčioje pamaldose, drauge su Australijos Rajono vadijos ir
Svečių Priėmimo Komiteto nariais. Vakare, Bankstown’e, įvyko svečių konkoncertas ir susipažinimo vakaras. Koncertą atliko visa eilė svečių-viešnių:
Toronto Stepono Kairio Muzikinio Vieneto nariai dalį programos atliko birby
nėmis skudučiais ir kanklėmis, JAV skautai-tės kankliavo, grojo pianinu, dai
navo, deklamavo ir skaitė. Ypač gražiai pasirodė Detroito skaučių septetas —
jų dainos ringavo apie gimto krašto Nemunėlį, juodaakį čigoniuką ir jauną
meilę... Programą sudarė nuo galinčių pasirodyti iki tikrų deimančiukų —
talentų.
Koncerto pabaigoje ALB Krašto Valdybos narys jaunimo reikalams, p. L.
Cox, tarė šiltą žodį svečiams ir koncerto dalyviams, primindamas: “...neuž
mirškite to medžio, kurio šakelėmis jūs esate — savo tėvynės!” LSS Tarybos
Pirmininkė, v.s. L. Milukienė šia proga irgi tarė žodelį: “Savo programa pa
sveikinome jus; savo dainomis, savo širdimis. Aš sveikinu jus LSS vardu...
tikiu, kad šios mūsų pastangos, suruošiant VI TS šiame žemyne mus dar
labiau sujungs, suriš... Kviečiu į antrąją VI TS, kuri įvyks rugpiūčio mėn.
JAV...”. Rajono vadeiva, v.s. B. Barkus, padėkojęs koncerto dalyviams, jiems
įteikė simbolinius bumerangus, o Toronto Lietuvių Namų dovaną — knygas —
Sydnejaus Liet. Klubo nariui, p. Simniškiui, įteikė S. Kairio Muzikinio Vieneto
vadovas.
Nemažai žmonių į koncertą nepateko, nes pritrūko vietų salėje.

Gruodžio 26 svečiai ekskursavo po Sydnejų ir apylinkes, Palm Beach paplū
dimyje pasimaudė, o vėliau, Leichardt’o parke dalyvavo jiems suruoštoje
iešminėje.
Gruodžio 27, popiet, buvo susirinkta Peacock Pt., iš čia vyko ekskursija
laivu po Sydnejaus uostą, vėliau — iešminė Illoura parke. Po jos turėjo būti
vėl ekskursuojama, nakties metu, po uosto vandenis — turėjo vykti šokiai —
bet užėjus staigiai audrai teko nuo pasilinksminimo atsisakyti.
Gruodžio 28 d. palikta poilsiui ir apsipirkimui. Vakare — atsisveikinimas su
sydnejiškiais ir pobūvis, suruoštas Lidcombe, ukrainiečių salėje
Gruodžio 29 rytą svečiai išskrido vienos dienos ekskursijai į Canberrą —
Australijos sostinę, kur aerodrome svečius pasitiko uniformuoti skautų atsto
vai. Svečiams buvo aprodytas miestas, Karo muziejus, parlamento rūmai ir
t.t. Vietos lietuvių klube svečiams surengtas priėmimas — pietūs.
Tą pačią dieną užjūrio broliai-sesės pasiekė Melbourną. Čia, aerodrome, jų
laukė būrys uniformuotų sesių ir brolių, kurie rankose laikė dviem kalbom
užrašus “Sveikinam atvykusius!”
Viešnagės Melbourne metu apžiūrėtas miestas, dalyvauta N. Metų suti
kime, ilsėtasi. Svečiai sausio 2 d. rytą atvežti į VI TS rajoną, Gilwell’io Parką.
S

10

Lithuanian
Jamboree
The Chief Commissioner of Australia, Bruce
Qarnsey, will open the 6th World Lithuanian Scout
Jamboree at Gllwell Park, Victoria, on 3 January,
1978. The Jamboree will be held from 2 to 15
January.
In offering the facilities at
Gilwell Park to the 2nd
Melbourne Lithuanian Troop,
the organisers of the Jamboree,
Chief Commissioner Dr
Norman Johnson has
highlighted the need for multi
cultural evolvement in Victorian
scouting activities to keep in
step with general community
trends in ethnic development.

letters 'LSS' which translated,
stand for the Lithuanian
Scouting Association, while the
logs of the campfire are ar
ranged to represent one of the
heraldic signs of the ancient
Kingdom of Lithuania.
For the very first time, Australia
will be the host country to this
unusual and rare event and
already much interest has been
expressed in the Jamboree by
Scouting and Government
leaders.

Expected visitors include Bruce
Garnsey, Dr Norman Johnson.
State and Federal Govern
ments will be represented by a
number of MPs, headed by the
Victorian Minister of Immigra
tion and Ethnic affairs, the Hon.
Walter Jona, MP.

Held once every 10 years, the
World Lithuanian Scout Jam
boree draws together boy and
girl scouts of Lithuanian origins
from all parts of the world. The
1978 Jamboree is expected to
attract over 400 participants
with sizeable contingents from
the US and Canada as well as
representatives from the UK.
Germany. France and South
American countries.
The Jamboree Is being held to
commemorate the 80th anniver
sary of the founding of the
Scout Movement in the
Republic of Lithuania.
The official badge of the Jam
boree and its logo (pictured)
represent a campfire in a
background of Pacific blue, un
der the Southern Cross. The
flames of the campfire form the

Founded in 1918, Lithuanian
Scouting has developed broad
ly along the guidelines set by
Baden-Powell but at the same
time has evolved its own dis
tinct aspects.
Probably the most interesting
one is that traditionally Lithua
nian boy scouts and girl guides
(or girl scouts, as they're called)
participate in common ac
tivities. They meet together,
hike together and take part in
joint boy and girl scout camps
and jamborees. The 8th World
Lithuanian Scout Jamboree
will be one such a co-ed ven
ture and will provide the
visitors a rare opportunity to
observe boy and girl scouts
working and playing together in
a spirit of scouting harmony
and co-operation.

A highlight of the Jamboree
will be its International Day on
8 January. Representatives of
other ethnic Scout Groups will
join the Lithuanian scouts in a
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march past the official dais,
carrying their national and
scout flags and banners. Later
in the evening all groups will
join in festivities at a campfire,
each group contributing to the
evening's entertainment.
A camp store is being set up
and will be operating
throughout the Jamboree sup
plying souvenirs and Scouting
requisites. This will provide a
good opportunity for the keen
collectors to obtain Lithuanian
scout badges, sew-on patches
and other unusual items. Those
interested in philately will be
able to purchase official
souvenir covers stamped and
cancelled by a special com
memorative marker designed
by Australia Post.
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Serviced official souvenir
covers at 40c each prepaid may
be ordered by writing to the
Organising Committee at 4
Robert St. North Balwyn,
3104.
An unusual innovation planned
for the Jamboree will be a
broadcasting studio. Early
morning programs and meal
time entertainment will be
beamed on a closed circuit
network throughout the camp,
and boy and girl scouts will be
invited to participate in inter
views, discussions and in
providing entertainment for the
listeners.
A telephone system between
the various sub-camps is also
being installed to provide ef
ficient communiction.

THE VICTORIAN SCOUT

1977 GRUODIS
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Pingvinų saloje “šiltoje” Australijoje: Anglijos vyr. skautė A. Valterytė,
detroitiškės M. Aleknavičiūtė, V. Abariūtė, L Šventickaitė, Š. Amerikos
išvykos vadovė v.s. R. Kučienė, s. L. Antanėlienė.
Nuotr. VI. Bacevičiaus
Melbourne Lietuvių Namuo
se XII. 30 vakare vyko Ameri
kos ir Kanados skautų ir skaučių
stovyklautojų koncertas. Didžio
ji salė ir balkonas buvo pilnutė
lė lietuvių. Ir neveltui, svečiai
menininkai beveik pora valan
dų trukusia programa sužavėjo,
po kiekvieno pasirodymo sulauk
darni ilgiausių ovacijų. Tai ga
bus mūsų užjūrių jaunimas —
gimnazistai ir universitetų stu
dentai, studentės.
Koncerto pradžioje vyr.
skautininke Regina Kučienė iš
Čikagos supažindino su progra
mos atlikėjais. Kaip vienos
Tautinės Stovyklos daina sako:
“Nei vandenynai, nei kalnai, ne
gali atskirti mus ilgai”, skautiš
kasis jaunimas suplaukė iš įvai
rių Amerikos ir Kanados vieto-
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vių pabendrauti su tos pačios idė
jos sesėmis ir broliais. Atsivežėme gražaus jaunimo. Mums, gy
venantiems išeivijoje, yra svar
bi kiekviena lietuviška atžala, o
ypač ta, kurios lūpose skamba
lietuviškas žodis, lietuviška dai
na.
.
, , . .,
Programa buvo labai įdomi,
žaisminga, daugumoje vis negir
dėtos melodijos, negirdėti eilė
raščiai, negirdėtos lietuviškos
dainos solo, duetu, septetu, pa
lydint muzikos instrumentais,
birbynėmis, gitaromis, kanklė
mis, pianinu. Sesės menininkės
scenon pasirodydavo puošnio
mis sukniomis, o skautiškomis
uniformomis buvo tik s. St. Kai
rio instrumentalistai. Tai buvo
aukšto meninio lygio koncertas,
baigtas kanklėmis ir birbynė
mis grojant Lietuva brangi.
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PRADEDAM STOVYKLAUTI! Sausio 2 d. — oficiali VI TS pradžia. Rytas
debesuotas, nors dieną prieš tai, pionieriai pasakojo, saulutė taip tvieskė, kad
net plaukai ant pakaušio raitėsi. Pastovyklėse kyla į viršų palapinės. Sku
bama, nes nežinia ar lietutis neprapliups, nes smulkūs lašiukai karts nuo karto
nukrenta ant nosies!..
O tų pastovyklių, išsklaidytų didžiuliame Gilwell Parke — net 11! Jos pava
dintos etnografinių lietuvių vietovių, neįeinančių į Lietuvos teritoriją, var
dais: Krėvės pilimi vadinasi štabo būstinė, Naručio vardu pavadinta jūros
skautų pastovyklė (vad. j.b.v.v. Balys Stankūnavičius), Lydos — paukštyčių
(vad. ps. Audronė Kesminienė), Punsko — vilkiuko (vad. ps. Birutė Adomavi
čienė), Gumbinės — skaučių (v.s.v.sl. Marytė Špokevičienė), Gardino — skau
tų (s.v.v.sl. Jonas Zubrickas), Karaliaučiaus — sk. vyčių (s.v.v.sl. Arvydas
Zduoba), Tilžės — jūrų budžių (j.b.vl. Algis Saženis), Romintos — skautininkių
(s. Jonė Žitkevičienė), Ragainės — vyr. skaučių (ps. N. Zdanienė) ir Seinų —
skautininkų (vad. v.s. B. Barkus). Jos suskirstytos i 3 rajonus: Seserijos (vir
šininkė v.s. Danutė Čižauskienė), Brolijos (v-kas ps. Narcizas Ramanauskas) ir
Bendrijos (v-kas s. Albinas Pocius). Bendriją sudarė štabas, skautininkai-kės,
židiniečiai-tės, akademikai-kės.
Gandai ėjo, kad jūrų budžiai, kurių pastovyklė įrengta ant lentinės platfor
mos, turbūt 3 metrų aukštyje nuo žemės, ją pradėjo statyti porą savaičių prieš
stovyklą. Gandai taip pat skriejo, kad į šią didžiulę palapinę tilpstanti ne tik
visa budžių pastovyklė, bet ir pianinas, atgabentas iš dievažin kur...
Viso per VI TS perėjo apie 420 stovyklautojų. Brolijoje jie buvo patalpinti į
36 palapines, Seserijoje — į 39, neskaitant visos eilės pastatų, naudojamų
įvairioms tarnyboms: ligoninei-redakcijai, štabui, virtuvei, “Audros” name
lis — posėdžiams bei filmams, parodos palapinės ir “lietnamio” prie virtuvės,
užėmusio plotą, kuriame tilpo kuo ne visa stovykla.
Štabas, kaip ir dera, įsikūrė KRĖVĖS PILYJE. Tai medinis pastatas, ant
kalvelės. Jame susispietė patys svarbiausi VI TS pareigūnai: Stovyklos virši
ninkas — s. Henrikas Antanaitis, jo pavaduotoja — ps. Pajauta Pullinen ir s.
Vladas Stasiliūnas, stovyklos adjutantas — ps. Rimantas Šarkis, ten pat telpa
ir pilies kanceliarija, su jos vedėja, sese Frida Savickiene ir VI TS radio stotis.
Priešpilyje — gerai įtvirtintoje vietoje — savo palapinę ir karavaną pasistatė
VI TS iždininkas, j.s. Vytas Vaitkus, talkinamas sesės Birutės Vaitkienės; jų
žinioje ne tik stovyklos iždas, bet ir bankas. Čia keičia pinigus amerikonai,
kanadiečiai ir anglai (persiprašome — “anglės”) ir, sako, net geresnėmis kai
nomis kaip Melbourno didieji... Klijentų, kiek teko pastebėti, netrūko.
Stovyklos virtuvė ir gėrybių klėtys irgi buvo susispietę 2-3 pastatuose
priešpilyje. Virtuvę buvo okupavę Sydnejaus sk. vyčiai: pats Geležinio Vilko
Būrelio galva, s.v.v.sl. Viktoras Šliteris ir s.v.v.sl. Antanas Mikutavičius.
Pusryčiai, pietūs ir vakarienė (neskaitant pavakarių ir naktipiečių), su pora
mažų išimčių, buvo patiekiami laiku, gausūs ir skanūs. Virėjai, įskaitant ir jų
nemažą talką, surasdavo šypseną ir padrąsinantį žodį paukštytei ar vilkiukui,
atbulai besitraukiančiam nuo pupų košės, ar lieknai sesei besibaidančiai sustorėjimo ir atsisakančiai savo ledų porcijos.
Tai buvo labai pavyzdinga virtuvė ir virėjai. Taip pavyzdingi, kad beveik
nepateko į “žiežirbas” — laužo laikraštėlį, nors ir kaip priekabių buvo ieškota!
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Imigracijos ir Etninių reikalų minister is Hon. Walter Jona, p, Balys Siankunavičius, kuriam V iktori jos Premjeras Hon.
R. J. Hamer įteikia $ 5.000 čekį Tautinei Skautų Stovyklai.
i

Viktorijos valdžia patvirti
no $ 5.000 subsidiją VI Pasauli
nei Tautinei Lietuvių Skautų
Stovyklai. Stovykla vyks Vikto
rijoj 1978. I. 2-15 dienomis, sukviesdama lietuvių kilmės skau
tus iš Jungtinių Amerikos Vals
tybių, Kanados ir Europos. Ba
lys Stankunavičius priimdamas
šią dovaną TS Rengimo Komite
to vardu padėkojo valdžiai už

jos pagalbą lietuvių jaunimui.
Tą čekį p. Stankunavičiui įteikė
pats Premjeras Honourable R.
J. Hamer ir Imigracijos ir Etni
niu reikalu ministeris Honourab
le Walter Joną, kuris pasakė:
“Sveikinu Komitetą už jo puikų
darbą, organizuojant šią Tauti
nę Stovyklą”.
2. 12. 1977.

Imigracijos ir Etninių Reikalų
Ministerija
»

Vienas iš labiausiai lankomų stovyklos kampelių buvo STOVYKLOS PAŠ
TAS ir prie jo esanti KRAUTUVĖLĖ, vedama p. Juhani Pullinen. Jam talkino
s.v.v.sl. Viktoras Gaidžionis ir ps. Algirdas Bučinskas. Įstaiga buvo atdara
pietų, poilsio, lankymosi ir vakarienės metu. Čia lankėsi suvenyrų pirkėjai,
filatelistai, belaukiu laiškų iš mamos ar tėtės (ar namuose palikto brangiausio
ar brangiausios)...
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Per 3 dienas išpirkti visi 2500 suvenyriniai vokai (kuriuos Gembrooko paš
tas antspauduodavo specialiai VI TS pagamintu antspaudu), visi (600) meta
liniai VI TS ženklai, daugybė pašto ženklų, kad net Gembrook miestelio pašte
jų pritrūko ir teko ieškoti aplinkiniuose miesteliuose. Čia buvo parduodama
skautiškos knygos, suvenyriniai baltiniai ir daugelis kitų dalykų. Rekordą
sumušė brolis v.s. V. Bacevičius, pirmą stovyklos dieną išsiųsdamas 400 atvi
rukų.
Nereikia nė klausti — tokia svarbi įstaiga tegalėjo būti tik Krėvės pilies
rajone.

***
RADIO STOTIS. Stovyklos radio stočiai, pasivadinusiai “6 TS”, vadovavo
v.s.v.sl. Ginta Viliūnaitė. Radio siųstuvas buvo parūpintas Vivos Aleknos.
Transliacijos buvo duodamos per pusryčius, pietus ir vakarienę — daugiausiai
muzika ir dainos.
Programos vedėjai talkino Vida Viliūnaitė, Daiva Rugieniūtė, Algis Kara
zija ir Viva Alekna.

***
Prie štabo buvo ir kastinis stovyklos stalas Gedimino ženklo formos, pa
puoštas eukaliptų žievėmis, baltų akmenukų ir konkorėžių raštais. “Suolai”
iškloti eukaliptų karnomis.
Kažkas pasakojo, kad jį net 2 savaitgalius kasė ar ne 20 Melbourno sk. vyčių
ir mariokų. Jį papuošė, stovyklos 1-mą ir antrą dieną, vyr. skautės.
Prie stalo buvo ir vėliavų bokštas, prižiūrimas sk. vyčio Raimundo Vingilio.
Jame, saulėtomis dienomis, stovėdavo ratuku sustatytos visų VI TS dalyvau
jančių vienetų vėliavos. Ten pat stovyklos pionieriai pastatė ir kelio rodykles,
rodančias vietoves, iš kurių atvyko VI TS stovyklautojai.
Pusryčių, pietų ir vakarienės metu stovyklautojus linksmino per stovyklos
radio duodama įvairi muzika, dainos, juokai ir pranešimai.

***
Sausio 8 d. buvo pirmoji Stovyklos svečių lankymo diena. Jau nuo ryto vyko
parado repeticijos, kurių metu atvyko ABC televizijos stoties darbuotojai su
filmavimo aparatais. Turėjome dar kartą marširuoti į vėliavų aikštę, jiems
filmuojant. Po pietų pradėjo stovyklon suvažiuoti skautų tėveliai ir svečiai.
Pamaldoms į koplyčios aikštę iš visų pastovyklių susirinko svečių didžiulis
būrys. Su visais stovyklautojais čia buvo gerokai virš tūkstančio lietuviškų
širdžių iš įvairių pasaulio kraštų. Šv. Mišias koncelebravo Stovyklos dvasios
vadovas s. kun. P. Butkus, v.s. kun. A. Saulaitis, s. kun. Pr. Dauknys. Sesių
choras giedojo giesmes, aukas prie altoriaus atnešė paukštytės, o kun?-8aulaitis pasakė labai vaizdingą pamokslą. Jis turėjo nupaišęs 5 paveikslus, kur
skautų ženklas kaip rodyklė ir Trijų karalių žygio žvaigždė veda žmoniją prie
Dievo, šv. Komunijos čia buvo išdalyta pora šimtų.
Po pamaldų vyko paradas į vėliavų aikštę. Pražygiavus tribūną, kurią su
darė stovyklos štabas ir garbingieji svečiai, marširuodami skautai sustojo
pastovyklėmis. Stovyklos adjutantas j.s. dr. R. Šarkis perskaitė stovyklos
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viršininko įsakymus. Stovyklą sveikino Imigracijos ir Etninių reikalų ministeris Mr. Walter Joną, kuris savo kalboje tuojau paminėjo susitikęs stovyk
laujantį Lietuvių Bendruomenės pirmininką Alb. Pocių su žmona ir perdavė
Viktorijos premjero Mr. Hamer sveikinimus. Stovyklą sveikino LSS vyriau
sieji vadovai, kurie kartu stovyklavo atvykę iš Amerikos. Australų ministeris
ir Australijos skautų vadovai buvo apdovanoti LSS ordinais. Įžodį davė
paukštytės, vilkiukai ir skautai, skautės. Buvo iškviesti stovyklos mecenatai
ir apdovanoti specialiais medaliais. Tos programos labai ilgai nusitęsė, matyt,
stovyklos štabo norėta, kad prie garbingųjų australų svečių vyktų tie visi
apdovanojimai, kad skautai moka pagerbti savo geradarius. Vėl sekė paradas,
grojant per garsiakalbius, lietuviškų maršų melodijoms, nešant vėliavas ir
kraštų užrašus iš kur skautai ir skautės yra atvykę.
Laužas, tikras ir liepsnojantis, vyko pradėjus temti. Buvo įdomių pasiro
dymų, dainų. To vakaro parado svečiai — latvių, lenkų, vengrų skiltys padai
navo savo tautinių dainų. Vienos jų buvo žaismingos, kitos ilgos, sudarė ma
lonų įspūdį. Geras buvo inscenizuotas vaidinimas Snieguolė ir 7 nykštukai,
juokingas virtuvės pasirodymas su “drambliu”. Tą vakarą prie laužo daug
prisidainavom, tik laužavedžiams buvo sunku perrėkti tą didžiulę minią. Labai
gerai laužai praeidavo vien stovyklautojų tarpe, nes tik laužavedžiui mostelė
jus, drausmingai po tylos paužos sekdavo vėl naujos dainos ir pasirodymai.

DVI DIENOS TAUTINĖJE STOVYKLOJE
Stovykloje, atrodo, buvo gerokai
palyta. Stambūs vandens lašai var
vėjo nuo medžių šakų ir lapų ir krito
už apykaklių. Miško takeliai bei ke
liukai buvo gerai nusli dinėtųir mes
ėjome sustingusiomis kojomis, bijo
dami paslysti ir atsisėsti į purvynėlį.
Užsiregistravę ir gavę tolimes
nius nurodymus, ėjome į atitinka
mas pastovy klės. Čia viskas labai
erdviai išdėstyta ir mums atrodė,
kad stovyklas skiria kilometrų
atstumai.
Vos spėjusios užsivilkti unifor
mas, skubėjom į Akademinio Skautų
Sąjūdžio sueigą, kuri vyko netoli
vėliavų aikštės, vienoje salėje.
Sueigoje dalyvavo dvylika ASS
narių iš įvairių J.A.V. vietovių, iš
Adelaidės, Sydnejaus ir Melbourne
ir kviestiniai garbės svečiai. Viso
apie 50 asmenų.
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Sueigą atidarė ASS atstovas
Australijoje fil. Iz. Jonaitis. Invokaciją sukalbėjo fil. Pr. Dauknys, MIC.
Sueigą pravedė v.s. fil. A. Saulaitis,
S.J., iš Brazilijos. Adelaidės sky
riaus veiklos apžvalgą davė fil. J.
Mockūnas, o Melbourne - fil. Alg.
Žilinskas. Užjūrio skautai skudu
čiais ir kanklėmis pagrojo porą da
lykėlių. Fil. Saulaitis, S.J., skaitė
paskaitą apie ASS veiklą J.A.V. Bu
vo padainuota keletas tradicinių
ASS dainų ir pristatyta literatūrinio
konkurso laimėtoja. Užbaigai buvo
parodyta filmą iš ASS 50 metų jubi
liejaus J.A.V.
Po sueigos, lauke mus pasitiko
žavingas pavakarys. Dangus buvo
giedras, švietė šilta ir skaisti saulė,
o medžių šakas lingavo švelnus vė
jelis ir sparčiai džiovino slidžius
miško takus.

16

17

Šiek tiek pasišnekėję su senais ir
naujais pažįstamais bei pasižiūrėję
čia pat aikštėje vykusio jaunimo
sporto, rinkomės vėliavų nuleidi
mui!
Aikštėje, šalia lietuviškos trispal
vės, skautų ir Australijos vėliavų,
plevesavo dar ir visų tų kraštų vė
liavos, iš kurių buvo atvykę lietuviai
skautai: J.A.V., Kanados, Anglijos,
Brazilijos.
Šalia vėliavų sustojo stovyklos
vadovybė ir atvykę skautų garbės
svečiai, o aplinkui didelę aikštę, iš
sirikiavę sustojo keturi šimtai uni
formuotų skaučių ir skautų iš viso
laisvo vakarų pasaulio. Iš pažiūros
jie atrodė visi paprasti skautai, bet
po ta kuklia uniforma plakė kilnios
lietuviškos širdys ir slėpėsi talentai
bei sugebėjimai, kurie tik retkar
čiais prasiverždavo prie laužų ar ki
tomis progomis. Kaip pas daržininką
randi šimtus įvairių rūšių gėlių ir
augalų, taip ir čia, tame sąskrydyje,
patyrinėjęs rastumei įvairiausių
profesijų, įvairiausių individų, as
menybių bei talentų. Bet jie visi la
bai kuklūs, paprasti, visų krūtines

dengia paprastutė skautiška unifor
ma, o širdys kyla ”ad meliorem!” ir
visus juos jungia vienas ir tas pats
obalsis Dievui, Tėvynei ir žmonijai!
Po įsakymų ir raportų, garsiai per
mikrofoną nuskambėjo stovyklos
adjutanto Dr. R. Šarkio komanda:
stovykla ramiai. Gavosi visiška tyla.
Tik už lietuviško kryžiaus, ant
eukalipto šakos sutūpusi kukabūrų
porelė, gal išgąsdinta tos smarkios
komandos, garsiai prašneko, lyg
vienas kito klausdami: ka, ka, ka,
ka... (jis sako?..)
Svečių akys nukrypo į Australijos
juokdarius, tupinčius ant šakos, o
vėliavos pamažu leidosi žemyn.
t

Tos dvi malonios dienos, praleis
tos stovykloje, atgaivino mūsų dva
sią ir giliai įsirėžė atmintin, iš
kurios, atrodo, niekada neišdils.
Ne kartą žiūrėdama į linksmą ir
gražų mūsų jaunimą, tą tautos žiedą
ir elitą, galvojau, kad lietuvybė yra
gyva ir ji gyvuos tol, kol plaks nors
viena lietuviška širdis.
Br. Mockūnienė

LSS AKADEMIKŲ SUVAŽIAVIMAS
Stovykloje sausio 7 d. vyko LSS Akademinio Sąjūdžio suvažiavimas, daly^
vaujant apie 50 narių ir svečių. Suvažiavimą pradėjo Akademinio Sąjūdžio
įgaliotinis Australijoje fil. s. Iz. Jonaitis, fil. s. kun. Pr. Dauknys perskaitė
invokaciją. Suvažiavimą sveikino LSS pirmijos tarybos pirm. v.s. Lilė Milukienė, Korp! Romuvos vardu — p. Stankūnavičius. Meninę dalį atliko v.s. St.
Kairio muzikinis vienetas iš Toronto. Akademinio sąjūdžio apžvalgą padarė
v.s. kun. Antanas Saulaitis, SJ. Sąjūdis Amerikoje iki šiol išleido 9 knygas,
įsteigtas Vydūno Jaunimo Fondas gyvuoja jau 25 metus, per tą laiką stipen
dijomis parėmė 128 studentus, remia Lituanistines mokyklas. Fondo apyvarta
$70.000. Pajamų šaltinis — kalėdinės kortelės ir aukos. Pranešimą iš atgijusio
Melbourno sk. padarė fil. Alg. Žilinskas, iš Adelaidės — pirm. senj. Jonas
Mockus, Adelaidės sk. buvo paskelbęs literatūrinį konkursą. Vertinimo
komisija buvo sudaryta Sydnejuje, tai tą konkursą laimėjo fil. Br. Mockūnienė
Adelaidėje, ir jai čia buvo įteikta premija $500. Ją pasveikino LSS Brolijos
vyr. skautininkas fil. Sigitas Miknaitis, žodį tarė ir pati laureatė fil. B. Mockū
nienė. Buvo parodytas garsinis spalvotas filmas iš LSS Akademinio sąjūdžio
veiklos Amerikoje, kurį pagamino kun. A. Kezys, SJ.
PD
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IŠVYKOS. Gamtos dieną, sausio 6, stovyklautojai, dviem pamainomis, iš
vyko į Healsville’s, Australijos fauna rezervatą. Buvo lietinga diena, truputį
pritemdžius ekskursuojančių entuziazmą, nes visi peršlapo. Bet niekas labai
daug ir nesiskundė.
Sausio 10 d. popietę, virš 100 stovyklautojų, daugiausia užjūrio sesės ir
broliai, dviem autobusais išvyko gamtosakos ekskursijai. Pirmiausiai sustota
prie tilto, jungiančio San Rėmo su Phillip’s sala ir prisižiūrėta didžiulių vėžlių.
Po to saloje prisivaikščiota po kopas ir stebėta audringa jūra, kol lietus ir
šaltis privertė grįžti į autobusus. Ramesnė vieta buvo koalų draustinyje. Čia
stovyklautojai, suradę medžiuose koalas, jas ne tik glostė ir pamaitino euka
liptų lapais, bet ir patys suvalgė gautus pavakarius. Nuvykus į Nobbies pusia
salį, gamtosakininkai pasipylė po lavos uolas — fotografuoti, rinkti spalvotas
kriaukles, grožėtis gamtos vaizdais.

Vakarienę valgė lietuvių sodybos kieme, nes Pilypo saloje vasarnamius turi
apie 10 lietuvių šeimų. Jų vardu atvykusius pasveikino p. Ramanauskas, jam
padėkojo v.s. L. Milukienė. Svečiai buvo sutikti su gėlėmis ir vynuogėmis.
Drauge nueita į Summerland’o pajūrį, kur 9 vai. vakare į krantą išlipo ištisos
rikiuotės nykštukų pingvinų, grįžtančių po 16 valandų žuvavimo jūroje, pa
maitinti savo laukiančių, cypiančių pingvinukų.
Sušalę ir mieguisti ekskursantai stovyklą pasiekė apie vidurnaktį.
STOVYKLOS RELIGINIS GYVENIMAS. Stovyklos viename šone, ap
supta eukaliptų, stovi mūrinė koplytėlė, pavadinta “Skautų Madonos” (“Our
Lady of Scouts”) vardu. Pati koplyčia skautininkių buvo papuošta gėlėmis,
geltonom-žaliom-raudonom žvakėm ir dalyvaujančių kraštų skautų vėliavė
lėmis.
Stovyklos dvasiniu gyvenimu rūpinosi Australijos Rajono dvasios vadovas
s. kun. Petras Butkus, talkinamas v.s. kun. Antano Saulaičio ir — savaitgaliais

LIETUVOS
NACIONALINE I
M. MAŽVYDO į
BIBLIOTEKA Į
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s. kun. Prano Dauknio. Pamaldos koplyčioje vyko kasdien po vėliavų pakė
limo. Pirmosios jų buvo suruoštos skautininkių, antrosios — skautininkų, tre
čiosios (sausio 7 d.) — vilkiukų ir paukštyčių, toliau sekė vyr. skautų šv. Mišios
ir t.t. Į Mišių maldas buvo įjungiami ir patys dalyviai. Pav. per jaun. skautų
Mišias paukštytė skaitė lekcijų apie Jėzų, kuris nuramino audringą jūrą, vil
kiukas perskaitė tikinčiųjų maldos prašymus, paukštytės — savo sukurtas
maldas po komunijos. Sekė jauniesiems pritaikintas trumpas pamokslas.
, Tautinės Stovyklos šventės pamaldose, sausio 8 d. (sekmad.) dalyvavo ne
tik stovyklautojai, bet ir gausi minia svečių. Tą dieną giesmes pravedė du vyr.
skaučių būreliai: Violetos Abariūtės vadovaujamas iš JAV ir Birutės Prašmutaitės vadovaujamas — iš Melbourne. Mišias atnašavo kun. P. Butkus, asis
tuojamas kun. A. Saulaičio ir kun. P. Dauknio. Skaitymą pravedė vyr. skau
tės. Po jų, kun. A. Saulaitis tarė paveikslėliais iliustruotą žodį. Aukojimo
procesijoje duoną ir vyną atnešė vilkiukai ir paukštytės. Komuniją priėmė
apie 20 dalyvių.
Sausio 13 d. — stovyklos susimąstymo diena. Rytą sk. vyčiai, budžiai ir vyr.
skautės laužavietėje išsidalino į 12 būrelių, kurių kiekvienas palygino Naujojo
Įstatymo ištraukėlę su skaitymu iš Lietuvių Katalikų Bažnyčios Kronikos ir
tai pritaikė sau. Tada būreliai iš naujo pasiskirstė ir ruošė pamaldas. Būreliai,
surašė tikinčiųjų maldą, įvadinę ir baigminę maldas, du vaidinimėlius Mi
šioms, liturginius piešinius ir kitas maldas. Popiet “geltonšlipsiai” buvo pa
dalinti į būrelius, vyr. skaučių ir sk. vyčių vadovaujamus, kurie perskaitė vis
skirtingą Jėzaus palyginimą, jį moderniai inscenizavo, o tada asmeniškai ar
grupiniai paruošė molio, popieriaus, spalvotų pagaliukų ar kitokį rankdarbį,
kuris išreikštų susitelkimo mintį. Vyresniųjų Mišias laikė kun. A. Saulaitis, o
jaunesniųjų — stovyklos dvasios vadovas, kun. P. Butkus.
VI TS STOVYKLAUTOJAI LIETUVIŲ RADIO VALANDĖLĖJE. Mel
bourne lietuvių radio valandėlės programą sausio 4 d. užpildė VI TS dalyviai.
3 vai. popiet, įjungus radio, nuolatinei radio valandėlei, malonu buvo išgirsti
gražia lietuvių kalba pranešimą: “Iš VI TS jums pristatom šią...” Taip prabilo
sesė Lukoševičiūtė iš Montrealio, Kanados.
Šios radio valandėlės programą atliko iš JAV atvykusios skautės. Detroito
Gabijos Tunto septetas padainavo 3 dainas, vienai jų pritariant gitara. Sesu
tės dvynės, K. ir D. Butkūnaitės (iš ten pat) padainavo dvi dainas, palydimos
gitaros, o D. Urbaitytė iš Cleveland©, pakankliavo Alf. Mikulskio “Mergaitės
svajonę”.
Lietuviška radio valandėlė Melbourne veikia nuo 1975 m. kovo mėn., šiuo
metu iš valdiškos 3EA stoties.
Melbourno radio stotis 3UZ perdavė pasikalbėjimą su sesėmis Jolita Gudai
tyte (JAV) ir Daina Traškaite (Anglija). Jo metu abi sesės paminėjo mūsų
sąjungos skyrius lietuviškais pavadinimais: paukštytes, skautes, vyr. skautes
ir t.t. Pasikalbėjijnas įvyko sausio 5 d. Taip pat ir kelios radio stotys perdavė
pranešimą apie' VL TS.

SPAUDA IR TELEVIZIJA, bent Viktorijos valstijoje, gyvai perdavė žinias
apie VI TS, ją vadindami “VI-JA PASAULIO LIETUVIŲ SKAUTŲ JAM
BOREE”. Stovyklos vaizdų, su trumpais aprašymais keliais atvejais įsidėjo
Melbourno “Sun” ir kiti laikraščiai, o iš jų šią žinią pakartojo ir Pietų Australi
jos spauda.
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Vilkiukai ir paukštytės — ne tik mūsų tautos, bet ir LSS ateitis — sudarė 2
atskiras pastovykles, prisiglaudusios prie Krėvės Pilies ir — gali sakyti
įeinančios į jos valdas. Mat, abi pastovykles telpa viename didžiuliame pa
state. Čia jie gyveno kaip bajorai ir bajoraitės: miegojo dviaukštėse lovelėse,
visur sausa, švaru. Čia pat, miške, vykdavo jų užsiėmimai. Vėliau prie šio
pastato vyko ir jų darbelių parodėlės: deginto medžio rankdarbių, molinukų ir
kt. grožybių, žodžiu — gyveno savo nuosavame pasaulyje, vadovių priežiū
roje, su visa stovykla tiek ryšio teturėdami, kad dalyvaudavo vėliavų pakėli
muose, nuleidimuose, prie stalo, pamaldose, laužuose.
Vilkiukų pastovyklę sudarė 24 “dūšios”, paukštyčių — 17.
PARODĖLĖ. Sausio 7 d. stovykloje atidaryta senj. Algimanto Žilinsko
suruošta parodėlė. Atidaromą trumpą žodį, dalyvaujant būreliui skautininkų,
tarė LSS Tarybos Pirmininkė v.s. Lilė Milukienė.
Parodėlę sudarė A. Žilinsko foto nuotraukų, gairelių, dokumentų (ypač
įdomus s. Vacio Ilgūno patiektas Rezistencinės Lietuvos Skautų Brolijos
dokumentas — aktas) rinkiniai, v.s. B. Barkaus skautiškų pašto ženklų ir vokų
rinkinys, rajono skautiški leidinėliai ir kt.
Parodėlė buvo atidaryta ir sausio 13-14 d.d.

*♦*
VITS DIENOTVARKĖ, su mažais pakeitimais buvo tokia: 7.00 — stovykla
keliasi; #.05 — mankšta ir susitvarkymas; #.55 — vėliavų pakėlimas; 8.30 —
pusryčiai; 9.30 — užsiėmimai; 11.45 — dainavimas; 12.30 — pietūs; 13.30 —
pastovyklių lankymas; 14.15 — poilsis; 14.30 — maudymasis/sportas/žaidimai; 16.00 — pavakariai; 16.30 — užsiėmimai ir pastovyklių tikrinimas;
18.00 — pasiruošimas vėliavų nuleidimui; 18.30 — vėliavų nuleidimas; 19.00 —
vakarienė; 20.00 — pasiruošimas laužui; 20.30 — laužas; 21.45 — naktipiečiai;
22.15 — pasiruošimas gulti; 22.30 vai. — tyla.

STOVYKLOS SIMBOLIKA. Pagrindinį VI TS simbolį — ženklą sukūrė dai
lininkas Adomas Vingis. Tai Lietuvių Skautų Sąjungos inicialai — LSS raidės,
kylančios liepsnų pavidalu ir stilizuoti Gedimino stulpai — seniausias mūsų
tautos simbolis. Virš jų — Pietų Kryžius, Australijos ir viso Pietų pusrutulio
ženklas. Liepsna — Lietuvos meilė deganti lietuvių širdyse. Šio simbolio tema
kartojosi stovyklos vartuose, raštų vinjetėse, ženkluose, filateliniuose vo
kuose ir mecenatų ir garbės medaliuose.
Šios temos kita variacija buvo ir VI TS vėliavoje. Čia LSS raidės vėl vaiz
davo liepsnas, bet stovyklos lietuviškumas išryškintas liepsnų spalvose —
geltona, žalia, raudona. Vėliavos fonas — ryški mėlyna padangės spalva,
joje — Pietų Kryžius.
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Ar dar pamatysiu...

V. Bacevičiaus nuotr.

SKAUTŲ BENDRAVIMAS. Seserijos ir Brolijos nariai buvo įsikūrę atski
romis pastovyklėmis, atitolusiomis per geras varsnas viena nuo kitos, bet jų
nariai tankiai susitikdavo prie stalo, pastovyklių lankymo valandomis, užsi
ėmimų — žaidimų metu, per laužus, vakarones, išvykas.
Tenka pasidžiaugti, kad tarp vietos skautų, australiečių ir svečių, kaip ir
turi būti, nuo pat pirmos dienos užsimezgė labai šilti ir draugiški ryšiai. Ši
dvasia jautėsi ne tik tarp vyresniųjų vadovų, bet iki vilkiuko - paukštytės
imtinai.
Visas šis bendravimas ir džiugesys būti vienoje šeimoje, nežiūrint iš kurio
pasaulio krašto būtum atvykęs, išsireiškė perduodant dovanas negalėjusių
atvykti į VITS stovyklaujantiems broliams - sesėms. Turbūt mažai liko VI TS
dalyvių, kurie negavo vienokios ar kitokios simbolinės dovanėlės iš vieno ar
kito vieneto, institucijos ar asmens.

***
UŽSIĖMIMAI IR ŽAIDIMAI. Po pirmųjų dviejų stovyklos dienų, kai jau
buvo išsistatyta ir įsiruošta bei pasipuošta, prasidėjo stovyklinė programa.
Užsiėmimų vadove stovykloje buvo ps. Rasa Statkuvienė, sporto — s. Vikto
ras Adomavičius.
Vyresniesiems vyko visa eilė pašnekesių. Sausio 5 d. sk. vyčiai ir jūrų bu
džiui diskutavo-apie savo šakų veiklą; sausio 6 d. — vyr. skautės klausėsi
Alenos Karazijienės pašnekesio apie Lietuvos archeologiją; pokalbis buvo
iliustruotas skaidrėmis iš kasinėjimų Lietuvoje, kuriuose sesė lankėsi.
Sausio 7 d. buvo pravesta tarpstovyklinės sporto žaidynės, kuriose daly
vavo vilkiukai, paukštytės, skautai-tės, sk. vyčiai ir vyr. skautės. Buvo žai
džiamas kvadratas, tinklinis, paskui vyko 100 m. distancijos bėgimas jaunes
niesiems.
20

22

Antroji dalis buvo programinė. Skautininkai ir kt. žaidė žalio kiaušinio gau
dynes, vilkiukai ir paukštytės — trikojės lenktynes, skautai-tės — šuniuko
vedimo lenktynes, o sk. vyčiai ir budžiai — rūbų kabinimo estafetę. Sk. vyčiai
ir vyr. skautės žaidė “karves ir kates”. Virvę traukė sk. vyčiai ir budžiai prieš
vyr. skautes, kurios virvės galą užrišo už medžio ir trauktynes laimėjo (kažin,
ar broliai nebuvo nukreipę savo dėmesio nuo virvės į sesių veidelius, kad taip
atsitiko?).
Ilgos distancijos (apie Vz mylios) bėgimą laimėjo Arūnas Kalinauskas iš
Toronto.
Sekmadienį, sausio 8 d. Detroito vyr. skautės žaidė tinklinį prieš Sydnejaus
vyčius, Sydnejaus sk. vyčiai — prieš JAV sk. vyčius ir Melbourne sk. vyčiai
prieš užsienio sk. vyčius.
Sausio 9 d. skautės-tai mokinosi odos apdirbimo (instruktorė — D. Antanai
tienė), lietuviškų raštų siuvinėjimo (J. Šimkienė), medžio piaustymo (V. Sa
vickas), vielos skulptūros darbų (B. Šaulytė), keramikos (B. Adomavičienė),
verpimo (B. Vaitkienė), margučių dažymo (E. Kiverytė), lietuviškų pirštinių
mezgimo (E. Suchoverskienė), maerame pynimo (D. Balčienė), medžio degi
nimo (s. Kvedarienė), “hobby tex” (D. Mockienė). Audimo instruktorės buvo
J. Žitkevičienė ir M. Špokevičienė.
Sausio 10 d. Amerikos vyr. skautės sužaidė draugiškas tinklinio rungtynes
prieš Australijos seses. Pirmas rungtynes laimėjo amerikietės, antras — aus
tralietės.
Sausio 11 d. programą pravedė užjūrio skaučių vadovės. Rytą vyko skautorama, kuriai būreliai buvo sudaryti iš įvairių šakų narių mišriomis grupėmis.
Popiet jaunesniųjų grupė įsijungė į sudėtingą lauko žaidimą “aukštaičiai ir
žemaičiai”.
Sausio 12 d. vyr. stovyklautojai — skautininkai-kės, vyr. skautės ir sk.
vyčiai dalyvavo pašnekesyje, pravestame laužavietėje, apie skautiškąją veiklą
ir lietuviškai nekalbančius narius. Po demonstracijos apie vaizdines priemo
nes, kurios silpnai mokantiems dalyką (užsiėmimą, žaidimą, darbelį) padeda
suprasti, pasidalino į 12 būrelių, kurių kiekvienas sprendė kitą skautavimo
klausimą: apie pavienius skautus, mišrius sk. vyčių ir vyr. skaučių būrelius,
stovyklų programą, sk. vyčių ir vyr. skaučių mišrią veiklą, neaktyvius skauti
ninkus, vadovų lavinimą ir pan.
Brolijos programos dieną, sausio 12, JAV ir Kanados vadovai pravedė visus
užsiėmimus. Skautams v.s. Č. Kiliulis pravedė eilę žaidimų, sk.v. A. Kalinaus
kas, V. Vilkas ir kt. užsiėmimus su kompasu, matavimais ir signalizuote. Po
piet buvo rodomas 1973 Jubiliejinės Stovyklos filmas.
Kai oras atšilo, sausio 13-14 d.d., visi stovyklautojai autobusais išvyko mau
dytis į Emerald’o ežerą.
Skautai vyčiai jau prieš stovyklą pradėjo planuoti ir ruošti kliūčių arba
žvalgų taką, kurį išbandė jaunesnieji — skautai ir skautės — rūpestingoje
vyčių priežiūroje. Visą taką pereiti užtruko virš valandos, o pabaigoje retas
kuris buvo panašus į save. Kiti skautai net batų tepalu išmargino rankas ir
krūtinę, kad atrodytų kaip tikri žvalgai (“commandos”).
Pirmoji kliūtis — perbristi per dumblą, lengvai nugalėta. Antroji — kiek
sunkesnė — virvėmis pereiti per plačią paplūdimio vietą, apie 10 metrų, tarp
dviejų medžių. Trečioji kliūtis — slinkti vamzdžiu, kuriuo vanduo teka iš
ežerėlio. Iš čia bėgo miško takeliu iki laivų pakrovimo tinklo, ištempto tarp 6
medžių. Kol kiti siūbavo tinklą, reikėjo pereiti į antrą pusę. Ketvirtoji —
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dviese lipti and uolos ir savo tarpe nešti vandens kibirą. Penktoji kliūtis —
nusimaudyti, naudojant muilą.
Jaunesnieji šiuo taku ėjo sausio 10 d., vyresnieji — sausio 11.
Su sk. vyčių talka vyresnieji sausio 9 d. lipdė 4 modelius: jūrų skautai dirbo
prie Kryžių kalno modelio (apie 15 lietuviškų kryžių) ir prie Trakų pilių mode
lio (iš molio). Skautai pastatė lietuviškos sodybos ir Vilniaus senamiesčio
modelius.
Užsiėmimų, žaidimų, pašnekesių buvo daug daugiau, bet visus išminėti būtų
per sunku.
VITS IŠKILMIŲ DIENOS. Stovyklos atidarymas įvyko sausio 2 d. vakare.
Ją, trumpu žodžiu, atidarė LSS Tarybos Pirmininkė, v.s. Lilė Milukienė: “Suskridome tartum paukščiai iš visų pasaulio kraštų lietuviškosios skautijos
60-mečio atšvęsti... Šiandien mes stovime čia, drauge, dėl to, kad mus lydėjo
pasišventusių vadovų dvasia, kuri nutiesė mums kelią savo pavyzdžiu, darbais
ir giliu tikėjimu, kad Lietuva prisikels.
Šios stovyklos planuotojai, rengėjai ir darbininkai šiandien mums liudija,
kad joks darbas nėra persunkus, jeigu tikslas yra kilnus ir pasiryžimas didelis.
Sukurkime vieną lietuvišką šeimą Vl-je Tautinėje Stovykloje, kad meilė ir
bendradarbiavimas sujungtų mus amžinais ryšiais”. Po jos kalbėjo Stovyklos
Globėjas, Rajono Vadas, v.s. Dr. A. Mauragis.
Stovyklos atidarymas iš australų skautų vadovybės pusės buvo padarytas
sekančią dieną — sausio 3-čią. Jį, nuoširdžiu žodžiu, atliko australų skautų
Viktorijos valstijos vyriausias pareigūnas (Chief Commissioner), Dr. Norman
Johnson. Savo kalboje jis ypač priminė skautybės svarbą šių dienų gyvenime:
Baden-Powell paliko mums visiems skirtą didelį paveldėjimą, kuris išliko,
išaugo ir sustiprėjo per 70 skautavimo skautijos gyvavimo metų. Ir niekad,
kaip dabar, skautybės mokymas ir idealai — įstatai ir įžodis — nebuvo taip
reikalingi bendruomenei, o gal turėčiau sakyti bendruomenėms, kurios sudaro
mūsų visuomenę. Pasaulio ateitis labai daug priklausys nuo skautiškųjų
idealų, brolystės ir supratimo”.

***
LAUŽAI. Pirmasis VI TS laužas įvyko sausio 2 d. bendrojoje Gilwell’io
Parko laužavietėje, ruoštoje graikų amfiteatro pavyzdžiu. Tą dieną, nors sto
vyklautojai dar nebuvo susidainavę, bet nuotaika buvo labai gera. Laužą pra
vedė Algis Karazija, Ramutė Kemėžaitė, Angelė Sodeikaitė (abi iš JAV) ir Ina
Lukoševičiūtė (iš Kanados).
Didysis stovyklos laužas įvyko sausio 8 d. (sekmad.). Čia, prie 400 stovyk
lautojų, prisidėjo dar apie 600 svečių. Tūkstantinio laužo pravedimo didesnė
dalis teko sk. vyčiams, kurie bendromis jėgomis pravedė dainas ir šūkius.
Laužo programoje dalyvavo ir latvių, rusų, vengrų ir lenkų skautai-tės, kurių
reprezentaciniai būreliai tą dieną buvo atvykę į stovyklą.
Bendrojoje laužavietėje įvyko tik keli laužai. Kitais vakarais jie buvo ruo
šiami pastovyklėse, o lietui lyjant — “lietnamyje”, didžiuliame brezentiniame
pastate, esančiame štabo rajone. Ten buvo dainuojama, šokama ir t.t.
Sausio 7 d. laužai vyko pastovyklėse. Vyr. skautės ėjo per pastovykles,
mokindamos VI TS dainą. Skautės, susirinkusios “audros” namelyje laužo
nekūrė, bet, JAV sesių vedamos, mokinosi dainų su judesiais. Skautininkai ir
skautininkės suruošė bendrą laužą, kuriame dalyvavo virš 40 asmenų. Apie
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ankstyvesnes Tautines Stovyklas įspūdžiais pasidalino v.s. L. Milukienė, v.s.
S. Jelionienė, v.s. A. Mauragis ir ps. fil. I. Jonaitis. Buvo mokinamas! VI TS
giesmė, dainuojamos skautų ir tautinės dainos.
STOVYKLOS LAIKRAŠTĖLIS. Stovykloje kasdien, išskyrus savaitgalius
išeidavo stovyklos dienraštis — MIŠKO AIDAS, leidžiamas stovyklos vadijos.
Jį redagavo Skautų Korespondentų Skiltis, kurią sudarė: skiltininkas — v.s.
B. Žalys, paskiltininkė — v.s. S. Jelionienė, technikinis red. — v.s. A. Jakštas,
nariai — v.s. kun. A. Saulaitis, ps. E. Bulienė, t.n. A. Karazijienė, si. t.n. M.
Stoškutė, v.s.v.sl. E. Kiverytė, v.sk. V. Araitė, v.s.v.sl. V. Kružienė, v.s.v.sl.
D. Sadauskaitė, v.s.pl. B. Šaulytė, s.v.v.sl. V. Alekna ir s.v. G. Statkus.
Laikraštėlio išėjo 8 numeriai spausdinti spaustuvėje ir vienas spausdintas
rotatoriumi. Turinys: VI TS gyvenimas realybėje ir — jumore.

mišto aidas
ŠEŠTOSIOS TAUTINĖS STOVYKLOS LAIKRAŠTIS
Gllwall Park. Gembrook. Vic.. AUSTRALIA

ISTSm., sausio

2d.

|

SVEIKINIMAI: VI TS gausiai sveikino bendruomenės, skautų ir svetimųjų
veikėjai bei vienetai. Raštu sveikino:
Bendruomenės ir kt. organizacijų vadovai: B. Nainys — PLB V-bos Pirmi
ninkas; prof. A. Kabaila — ALB Krašto V-bos Pirm., J. Alkis — Didž. Britani
jos Lietuvių S-gos Pirm., A. Pocius — ALB Melbourne Apyl. Pirm., G. Juoza
pavičiūtė — Pasaulio Liet. Jaunimo S-gos Pirm., kun. Pr. Vaseris ir A. Bakai
tis — Australijos Liet. Katalikų Federacijos Suvažiavimo Prezidiumo vardu.

***
UŽJŪRIO LIETUVIŲ SKAUTŲ PAREIGŪNAI, VIENETAI BEI PASKI
RI VADOVAI: v.s. P. Jurgėla — LSS Pirmūnas, v.s. V. Šenbergas — LSS
Pirmasis Vyr. Skautininkas, v.s. L. Milukienė — LSS Tarybos Pirmininkė, v.s.
I. Kerelienė — LS Seserijos Vyr. Skautininke, s. S. Miknaitis — LSB Vyr.
Skautininkas, v.s. V. Stasiškis — ASS Vadijos Pirm., v.s. VI. Morkūnas —
LSB Vyčių Skyriaus Ved., s. A. Katinienė — Seserijos Jaun. Skaučių Sk. Ved.,
j.v.s. S. Makarevičius — LSB Jūrų Skautininkų Tarpmiestinės Grandies
vardu, v.s. J. Alkis — Anglijos Rajono Vadas, ps, R. A. Zinas — JAV Atlanto
Rajono Vadas, v.s. K. Batūra, L. Gvildienė ir L. Kalinauskas — Kanados Rajo
no vardu, v.s. kun. A. Saulaitis — Pietų Amerikos Rajono Vadeiva; j.ps. J.
Aleksiūnienė ir j.ps. V. RaJiūnienė — Nerijos Tunto ir Jūrų Skaučių Sk.
vardu, v.s. 0. Rozniekienė ir v.s. Tallat-Kelpša — Čikagos Skautininkų Ramo
vės vardu, Gabijos Tunto Sesės, Detroit; Kernavės Skaučių Tuntas, Chicago;
v.s. St. Ilgūnas — Dainavos V-jos Vietininkas (Rochester), v.s. VI. Vijeikis,
v.s. P. Molis, v.s. M. Barniškaitė (Cleveland); v.s. V. Kizlaitis (Cleveland), v.s.
S. Jakštas (Ispanija), v.s. 0. Zailskienė (Chicago).
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AUSTRALIJOS RAJONO SKAUTŲ PAREIGŪNAI IR VADOVAI: v.s.
Dr. A. Mauragis — Rajono Vadas, s. kun. P. Butkus — Rajono Dvasios Vado
vas, s. J. Zinkus — Rajono iždininkas, v.s. E. Laurinaitienė, v.s. V. Neverauskas.
Daugelis vadovų, jų tarpe Pasaulio Skautų Komiteto Prezidentas, p. Bruce
Garnsey, egzilų skautų atstovas ir kt. VI TS sveikino žodžiu.

VI TS STATISTIKA PASTOVYKLĖMIS (KIEK STOVYKLAVO?) Šta
bas — 3, vilkiukų — 24, skautų — 52, jūrų skautų — 21, budžių — 7, sk. vyčių —
66 (53 sk. vyčiai ir 13 kandidatų), skautininkų — 34 (skautininkų pastovyklėn
buvo priskirti sk. akademikai ir židiniečiai), paukštyčių — 17, skaučių — 75,
vyr. skaučių — 89, skautininkių — 28 (į skautininkių pastovyklę, be to, buvo
priskirtos sk. akademikės ir židinietės).
Viso stovyklavo: brolių — 207, sesių — 209, iš viso — 416. Į ši skaičių neį
traukti paskutinio savaitgalio stovyklautojai.
VI TS NUOTAIKOS. VI T.S. netrūko entuziazmo ir pokštų, kurių dalis
“įsiveržė” net ir į oficialiąja stovyklos dalį — vėliavų pakėlimą — nuleidimą.
Sausio 5 d. vakare sk. vyčiai iš vilkiukų rikiuotės pasiėmė mažuosius sau ant
pečių ir — rikiuotėje — atsinešė su savim į vėliavų nuleidimą. Išsirikiavę, po
komandos, jaunuosius “nupėstino” ir išrikiavo prieš save. Vyčių pastovyklės
vadas tą vakarą raportavo stovyklos adjutantui lydimas vieno vilkiuko.
Detroito sesės vieną vakarą stovyklos adjutantui padovanojo jų pačių “su
montuotą” (iš medžio ir vytelių) automobilį. Iš jo tą dieną adjutantas (ir kai
kurie kiti pareigūnai) turėjo priimti raportus, ir skaityti įsakymus, nes is jo
mikrofonas buvo į jį įkeltas.
Vieną rytą stovyklos adjutanto mikrofono stovas buvo nežinomų sesių (ar
brolių) papuoštas gėlėmis — nežinia ar besistengiant sušvelninti kietą adju
tanto “ranką”, ar atsidėkojant už jo paslaugas... Nežinomų asmenų padėtos
gėlės vieną rytą atsirado ir ant redakcijos stalo. Netrūko jų ir vėliau. Bet čia ši
mįslė lengviau išrišama — du trečdalius redakcijos narių sudarė sesės...
Ilgai atmins VI TS davę įžodį vyr. skautės, nes jas sveikinti rinkdavosi apie
60 vyčių, o vargšą jūrų skautą, po įžodžio “sveikino” visa skaučių pastovyklė...
(Ak, tos mielos sesės!.. — MIELOS!!!)
Antfame parade ir VI Tau
tinės Stovyklos uždaryme — sau
šio 14 d. — dalyvavo Pasaulio
Skautų Komiteto pirmininkas
Bruce Garnsey, kuris pasakė:
“Aš tikrai pasakysiu pasaulio
skautams apie jūsų puikią VI-ją
Tautinę Stovyklą”. Vėliau suži
nojome, kad australų dienraš
čiuose ir savaitraščiuose buvo
plačiai aprašyta VI TS ir lietu
vių skautų organizacija, daug
vaizdų perdavė Melbourne te
levizija, neatsiliko net ir Ade-
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Prie VI T S lietuviškojo kry
žiaus v. s. kun. Antanas Saulai
tes SJ, s. kun. Petras Butkus, s.
kun. Pranas Dauknys. Tas kry
žius prie Our Lady of the Scouts
koplyčios Gilwell Parke su an
glų kalba įrašu lentelėje palik
tas prisiminimui mūsų Stovyk
los.

laidės televizijos stotis. Čia vy
ko taip pat ir dovanų įteikimai
bei apdovanbjimai ir pakėlimai
i skautiškus laipsnius. Nuleidus
Lietuvos vėliavą, kuri buvo at
vežta dar iš Nepriklausomos Lie
tuvos, ji buvo perduota v. s. L.
Milukienei parvežti į JAV se
kančiai Tautinei Stovyklai.
Kasdieną stovykloje šv. Mi
šios laikomos po vėliavos nulei
dimo ir prieš pusryčius. Čia ėjo
melstis daug skautų ir skaučių
ir priimdavo šv. Komuniją. Sesių
skautininkių rūtelėm ir tauti
nėm juostom papuoštoj koply
čioj stovyklos kapelionai auko
jo Mišias ir sakė tai dienai pa
mokslą. Atminimui, šalia kop
lyčios paliktas VI Tautinės Sto
vyklos skautų vyčių pagamintas
kryžius su paminkliniu irašu —
‘‘Presented by the 6th Lithua
nian World Jamboree, Januarv
2-15, 1978”. '
Paskutinį laužą pravedė
vilkiukai. Jų vadovas, 9 metų
Donatas, tvirtai dirigavo ir nuo
lat davė įsakymą: garsiau, gar
siau! Iš jo išaugs geras laužavedys. Pasirodymams kiti vilkiukai
pagrojo akordeonu ir smuiku.
Taip su užgęstančiu laužu atėjo
naktis, o rytdieną su daina iš
leidom mūsų užjūrio brolius ir
seses, kurių gal daugiau nebesu
tiksime, bet tikrai ilgai prisimin
sime.

PASKUTINIS SUDIE! Užbaigai v.s. B. Barkaus VI TS “exodo” vaizdelis:
Sausio 15 d. Sekmadienis. Paskutinis rytas. Stovykla sukyla, nors daugeli
brolių ir sesių vargino praeita nemigo naktis. Vėliavų pakėlime nedaug susi
rinko, nes užjūrio svečiai tvarko savo lagaminus ir turtus, ruošdamiesi kelio
nei namo. Daugelyje veidų liūdesys, akyse — ašaros.
Pamažu nyko palapinių miestas: užlyginti grioveliai, apšvarinta stovykla.
Tuo tarpu užjūrio sesės ir broliai su savo manta rinkosi į aikštę. Atvažiavo
autobusai, šaukiamos pagal sąrašą svečių pavardės.
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Vėl iš daugelio akių pasrūva ašaros, kurių net karštas vėjas nespėja džio
vinti. Ausyse skamba: “Greitai, greitai laikas bėga...”
Sudie brangūs mūsų svečiai, sudie VI TS!
Autobusai pajudėjo, o iš paskos — virtinė automobilių.
Aerodrome išlydėti prisirinko gausus būrys Melbourne lietuvių ir nemažai
“pabėgėlių” iš stovyklos. Vėl graudūs atsisveikinimai, vėl ašaros...
Svečiai atsisveikina — paskutinis rankos paspaudimas, paskutinis bučkis.
Suūžia Pan-Am lėktuvo motorai. Plieno paukštis pakyla ir dingsta pilkuose
debesyse, o drauge ir mūsų brangūs užjūrio svečiai — broliai ir sesės, o mums,
likusiems, pro ašaras menasi dainos žodžiai:

Kas paklaus kodėl man ašaros taip byra,
Kai paspaudęs ranką tyliai išėjai...
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s.v. senj. Vytenis Vilkas
ĮSPŪDŽIAI IŠ VITS SKAUTŲ VYČIŲ PASTOVYKLĖS

Neseniai man teko būti vienam iš laimingų skautų, kurie turėjo progą pa
matyti Australiją ir tenai dalyvauti Vl-je Tautinėje stovykloje. Apie šią įspū
dingą kelionę, dėka Australijos lietuvių pastangų, galima daug aprašyti. Čia
tik truputį apibūdinsiu stovyklą skauto vyčio akimis.
Atvykau į Gilwell Park pirmadienį rytą, jau išbuvęs Australijoj beveik dvi
savaites ir jau buvau apsipratęs, kad tai vasaros metas ir nebeatrodė taip
keista, kad stovyklausiu sausio mėnesį. Radau vyčių pastovyklei paskirtą
vietą gražiame miške, netoli bendros virtuvės, — tai gerai; bet toli nuo vyr.
skaučių — tai blogai! Neužtruko ilgai, kol pasistatėm palapines eukaliptų
paunksmėje ir įsitaisėm savo dviejų savaičių namus.
Skautų vyčių pastovyklės vardas buvo “Karaliaučius” ir brolis Arvydas
Zduoba iš Sydnėjaus buvo mūsų viršininkas. Mūsų pastovyklėje stovyklavo
tarp 30-40 vyčių. Man buvo įdomu pirmą kartą stovyklauti kartu su tokiu
dideliu būriu skautų vyčių, suvažiavusių net iš 11 miestų, 3 kraštų. Bematant
visi įsigijom lazdas, susipažinom ir pradėjom rimtai stovyklauti. Ypatingai
pirmas kelias dienas vyčiai pasiskirstė ir padėjo bendros stovyklos darbuose,
pvz. įvedėme telefoną į pastovyklės, įrengėme sporto aikštes ir t.t.
Beveik kas dieną buvo suplanuoti rytiniai ir popietiniai užsiėmimai visoms
pastovyklėms. Užsiėmimai dažnai būdavo bendri su sesėmis: vyčiai būdavo
kartu su vyr. skautėmis. Užsiėmimai buvo įvairūs: diskusijos, paskaitos,
filmai, tautiniai šokiai, net “boomerang” mėtymas. Be to iš stovyklos
važiavome autobusais ekskursijoms į “Philip Island” ir į gamtos draustinį
pamatyti skirtingą Australijos gyvūniją.
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Stovyklos laužai dažniausiai buvo bendri ir nuotaikingi. Smagu buvo išgirsti
ir išmokti naujų dainų ir šūkių. Galbūt, geriausias laužas buvo pravestas
Australijos vyčių grupės. Laužas įvyko be tikro laužo, didelėj pastogėj, nes
buvo po lietaus. Su akordeonais, gitara, originaliom dainom ir entuziazmu šitie
broliai visiems sukėlė gerą nuotaiką. Iš pasirodymų, atmintiniausias liko Sydnėjaus vyčių versija “Snieguolė”, kurioje Snieguolės užmigimo kaltininkas
nebuvo nuodingas obuolys, bet stovyklos kotletas.
Visi žino, kad skautai vyčiai labai aktyvūs vakarais ir naktimis. Ši stovykla
nebuvo išimtis. Po pagrindinio laužo ir naktipiečių kartais dar būdavo vyres
niųjų vakaronės, kur buvo proga daugiau padainuoti ir padraugauti. Vyčiai
tokių vakarų negalėjo apleisti, nes buvo dvigubai daugiau vyr. skaučių,
kuriom draugystę reikėjo palaikyti. Kelis kartus vyčių pastovyklėj vėlai
vakare buvo galima išgirsti kalbos, tai vyko karštos diskusijos apie vyčiavimą
ir jo problemos ar tiktai nuomonių ir tradicijų pasikeitimus. Vieną šlapią naktį
vyčiai turėjo ieškoti pasimetusio skauto ir taip gerai pasisekė, kad suradom ne
tik jį, bet ir kartu jo vieną draugą. Antroje savaitėje įspūdinga naktis buvo kai
trys Australijos broliai davė skauto vyčio įžodį ir mūsų gretos padidėjo.
Dažnai buvo gan įdomūs vėliavų nuleidimai. Mūsų komendantas Rimantas
Šarkis tikrai buvo spalvingas charakteris, toks vadovas kiekvienai stovyklai
reikalingas. Laike vieno nuleidimo sesės vyr. skautės iš Detroito jam įteikė jų
pačių padarytą pionerišką automobilį. Vyčiai dažnai sugalvodavo naujų išdai
gų: vieną kartą atėjome į nuleidimą su vilkiukais ant pečių. Geriausiai buvo,
kai visi vyčiai nužygiuodavome prie vyr. skaučių ir skautiškai pabučiuodavom naujas vyr. skautes, arba vyr. skautes, kurios tą dieną švęsdavo gimta
dienį.
Nežiūrint mažų trūkumų, VI Tautinė stovykla praėjo sėkmingai. Svarbiau
sia buvo, kad tiek jaunų lietuvių iš tolimų vietų susirinko ir galėjo praleist
skautiškai, draugiškai laiką. Tokios stovyklos greitai praeina, bet įspūdžiai ir
naujos draugystės ilgam pasilieka. Australija ir jos lietuviai man paliko daug
malonių atsiminimų.
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LIETUVIŠKOJO S K AUTAVIMO KLAUSIMAI
VI-toje Tautinėje Stovykloje Gilwellio Parke, Australijoje, sausio 12 pokal
byje skautininkams, skautininkėms, vyresnioms skautėms, skautams vyčiams
ir budžiams buvo perskaityti klausimai apie lietuviškumą, lietuvių kalbą
skautų užsiėmimuose ir lietuvišką veiklą bendrai.
Šių klausimų tikslas — sužadinti diskusijas ir iššaukti pastabas, kūrybingas
mintis. Pašnekesio dalyviai buvo prašomi iškelti rankas savo nuomonei iš
reikšti pagal tris atsakymų galimybes: TAIP, GAL (arba kartais, dalinai), NE.
Stovykloje duoti atsakymai įrašyti po kiekvieno klausimo. Atsakymas —
didesnis pakėlusių rankas skaičius. Jeigu tikras atsakymas (ne nuomonė) yra
kitoks, jis įrašytas skliausteliuose.
1. Vaikas, kuris iš kūdikystės girdi dvi kalbas kartu, vėliau pradeda kalbėti.
Ne (Taip)
2. Kuo daugiau žmogus girdi ar kalba kuria kalba, tuo geriau ją išmoksta.
Taip
3. Normalus būdas kalbą išmokti yra studijuoti gramatiką, skaityti, o tik
tada kalbėti. Ne
4. Vaikas, kuris moderniame krašte šiandien gimsta, gali gyventi iki 100
metų amžiaus (life-expectancy). Gal (Taip)
5. Mūsų skautų vienete sueigose vadovai (draugininkai ir instruktoriai)
kalba tik lietuviškai. Ne
6. “Skautų Aide” turėtų būti keli puslapiai anglų kalba. Gal
7. Jeigu vaikas kurią nors kalbą moka būdamas 10 metų amžiaus, paprastai
jos nebeužmiršta. Gal (Taip)
8. Vaikui lengviau išmokti kelias kalbas iš karto, jeigu su tuo pačiu asmeniu
kalba viena kalba. Taip
9. Lietuvių kalba yra svarbiausias lietuviškumo dalykas (apraiška). Taip
10. Kai kurie vadovai ar vienetai jau (neoficialiai) įvedė kitą kalbą šalia lietu
vių kalbos skautų veikloje. Taip
11. Tėvai iš skautų vadovų reikalauja daugiau lietuvių kalbos atžvilgiu, negu
iš savęs ar iš savo vaikų. Taip
12. Skautų-čių vienetai gražiai bendradarbiauja su lituanistine mokykla ir su
tėvais lietuvių kalbos reikalu. Ne
13. Svarbiau, kad vaikas lietuviškai kalbėtų negu bet koks kitas lietuviškumo
dalykas (pav., papročiai). Taip
14. Lietuviška dvasia gali gyvuoti tik jeigu kalbama lietuviškai. Ne
15. Apie lietuvių kalbos išlaikymą ir ugdymą tikrai nieko negalime padaryti,
nes imigrantų kalba vis nyksta. Ne
16. Kai kurie tėvai kalba su vaikais angliškai, nes nori jaustis ir pasirodyti,
kaip moka gerai ta kalba kalbėti. Gal
17. Mūsų vienetuose turėtų būti sudarytos atskiros skiltys lietuviškai nekal- j
bantiems. Ne
18. Kai kuriuose vienetuose lietuviškai nekalbančių nėra todėl, kad tokių '
šeimų vaikai nepriimami į skautus. Taip
i
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19. Pažindamas savo skautus, skautes, vadovė-as turėtų su kiekvienu kalbėti
bent tiek lietuviškai, kiek vaikas supranta. Taip
20. Aiškinant ar duodant nurodymus grupei, kurios ne visi lietuviškai su
pranta, pirma reikia kalbėti lietuviškai, o tada kita kalba. Taip
21. Sunku kokia kalba išmokti, jeigu ji žmogui nėra reikalinga. Gal
22. Jeigu sudaromos sąlygos, kad lietuvių kalba reikalinga, tada asmuo mie
liau ir lengviau lietuviškai išmoksta. Taip
23. Iš lietuviškai nemokančių lietuvių skautų ir skaučių reikėtų reikalauti tam
tikrų dalykų lietuvių kalba, pav., mokėti įžodį, įstatus, dainas, rikiuotės
komandas, kasdienius “virtuvinius” žodžius. Taip
24. Galima lietuvių kalbos daug naudoti ir su nemokančiais, jeigu užsiėmi
muose vartojamos vaizdinės priemonės, kurias kiekvienas gali suprasti.
Taip
25. Normaliai vaikas namuose per dieną naudoja apie 400 skirtingų žodžių
(neskaitant linksnių). Gal (Taip)
26. Jeigu nėra sąlygų išmokti lietuviškai kalbėti, tai bent reikėtų siekti, kad
su žodynėlio pagalba nemokantieji lietuviškai kalbėti galėtų paskaityti
eilinius dalykus. Taip
27. Mūsų laikraščių, o ypatingai jaunimo skaitinių, kalba yra persunki šių
dienų vaikui. Taip
28. Vyresnius skautus (skautus vyčius, vyresniąsias skautes, būdžius, jaunus
vadovus) taip spaudžia aplinkos įtaka, kad ir gerai mokėdami lietuviškai,
nedrįsta ja kalbėti, nes būtų jiems nesmagu ar nepatogu. Gal
29. Knygnešiai atiduodavo net savo laisvę ar gyvybę už lietuvišką žodį. Taip.
30. Lietuvių kalbos naudojimas Lietuvoje gali būti suprastas ir kaip tam tikra
iliuzija, nes viskas vis vien diktuojama Maskvos, kad ir lietuviškumo prie
danga. Taip
31. Lietuvišką dvasią ugdo daugiausia raginimai, aiškinimai, istorijos faktų
pažinimas ir patriotinės kalbos. Ne
32. Vyresnių asmenų (suaugusių, mokytojų, tėvų, vadovų-ių) pavyzdys yra
svarbiausias jaunimo auklėjimo būdas. Taip
33. Šiais laikais jaunimas nesidomi žymiomis ar įspūdingomis asmenybėmis,
todėl ir suaugusių pavyzdys neturi jiems įtakos. Nesutinka
34. Mano amžiaus skautijoje dalyvaujančių asmenų pažiūros į lietuviškumą ir
lietuvių kalbą yra labai panašios. Gal
35. Lietuvoje gimusių asmenų lietuviška dvasia yra daug stipresnė, negu
kituose kraštuose gimusių. Ne
36. Juozo Ereto (ir kitų panašių asmenų) negalime skaityti lietuviais, nes jų
kraujas nėra lietuviškas, nors jie sielojasi lietuviškais reikalais ir augina
lietuviškas šeimas. Gal
37. Nuo lietuvių atitolusius asmenis vis vien graužia sąžinė ir dažnai jie kitų
lietuvių vengia ir nenori su jais susitikti. Gal
38. Jeigu šeimoje (namuose) gyvena senelis ar senelė, tai vaikams daug leng
viau išmokti lietuviškai, nes turi su kuo pasikalbėti. Taip
39. Svarbiausias lietuvių skautijos tikslas yra išugdyti gerus žmones, pilnas ir
kilnias asmenybes. Taip
40. Kadangi vaikams vis sunkiau lietuviškai suprasti, o vadovams lietuviškai
išsireikšti, reikėtų vis daugiau įvesti kitos kalbos, nors tai ir reikštų, kad
lietuvių kalbos naudojimas mažėtų. Gal
41. Yra tokių lietuviškų dalykų, kurie tikrai vaikus atbaido nuo lietuvybės,
ypač jeigu prastai ir netinkamai pravedami. Taip
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42. Pirma išnyksta lietuvių kalba (emigracijoje), o tik tada papročiai (kaip
Kūčios, margučiai, valgiai ir kt.). Gal (Taip)
43. Religingi, tikintys žmonės, jeigu jie užsiima tautine veikla, yra ir gilūs
lietuviai. Gal
44. Religinėse programose ir užsiėmimuose reikėtų daugiau dėmesio kreipti j
lietuviškąja jų dalį, į kalbą, žodyną, istoriją, negu į patį tikėjimą ir religi
nius pergyvenimus. Ne
45. Jeigu jaunuolis religingas, jis gali nuo lietuvių atitolti, jei jo pagrindiniai
religiniai pergyvenimai nesurišti su lietuviškąja tikinčiųjų šeima. Taip
46. Lietuvių visuomenės santvarka ir dvasia yra kaimietiška (rural society),
todėl atsilikusi nuo modernesnės miesto visuomenės (urban society) ir
jaunimui nepatraukli. Taip
47. Kartu su kuria nors kalba eina ir kultūra, nes kalba yra tik kultūros iš
raiška, apraiška; neįmanoma išversti žodžių ar posakių visai tiksliai ir
lygiai. Taip
48. Rūpindamiesi lietuvybe, kartais atsisakome ar apleidžiame skautybės
idėjas ir praktiką, kuria tą lietuvybę norėjome principiniai įgyvendinti.
Gal
49. Skautų vyčių, budžių ir vyresniųjų skaučių uždavinys galėtų būti ugdyti
vienybę ir nenusivilti lietuviškoje veikloje. Taip
50. Dauguma žmonių, kurie iš lietuviško gyvenimo pasitraukia, tai daro dėl
to, kad nusivylė arba buvo įžeisti arba perkrauti darbais. Taip
51. Daug kas iš lietuvių veikėjų (taip pat ir skautuose) dirba dėl garbės. Gal
52. Suaugę žmonės (tėvai ir seneliai) vis kalba apie kaip buvo Lietuvoje ir
lygina šių dienų gyvenimą su anuo. Taip
53. Mano tėvai (arba aš) buvo dar gimnazistai ar jaunesni (18 m. ar mažiau),
kai išvažiavo iš Lietuvos, ir todėl jų asmenybė dar nebuvo galutinai sufor
muota. Gal
54. Mano ir mano tėvų nuomonė apie lietuvybę skiriasi daugiau dėl to, kad jie
gimė Lietuvoje, negu dėl to, kad jie yra tėvai ir suaugę, o aš jaunuolis-ė, jų
vaikas. Gal
55. Tėvų ir mano nuomonė (arba suaugusių ir jaunimo) apie lietuvybę skiriasi
daugiau negu apie moralę, modernią muziką ir gyvenimą bendrai. Gal
56. Mano ateitis yra surišta su lietuviška visuomene, lietuvišku gyvenimu.
Taip
57. Kartais skautuose nėra vietos tiems, kurie nėra vadovai. Taip
58. Kai suaugę vadovai eina tas pačias pareigas labai ilgai, jaunesniems vado
vams nebelieka daug kur pasireikšti. Taip
59. Skautija dabar daugiau užsiima bendra lietuviška veikla negu Nepriklau
somoje Lietuvoje. Gal
60. Istorija yra geriausia tautos mokytoja. Taip
61. Mums nereikalinga palaikyti ryšių su pasauline skautų šeima, nes mūsų
tikslai yra labai skirtingi, ir taip tik nutautėtume. Ne
62. Išeiviai išmoksta vieni iš kitų (iš latvių, estų ir kitų) apie tautybės ugdy
mą. Taip
63. Šiuo metu nereikalinga plėsti ryšių su kitais egzilais skautais. Ne
64. Mūsų skautavimas yra tapęs daugiau šeimos dalyku, negu jis buvo Nepri
klausomoje Lietuvoje. Taip
65. Bendri skautų vyčių/budžių-vyresniųjų skaučių užsiėmimai ir net būreliai
padėtų pritraukti ir išlaikyti vyresnio amžiaus jaunimą. Taip
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niuosius sąjungos narius gali palaikyti mišrūs užsiėmimai (65 ir 49). Lietu
viško reikalo rūpesčiai, betgi, dalyvių nuomone, religiniame auklėjime turėtų
būti ne pirmoj vietoj (44), o pabrėžtini tikėjimo dalykai.
LIETUVIŲ KALBOS REIKALINGUMĄ JAUNUOLIUI liečia klausimai
19, 21, 22, 23, 24, 26. Kuo daugiau vaikas girdi ir kalba, tuo geriau išmoksta
(2); bet visi mato dabartinę padėtį, kad skautų užsiėmimuose vadovai ir
instruktoriai kalba ne vien lietuvių kalba (5) ir neoficialiai įvedė kitą kalbą
(10). Balsai pasidalino, iškėlus klausimą, ar vis daugiau įvesti kitos kalbos
užsiėmimuose (40) ir “Skautų Aide” spausdinti kelis puslapius anglų kalba (6),
nes dauguma mano, jog yra visokių būdų ir galimybių lietuvių kalbą skatinti
(40). Iš silpniau mokančiųjų reikia reikalauti tam tikrų dalykų lietuvių kalba
(įžodis ir kt.) (23), o vadovai stengtųsi su kiekvienu kalbėti lietuviškai, tiek,
kiek vaikas pajėgia suprasti (19) arba truputį daugiau.
Vadovai, vyresnieji jaučia, kad TĖVAI IŠ SKAUTŲ VADOVŲ-IŲ REIKA
LAUJA DAUGIAU šiuo atžvilgiu, NEGU IŠ SAVĘS AR VAIKŲ (11), nors
sueigos retai ir trumpai vyksta.
Visa eilė KLAUSIMŲ RIŠA TĖVUS, VADOVUS, LITUANISTINES MO
KYKLAS, VISAS ŠVIETIMO ĮSTAIGAS AR METODUS. Kaip raginimai ir
kalbos nėra pagrindinė lietuviškos dvasios ugdymo priemonė (31), taip ir
vaikas kalbos neišmoksta iš gramatikos ir taisyklių (3), o kalbėdamas (kaip
visur moderniškai mokomos kitos kalbos ir kaip vaikas natūraliai šeimoje iš
moksta, visai priešingai bendrai lituanistinių mokyklų metodui) ir .neleng
viems skaitiniams bei spaudai (27).
PAGRINDINĖ AUKLĖJIMO PRIEMONĖ — SUAUGUSIŲJŲ PAVYZ
DYS (32 ir 33), nors gal kai kurie jo nerodo (16). Tėvų, vadovų ir bendrai vy
resniųjų nuomonės nesuderintos ar nežinomos (34, 54, 55).
POKALBĮ PAĮVAIRINO PARODOMASIS PRATIMAS: pašnekesio vedė
jas dalyviams nepažįstama kalba paaiškino Trakų pilių modelį, pilių istoriją ir
statybą. Klausytojai teigė, kad galėjo daug ką suprasti, nes kartu su kalba
buvo aiški vaizdinė priemonė. Reikėjo įsivaizduoti, kad pašnekesio vedėjas
kalbėjo lietuviškai, o susirinkę dalyviai lietuvių kalbos nemokėjo. REIKŠTŲ,
KAD LIETUVIŲ KALBĄ GALIMA DAUG PLAČIAU NAUDOTI, JEIGU
METODAI TINKAMI IR SKAUTIŠKI, GERAI PARUOŠTI!
A.S.
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VYČIAVIMO IR VADOVAVIMO TEMOMIS
VI Tautinėje Stovykloje sausio 5 d. skautai vyčiai ir budžiai dalyvavo po
kalbyje apie lietuviškosios skautybės uždavinius ir skautų vyčių vaidmenį
Lietuvių Skautų Sąjungoje. Diskusijoms išjudinti buvo išdalinta anketa, ku
rioje duotus dalykus pašnekesio dalyviai turėjo sužymėti pagal jų svarbą.
Paklausti, kokie svarbiausieji lietuviškosios skautybės uždaviniai, pažy
mėjo šiuos atsakymus (skliausteliuose kokio vyčių ar budžių skaičiaus dalykas
paminėtas):
SVARBIAUSIEJI LIETUVIŠKOS SKAUTYBĖS UŽDAVINIAI

UGDYTI LIETUVIŲ JAUNIMĄ -

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

gerais žmonėmis (17),
tikrais skautais ir skautėmis (11),
sąmoningais lietuviais (11),
Lietuvos kultūros ambasadoriais (5),
taikos mylėtojais (5),
gamtos globėjais (6),
lietuviškai kalbančiais jaunuoliais-ėmis (6),
sveikais fiziniai (6),
vadovais ir vadovėmis (4),
kovotojais už Lietuvos laisvę (3),
gerais kariais (3),
gerais šeimos nariais (2)
gerais gyvenamojo krašto piliečiais (2)

Pirma vieta skirta: gerais žmonėmis (15), tikrais skautais ir skautėmis (4),
Lietuvos kultūros ambasadoriais (4), keliems kitiems po 1 ar du. Iš trylikos
tikslų, 11 buvo bent kartą paminėti pirmoje vietoje. Daugiausia dvejetų (antra
vieta) teko sąmoningais lietuviais (9) ir tikrais skautais ir skautėmis (4).
Aišku, nė vienas tikslas neišsiverčia be kitų, nėra išskirtinis “arba — arba”,
o vienas kitą papildo. Kiekvienas žodžius galėjo savaip suprasti. Klausimų
tikslas — sužadinti diskusijas.
LIETUVIŠKOJI SKAUTYBĖ SIEKIA

LIETUVIO, LIETUVAITĖS, KURIS BŪTŲ 1.
2.
3.
4.
5.
6.
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sąmoningas (paminėta 14 kartų, 8 kartus pirmoj vietoj),
veiklus (pažymėta 10 kartų, 6 kart pirmoj vietoj),
ištikimas (9 kartus, 4 kart pirmoj vietoj),
draugiškas (11 kartų, 4 kart pirmoj vietoj),
lietuviškai kalbantis (10 kartų, 3 pirmoj vietoj),
pareigingas (8 kart, 3 kart pirmoj vietoj),
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7.
8.
9.
10.

bendruomeniškas (6 kart, kartą pirmoj vietoj),
narsus (du kart),
patvarus (nepaminėta),
drąsus (nepaminėta).

Pokalbio dalyviai buvo prašyti parinkti tik tris svarbesnius dalykus.
SKAUTŲ VYČIŲ UŽDAVINIAI
Paklausti, kokie yra skauto vyčio, skautų vyčių būrelio ir iš vis skautų vyčių
(ir budžių) šakos pagrindiniai uždaviniai bei veiklos sritys, VI TS pokalbio
dalyviai pareiškė šias pažiūras:

1. PADĖTI LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGAI VEIKTI IR IŠSILAIKYTI
(parinkta tarp pirmųjų trijų uždavinių 16 kartų, iš šių 13 kartų pirmuoju
uždaviniu bei veiklos sritimi),
2. VADOVAUTI JAUNESNIESIEMS SĄJŪDŽIO NARIAMS (13 kartų,
penkis pirmoj vietoj ir 8 kart antroje vietoje),
3. PADĖTI SKAUTIŠKIEMS VIENETAMS UŽSIĖMIMUOSE (parinkta
10 kartų, du kart pirmoj vietoj),
4. LAIKYTIS SKAUTYBĖS IDEALŲ (7 kartus, du pirmoj vietoj),
5. IŠLAIKYTI SKAUTIJOJE VYRESNIO AMŽIAUS VYRUKUS (6 kart, 2
pirmoj vietoj),
6. PADĖTI LIETUVIŲ VISUOMENINĖJE VEIKLOJE (septynis kart),
7. PADĖTI KITIEMS SKAUTAMS VYČIAMS/BUDŽIAMS BRĘSTI IR
LAVINTIS (4 kart, vieną pirmoje vietoje),
8. UGDYTI SKAUTIŠKŲJŲ VIENETŲ VADOVUS (du kart, vieną pir
muoju uždaviniu.

SKAUTŲ VYČIŲ ŠAKOS PADĖTIS

Kokia yra dabartinė skautų vyčių šakos padėtis — būrelių veikla, skautų
vyčių programa, užsiėmimai ir panašiai? Čia trisdešimčiai vyčių ir budžių iš
Australijos, JAV ir Kanados buvo paduota 20 sakinių, kuriuos reikėjo įver
tinti skaičiumi.
Skaičius reiškia: su sakiniu — labai sutinku (5), sutinku (4), gali būti, ne
turiu nuomonės, nežinau (3), su sakiniu nesutinku (2), labai nesutinku (1).
Kaip visada, nuomonės skiriasi, bet galima suvesti apytikrių bendrą nuo
monę.
1. Skautų vyčių būreliai gerai veikia, visi nariai noriai dalyvauja būrelio
veikloje (dauguma sutinka arba labai sutinka su sakinio turiniu).
2. Skautų vyčių programa pasenusi, užsiėmimai jaunimui neįdomūs (2.5 —
tai yra, gali būti arba nesutinku)
3. Būrelio vadas kartu su būrelio nariais savo veiklą planuoja, ruošia užsi
ėmimus, uždavinius (4.5).
4. Skautai vyčiai atrodo užmirštoji Lietuvių Skautų Brolijos šaka (2.5 — gali
būti arba nesutinku)
5. Nėra būdų sulaikyti vyresniųjų berniukų nubyrėjimo iš skautiškų eilių
(nuomonės pasidalinusios)
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6. Ko skautams vyčiams trūksta — tai gerų skautų vyčių vadovų (labai su
tinku)
7. Skautų tuntui ar vienetui labai svarbu turėti veiklų skautų vyčių būrelį
(labai sutinku)
8. Reikėtų turėti atskirus būrelius jauniems bei veikliems ir pasyviems
skautams vyčiams (labai nesutinku)
9. Brolija parūpina pakankamai knygų ir lavinimosi kursų specialiai skau
tams vyčiams ir jų vadovams (nuomonės įvairios)
10. Jaunuoliai turėtų pasirinkti: arba dalyvauti skautuose vyčiuose arba
akademikuose skautuose (1.3 — labai nesutinku ir nesutinku)
11. Skautai vyčiai atkūrė lietuviškąją skautiją Vokietijoje po antrojo Pasau
linio karo (3)
12. Reikėtų daugiau bendrų užsiėmimų su sesėmis ir gal net mišrių skautų
vyčių būrelių, kaip pas anglus, kanadiečius ir kitus (labai sutinku)
13. Tarnavimo idealas (skautų vyčių šūkis Tarnauk!) šiandien nebeturi tokios
reikšmės kaip anksčiau (2.5)
14. Aš manau likti skautu vyčiu dar bent penkeris metus (4.5)
15. Aš pažįstu buvusių skautų, kurie galėtų dalyvauti skautų vyčių veikloje
(labai sutinku ar sutinku)
16. Skautai vyčiai gali ir turi dalyvauti Lietuvių Jaunimo Sąjungos veikloje
(vienodai pasidalinę tarp 5, 4 ir 3).
17. Prityrusio skauto vyčio programa einama mūsų skautų vyčių būrelyje
(1.5 — labai nesutinku ar nesutinku)
18. Skautams vyčiams stovykloje duodami sunkūs ir ilgi darbai, ir jie neturi
laiko savo tarpe pabendrauti (nesutinku)
19. Ėjau arba einu pareigas skautų vyčių būrelyje (3.5)
20. Šitie klausimai buvo man visai neįdomūs (3.5).
VADOVAVIMO PROBLEMOS
Antrąją Tautinės Stovyklos savaitę vienos dienos programą pravedė Broli
jos nariai iš Šiaurės Amerikos. Diskusijos aktualiais klausimais vyko ne di
džiulėje grupėje (virš 80 skautininkų-ių, vyresniųjų skaučių, skautų vyčių ir
budžių), bet mažesniais būreliais, kurių kiekvienas gavo uždavinį išspręsti
arba bent aptarti.
Kur iš būrelių įteiktų santraukų arba metmenų buvo galima diskusijų svar
besnes mintis atkurti, jų mintys pridurtos prie kiekvieno klausimo. Klausimai
yra studijiniai.

1. Lietuvių Skautų Sąjunga nutarė dviejų metų laikotarpyje išbandyti miš
rius skautų vyčių būrelius, kaip turi Anglijos, Kanados ir kiti skautai-skautės.
Tai yra, ne tik bendri užsiėmimai, bet bendras (mišrus) būrelio sąstatas. Ka
nadiečiai reikalauja, kad vyrukų ir mergaičių skaičius būtų maždaug lygus,
kad nebūtų daugiau mergaičių, nei vyrų, ir kad būrelio galva būtų skautas
vytis. Stovyklaujant kartu, būna moteris vadovė. Jūsų būrelio uždavinys yra
sudaryti tam tikrus nuostatus šitokiam mišriam būreliui, įskaitant tradicijas,
pareigas, taisykles, veikimo būdą, stovyklavimą, planavimą ir panašiai.
Grupė pasisakė, kad vadu gali būti skautas vytis arba vyresnioji skautė,
renkama narių vienerių metų kadencijai. Kaklaraiščių keisti negalima; liko
neaišku, ar geriau įžodį pravesti kartu ar ne.
38

39

2. Tame pačiame mieste yra skautų vyčių būrelis (arba budžių įgula) ir vyr.
skaučių ar gintarių būrelis. Sudarykite 1978 metų bendros (mišrios) veiklos
planų su bendra vienos savaitės stovykla, keliomis iškylomis, laužais, įvairiais
žaidimais, artimo tarnybos uždaviniais, tarnyba skautų vienetui bei lietuviš
kai visuomenei, diskusijoms (su temomis) ir su pastabomis apie veikimo būdą,
koordinavimą tarp būrelių.
Iš ypatingesnių užsiėmimų būrelis siūlo: vasario 22 Pasaulio skautų susi
mąstymas su kitų tautų skautais, kovo mėn. bendras Kaziuko mugės darbas,
pasidalinti instruktavimu vienetuose, birželio mėn. vakaronė su diskusijomis
apie “Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kroniką”, lietuvių dailininkų paroda su
pelnu “Skautų Aidui”, rugpiūčio mėn. slidinėjimo iškyla, rugsėjo mėn. visi
kartu ruoštų iškylą skautams, skautėms, paukštytėms ir vilkiukams, lapkričio
mėn. — kaukių balius su pelnu stovyklai, koncertas ir šokiai.
3. Lietuvių Skautų Sąjunga pasiūlė visiems vienetams ar tuntams sukurti
“seserų” ar “brolių” ryšius su kitu vienetu ar tuntu tolimame krašte. Jūsų
uždavinys yra sudaryti planą, kaip tie ryšiai būtų pradėti ir vystomi per 1978
metus, kokiais būdais jie bendrautų, santykiautų, pasikeistų laiškais, asmeni
mis ir pan., ir iš viso kodėl toks planas yra vykdomas.
Pradžioje susiartinti laiškais, siūlo būrelis, tada surinkti pinigų, kad visi iš
to vieneto galėtų suvažiuoti. Suruošti mažų vienetų sueigas, sąskrydžius, sto
vyklėles (nebūtinai kaip skautai, o tik pabendrauti ir pamatyti pasaulį). To
kiems įvykiams nustatyti datas, pav. 1980, ir reguliaras sueigas, pav., kas
penkeri metai. Tarpe palaikyti ryšius laiškais, per spaudą, siunčiant juosteles,
filmus, skaidres, nuotraukas, sveikinimus, stovyklų ar kitus ženkliukus. Svar
bus asmeninis bendravimas.
4. Kiekvienas iš Jūsų perima pareigas skautų ar skaučių vienete, kuriame
50% vaikų (“geltonšlipsių”) nekalba lietuviškai. Sudarykite planą, kaip ugdy
tumėte ir skatintumėte lietuvišką dvasią, susidomėjimą lietuviškais dalykais
ir lietuvių kalbos vartojimą skautiškoje veikloje ir ryšium su lituanistine mo
kykla, tautinių šokių grupe ar sporto klubu, tėvais ir parapija.
Būrelio siūlymai: per žaidimus sudaryti mokančio ir nemokančio poras; su
mokytojų pagalba eiti patyrimo laipsnių dalykus; pirma mokytis dainų su
kartojamais žodžiais, o tada sunkesnes, kurias nemokančius moko mokantieji;
pravesti “quiz” programas ir duoti premijas; vaidinimuose išmokti keletą žo
džių; per tautinius šokius pajusti lietuvišką dvasią; prašyti tėvus kalbėti lie
tuviškai; vadovai palaiko ryšius su tėvais ir tada tėvai daugiau stengsis;
įsakymus skaityti tik lietuviškai; nuo mažens įtraukti vaikus į skautus; sueiti
kartu privačiai, o ne baliuose, kad vaikas matytų, kaip kiti kalba lietuviškai —
ir tada nenorės atsilikti. Lietuviškai mokantieji turi matyti kokią nors pažan
gą ar naudą, jeigu jie lietuviškai moka.

5. Bendroje skautų vyčių/budžių ir vyr. skaučių sueigoje ar vakaronėje
ateina rajono vadas (ar vadeiva) ir praneša, kad negali rasti tuntininko (ar
draugininko) jau keletą mėnesių. Vadas taip pat mano, kad ateityje negalės
rasti skautininko-ės, kuris pareigas perimtų. Jis prašo susirinkusių sk.
vyčių/budžių ir vyr. skaučių talkos penkerių metų laikotarpiui. Vadas žino,
kad pareigos visada užkraunamos ant tuntininko, ir toks asmuo greitai pa
vargsta. Todėl ir niekas nesutiko pareigų perimti. Pasitarkite, kaip problemą
išspręsti penkeriems metams.
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Reikėtų sudaryti tunto komitetą, kuris visas pasiskirstytų pareigomis,
pavyzdžiui, korespondentė, programos vedėja, ryšininkė. Tuo būdu nė vienas
žmogus neneša visos tunto naštos, o visa grupė kartu. Veikla būtų panaši i
tėvų komitetų. Visi dirba kartu, susirinkimais, telefonais ir tikru bendravimu.
Turėtų būti vienas lyg komiteto vadas, kuris sujungia eigą ir suderina idėjas.
Tunto vadija turėtų komitetui priklausyti.

6. Lietuvių Skautų Sąjungoje yra tradicija, kad pakeltas į skautininko laips
ni lieka skautininku (su žaliu kaklaraiščiu) visą gyvenimą, nors ir veikloje
nebedalyvauja. Dabar LSS vadovybė svarsto siūlymą, kad suaugęs žmogus
vadintųsi skautininku tik tol, kol jis eina kokias nors suaugusio žmogaus pa
reigas skautiškoje veikloje ir tik tada turi teisę nešioti žalią kaklaraištį. Jūsų
būrelio uždavinys yra pasisakyti už ir prieš, sudaryti planą, kaip tokį dalyką
būtų galima įvykdyti, ir nutarti, kokios spalvos kaklaraiščiu toks asmuo daly
vautų stovykloje ir pan.
Veikliems skautininkams viską palikti, kaip yra. Neveikliems palikti žalios
spalvos kaklaraištį, bet kaip nors ant jo užsiūti ar prisegti kokį nors ženklą,
parodant, kad jis neaktyvus. Bet jeigu skautininkas sugrįžta į LSS, tai tą
ženklą galėtų nusiimti po 6 mėnesių aktyvaus darbo. Čia minėta tvarka įsiga
liotų po trejų metų neaktyvumo. Po tiek daug metų pertraukos skautininkai,
sugrįžę į veiklą, neturėtų apsiimti atsakingų pareigų, nedalyvavę stovykloje.
7. Vienas didelis tuntas nutarė, kad sekančiais metais tunto stovykloje galės
dalyvauti tik skautai iki 15 metų amžiaus, nebent jie eina kokias nors pareigas
stovykloje. Tam nutarimui pritarė ir kitas tuntas (tai yra, ir skautų ir skaučių
tuntai nutarė). Jūsų uždavinys yra surašyti, kodėl tuntai taip nutarė ir kaip
būtų galima sutvarkyti, kad ir vyresni jaunuoliai bei jaunuolės galėtų stovyk
lauti ir skautiškoje šeimoje išsilaikyti.
Amžių interesai nevienodi, todėl negerai turėti įvairių amžių viename užsi
ėmime. Tai nėra diskriminacija. Dideliame tunte galima pasidalinti į kitas
grupes, galima visą programą jiems pritaikyti ir intensyviai pravesti, pav.,
pasilikti ilgiau vieną savaitę. Mažesnėse grupėse veikla yra daugiau asme
niška. Viskas turėtų būti tvarkingai suorganizuota pagal amžių, pav., laužus
padalinti, kad būtų įdomūs ir jaunesniem ir vyresniem. Be atskirų programų,
vyresnieji gali ir jaunesniem ką nors pravesti, nes jaunesniems įdomiau, kur
yra geras skautiškas pavyzdys, nes taip persiduoda skautiška dvasia, naujos
idėjos atsiranda vyresniųjų tarpe ir kiekvienas turi progos savo gabumus iš
reikšti. Pasidalinus darbais, galima daugiau padaryti. Kada jaunesni atskirti
nuo vyresnių, jie jaučiasi labai atsiskyrę, nes yra maži.

8. Kitų tautybių skautų sąjungos labai praktikuoja pavienių skautų sistemą.
Dalinai tokia veikla remiasi Akademinis Skautų Sąjūdis, bet Lietuvių Skautų
Sąjungoje (Brolijoje ir Seserijoje) tokio dalyko nėra. Lietuviai vis labiau išsi
sklaido po miestus ir priemiesčius, ir dažnai sunku sudaryti net ir skiltį iš to
paties amžiaus vaikų ir mergaičių. LSS prašo Jūsų būrelio išrašyti priežastis,
kodėl reikia pavienių skautų (Lone Scout) sistemos ir kaip būtų galima ją
įvesti.
9. Viename LSS rajone svarbesnias pareigas nuolat eina tie patys skauti
ninkai. Jie eina nuo tuntininko į rajono vadeivą, į rajono vadą, į įvairių skyrių
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vedėjų ir panašias pareigas per 10 ar 20 metų. Per tą laiką užauga daug jaunų
vadovų, kurie lanko Ąžuolo bei Gintaro mokyklas, išeina mokslus, sukuria
šeimas. Aukštesnėse pareigose jiems vietos nėra, o LSS draugininkai yra vos
iš skautų eilių išėję, kuriems ne tik sunku su lietuvių kalba, bet dažnai jie ne
žino, kaip įdomius užsiėmimus pravesti. Kitos skautų sąjungos (amerikiečių,
anglų ir kt.) naudoja “globėjų” sistemą, kur, pavyzdžiui, draugovę praktiškai
tvarko “senior patrol leader”, o “Scoutmaster” yra užnugaryje; arba skautų
vyčių būreliai turi savo rinktą būrelio vadą ir dar suaugusį patarėją. Kokią
sistemą galite sugalvoti lietuviams skautams-ėms, kad ir jauni vadovai turėtų
progos pasireikšti, o vyresni padėti?
Seni ir prityrę vadovai turėtų paruošti jaunus vadovus specialiais kursais ir
jiems užleisti savo užimtas vadovų pareigas, kad jaunesnieji vadovai, vyres
niųjų priežiūroje, galėtų vadovauti. Globėjų sistema yra girtina ir patartina
kiekvienam skautų vienetui turėti. Jeigu draugovė tvarkoma vyresniojo skiltininko, o draugininko tik prižiūrima, tai draugininkas, būdamas atsakomingas už draugovę, visados gali silpnąsias puses papildyti savo nuožiūra ir suge
bėjimais. Vyresnieji, skautininkai, stovėdami arti draugovių ar kurio kito
skautiško vieneto, privalo kreipti dėmesį į specifinį lietuvių skautų charakterį,
būtent lituanistinį pradą.
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10. Viename tunte pastebėta, kad, suėję 16 m. arba vos pabuvę skautu vyčiu
(budžiu ar vyr. skaute) ar pradėję studijuoti, jie nuo skautiškos bei lietuviškos
veiklos nubyra. Paklausti kodėl, sako, kad jiems nėra įdomu. Vadovai ir vado
vės nežino, kokius jų amžiui pritaikytus užsiėmimus pravesti, o vien tik ra
ginti dalyvauti neužtenka. Jūsų būrelio uždavinys: a) sugalvoti planą, kaip
aktyviame skautavime išlaikyti jaunuolius ir jaunuoles iki 22-23 metų amžiaus
ir b) sugalvoti planą, kaip į skautavimą įtraukti seniau atkritusius jaunuolius
tarp 16 ir 23 metų amžiaus. Ir paaiškinti priežastis bei kas tą planą įvykdytų.
A. Reikia: 1 — įvairesnių sueigų, 2 — iškylų, 3 — rankdarbių, 4 — skautų
bibliotekos, plokštelių, filmų, kad būtų įdomiau negu tik kalbėti visą laiką per
sueigą, 5 — atnaujinimo (revizija), 6 — įdomesnių mokymo metodų, 7 —
daugiau vadovų, jeigu skautų grupė didesnė, 8 — daugiau skautoramų, 9 —
daugiau bandyti veikti tarp miestų, pav., kelių miestų bendri skiltininkų
kursai.
B. Per asmeniškus ryšius, 2 — reikia geros ir įdomios programos, 3 — dau
giau dalykų turėti bendrai, vyčiai ir vyr. skautės, pav., “vyno ir sūrio” vaka
rai, 4 — duoti daugiau pareigų, 5 — svarbiau (bent Australijoje) pritraukt
vyčius.
11. Lietuvių Skaučių Seserija ir Brolija praveda skiltininkų bei draugininkų
kursus, Ąžuolo ir Gintaro mokyklą (draugininkų lygio), bet šiuo metu neturi
specialių būdų lavinti a) vilkiukų/paukštyčių vadovų-ių, ir b) skautų vyčių/
vyr. skaučių vadovų-ių. Kai kurie mano, kad turėtų lavintis ir patys skauti
ninkai (ir kiti, einantieji pareigas, aukštesnes už draugininko). Jūsų būrelio
uždavinys yra sugalvoti planą, kaip LSS savo rajonuose ar bendrai galėtų su
daryti sąlygas tokiems asmenims lavinti. Didesnį dėmesį kreipti į dabartines
sk. vyčių/budžių/vyr. skaučių/gintarių veiklos problemas ir į jų vadovų lavi
nimą.
Tokiuose kursuose pabrėžtini dalykai: 1 — kaip suplanuoti sueigą, 2 — dis
kusijos tarp skautės ir vadovės, 3 — leisti skautėms pačioms pasireikšti, 4 —
vadovė turi pati būti pilna energijos, kad sesės turėtų norą dalyvauti ir veikti,
nes daugel kartų vadovės pačios nenori dalyvauti, 5 — išmokti atsakomybės,
6 — debatai, 7 — patirtis.
12. Vieno tunto skautai ar skautės po vasaros stovyklos buvo apklausinėti,
kaip jiems stovykla patiko. Dauguma pasakė, kad jiems buvo nuobodu, ne
buvo kas veikti. Stovykloje jie nenorėjo jungtis į užsiėmimus, buvo nerangūs,
o vadovai nenorėjo jų priversti paskaitose ir kituose užsiėmimuose dalyvauti.
Tuntas iš Jūsų būrelio sudarė komisiją, kuri ruošia sekančių metų tunto ar
tuntų stovyklą, ir prašo sudaryti tokią programą (arba programos dėsnius),
kuri stovyklavimo būdą pakeistų taip, kad skautams-ėms patiktų, ir kad
programa būtų ne tik mokykliniai užsiėmimai, o tikri nuotykiai, pergyvenimai
lietuviška ir skautiška prasme.
Dvylika duotų uždavinių nebuvo pristatyta visam būriui dalyvių (per užsi
ėmimą išaugusių iki virš šimto), bet po tris būrelius vieni kitiems išvadas pa
aiškino.
A.S.
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KĄ DAVĖ ŠEŠTOJI TAUTINĖ STOVYKLA?
VI Tautinė Stovykla jau praeityje, apie ją galime kalbėti kaip apie įvykusį
faktą ir svarstyti kas joje buvo gero, kas blogo, kiek iš to naudos turėjome ir
turėsime ateityje.
Pirmą kartą Australijos lietuvių istorijoje turėjome tokį didelį jaunimo
sąskrydį, kuriame dalyvavo per šimtą skautų, atvykusių iš viso pasaulio švęsti
savo 60 metų jubiliejų. Pirmą kartą ir Amerikos lietuvių istorijoje toks įvykis,
kada toks jaunimo skaičius vienu kartu pakeltų sparnus ir išskristų su savo
visa vadovybe į tolimus užjūrius aplankyti brolių, kad sujungtų rankas broliš
kam bendradarbiavimui. Šis istorinis įvykis pavyko, žinoma, todėl, kad Aus
tralijos lietuviai mus rėmė ir pasitikėjo savo jaunimu. Čia ypač didelė padėka
ir garbė tenka mecenatams, kurie įgalino šio įvykio įgyvendinimą. Ne dėl
garbės mes šį žygį organizavome, o dėl naudos, kurią šita stovykla atnešė
mūsų jaunimo abipusiam bendradarbiavimui ir tautinės dvasios pakilimui.
Šiose sąlygose mecenatų auka prilygsta kario garbei, kada jis kovoja už
tėvynės laisvę, todėl mes jiems ir nukalėme specialų garbės medalį, kuris
ženklina jų atliktą darbą savo tautai. Šiame atsitikime ir jaunimas ir senimas
gražiai bendradarbiaudami atliko savo tautinę pareigą, vertą garbės.
Kalbant apie stovyklą apskritai, tenka pasakyti, kad ji visais atžvilgiais
pavyko. Žinoma, daug yra atžvilgių, iš kurių išeinant galėtume vertinti ją,
tačiau mums rūpi tautinio, skautiško ir propagandinio elemento iškėlimas.
Tautinis elementas mūsų veikloje yra silpniausias ir todėl reikalingas di
džiausio dėmesio. Kaip jis mums pavyko? Tegul kalba patys faktai už save.
Kontaktas su Amerikos skautais buvo uždegantis, patraukiantis mūsų jau
nimą. Mūsų didžiosios rajoninės stovyklos niekados daugiau nesutraukdavo
jaunuolių kaip iki 200, o į šitą atvyko 300 jaunuolių. Per paskutinius dvejus
metus mūsų skautų veikla pakilo, tuntuose veikla pagyvėjo, kai kur iš naujo
atsikūrė. Jaunimas nori būti lietuviškas, bet tam reikalingos sąlygos. Kai
tokios sąlygos sukuriamos, jaunimas pats savaime, be jokių ypatingų paskati
nimų angažuojasi lietuvybei. Puikios gamtos, broliškai socialinės aplinkos ir
asmeniškos simpatijos veikiami, jauni žmonės žavisi gyvenimu ir patys nepa
junta, kaip jauna dvasia tampa turtinga jausmais ir prisiminimais, kurie tve
ria visą amžių. Tai tvirti ryšiai, kurie suriša jaunimą. Štai ką rašo “Miško
Aidas” sausio 14 d. numeryje (stovyklos laikraštėlis): “Nuleidus vėliavas, sto
vykla su maršu išžygiavo iš stovyklos aikštės, bet neilgam... Spontaniškai
pirmieji vienetai metėsi atgal į vėlftivų aikštę, kur sustoję jaunų gretos dai
navo atsisveikinimo darnas, užbaigdamos: “eisim, broleliai, namo, namo...”
Pakilo nežinia kieno paruošti plakatai: “Nenorime palikti jūsų...”, “Sudie,
mama, aš lieku čia...”, “Kas nors adoptuokite mane, ar veskite — nenoriu va
žiuoti namo...”, “Važiuok viena, Kučiene, aš lieku čia” ir kt. Dar graudingesnės
scenos vyko sekmadienį, atsisveikinant prie autobuso ir aerodrome prie lėk
tuvo. Jaunimas jautrus, jis taip susigyvena, kad nebenori skirtis, o atsiskyręs
ilgai neužmiršta.
Išmoktos dainos, pažinti veidai, išgyventi vakarai, laužams liepsnojant,
himnas vėliavų aikštėj, ir malda koplytėlėje, sotūs pusryčiai prie gražiai iš43
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kasto stalo, kuklūs palapinių patogumai ir ilgi ištysę keleliai, skambą lietuviš
kos muzikos garsais, kietas adjutanto balsas, rikiuojant stovyklą ir priimant
raportus, kukabūrų linksmas juokas, iškilmingi paradai, kojas kelią būgnų
garsai ir margaspalvės vėjelio glostomos vėliavos, viskas telpa į skauto kupri
nę, kurią jis parsivežė namo, tas tautinis bagažas dar ilgai atsilieps nostalgija
jo jaunojo širdelėje.
Kritiškas žvilgsnis į skautiškąją pusę yra neišvengiamas, mes visados iš to
mokomės. Tokios apimties stovyklos mes niekados nesam turėję. Teoretiškai
gerai paruošta stovykla, praktikoje susiduria su nenumatytomis kliūtimis, ir
reikalą reikia spręsti iš naujo tuoj pat, kartais labai nepalankiose aplinkybėse.
Dėl to sutrinka stovyklos planas.
Stovyklai vadovavo jauni žmonės su geru skautišku patyrimo stažu, todėl
nesklandumų nesijautė, programa vyko su mažais pakitimais. Stovyklos pasi
sekimas priklauso ne vien nuo vadovų, bet ir nuo stovyklautojų. Sakoma, kad
nėra blogų stovyklų, o yra blogi stovyklautojai. Iš skautiško taško žiūrint į šią
stovyklą, ji nebuvo sunkaus darbo stovykla, o daugiau bendradarbiavimo,
susitikimo, lengvo atostoginio pobūdžio stovykla, kas daugelį pilnai patenkino.
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Kai kurių žmonių kritiškos pastabos yra nereikšmingos, nes niekada visų
negalima patenkint, reikia žiūrėti į tikslą ir į bendrą visų gerovę. 0 bendra
gerovė, kurią pasiekėme stovyklaudami, yra labai gera, ir smulkmenos, ar
maži nepatogumai neturėtų niekam uždengti didelių darbų ir tikro laimėjimo.
Kiekviena stovykla yra pamoka ateičiai, tokia yra ir šioji.
Trečias stovyklos įvertinimo požiūris turėtų būti propaganda, ne blogąja
prasme, kaip ją suprantame, bet gerąja. Išgarsinome ir parodėme viso pasau
lio lietuvių jaunimui, kad Australijos lietuvių bendruomenė ir po 30 metų
tebėra gyva, kūrybinga, turi savo lietuvišką jaunimą, kuriam rūpi Lietuvos
reikalai ir tautinė savigarba. Tos propagandos reikėjo ir mūsų pačių jaunimui,
reikėjo pajusti, kad tebesam gyvi, kad mūsų dar daug ir kad mes sugebame
padaryti vertingų dalykų. Į mus atkreipė dėmesį ne tik lietuviškoji visuo
menė, bet ir australiškoji, ji pamatė, kad mes sugebame didelius dalykus pa
daryti, turime daug jaunimo ir tvirtą glaudų bendradarbiavimą su užjūrio
tautiečiais. Graži istorinė Gilwell Park stovyklavietė suteikė prestižo visai
mūsų stovyklai, mielai lankėsi laikraščių ir TV reporteriai, rašė ir filmavo,
skelbė apie “Lithuanian Scouts Jamboree’’. Bet ypač buvo nustebinta aukštoji
skautų vadovybė Australijoje. Dr. Norman Johnson, Chief Commissioner,
Victorian Branch of the Scout Association of Australia laikė sau už garbę
atidaryti 6th World Lithuanian Jamboree. Jis pasveikino savo ir 150.000
Australijos skautų vardu. Užbaigiant stovyklą kalbėjo Bruce H. Garnsey,
M.B.E., J.P. Chairman, World Scout Committee President. Jis sveikino 15
milijonų skautų vardu, džiaugėsi stovyklos pasisekimu ir baigė šiais žodžiais*:
“Aš tikrai pasakysiu pasaulio skautams apie jūsų puikią VI Tautinę Stovyklą”.
Kalbėdamas asmeniškai su manim, jis pageidavo susitikimo Sydnejuje, paža
dėjo įvairių mūsų skautams lengvatų, ypač organizuojant skautų vadovų
kursus. Esu tikras, kad po tos stovyklos, bus daug lengviau susitarti su
australų skautais, kai būsime reikalingi jų pagalbos.
Labai palankiai sutiko šią stovyklą ir Viktorijos vyriausybė, kurios vardu
kalbėjo Immigracijos ministeris Mr. W. Joną, nemažiau nustebintas tokiu
stovyklos pasisekimu, kaip ir mes patys. Kas ypač visus stebino, tai didelis
svečių skaičius, kuris reiškė mūsų didelį vieningumą ir gerą tarptautinį
bendradarbiavimą. Tvarkinga uniforma, sveika išvaizda ir linksma šypsena
buvo šios stovyklos tikrasis veidrodis, kiekvienam iš šono stebinčiam.
Be viso šito, tenka pasakyti, kad stovyklos metu veikė paštas su šios sto
vyklos štampu ir specialiais vokais, kas sudarė naujieną filatelistų pasaulyje.
Buvo tų pačių skautų, kurie pirko po 100-400 vokų ir išsiuntinėjo po platų
pasaulį su sveikinimais iš VI T.S. Tai yra geras būdas pagarsinti Lietuvos
skautų veiklą pasaulyje.
Kaip matome, propagandinis uždavinys taip pat buvo gerai atliktas, lietuvių
jaunimo vardas plačiai pagarsintas ir dar ilgai bus garsinamas įvairiomis
progomis.
Būtų galima dar ir kitais atžvilgiais kalbėti apie šią stovyklą, bet apie tai
pakalbės ir parašys kiti savo prisiminimuose, man rūpėjo patys pagrindiniai.
Už šitą didelį darbą tenka būti daugeliui dėkingiems: ir tiems, kurie ją
ruošė, ir tiems, kurie į ją atvyko, ypač užjūrio svečiams, ir tiems, kurie šią
stovyklą įvairiais būdais rėmė ir padėjo. Daug rankų didelę naštą pakelia.
Ačiū Jums, mieli tautiečiai ir sesės broliai skautai!

Mūsų Pastogė Nr. 6 1978.2.13

v.s. A. Mauragis
Australijos Rajono Vadas
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ATSIŲSTA PAMINĖTI

“AD MELIOREM!”, Akademinio
Nr. 77-3, 1977 lapkričio mėn.,
Skautų Sąjūdžio biuleteniai na
11 psl., 300 egz., yra paskutinis iki
riams. Visi 8V2 x 11 colių, rašomąja
šiol matytas biuletenis, kuris gvil
mašinėle, ofseto spaudos. Redakto
dena ASS suvažiavimo rezoliucijas
rius fil. V. Sabaliūnaitė-Remienė.
LSS statuto reikalais, nurodo, kad
Nr. 76-2, 1976 gegužės mėn.,
yra nutarta 1978.VIII.27 - IX.4 d.d.
14 psL, 500 egz., yra pirmas
įvykdyti ASS studijų dienas (ši data
1976-1978 m. ASS Vadijos biuletenis
seka VIII.13-25 d.d. VI T.S. ir natū
(1976 m. nr. 1 buvo išleistas dar fil.
raliai kelia klausimą, ar tikslu jėgas
E. Korzono vadijos jėgomis). Šalia
ir dalyvius skaldyti?). Iš biuletenio
įprastinių pranešimų, naujų vadijos
taip' pat sužinome, kad į VI T.S.
narių adresų (AS Leidyklos valdyba
Australijoje keliauti turėjo 12 ASS
nenurodyta), stovyklos (1976.VI-15narių fil. A. Saulaičio, S.J. vadovy
20) ir ASS suvažiavimo 1976 m.
bėje ir kad Australijoje turėjo įvykti
rugsėjo mėn. (vėliau atšauktas dėl
ASS narių sueiga.
konflikto su Tautinių šokių šventės
tvarkaraščiu) pranešimų, šis biule
tenis pasižymi tuo, kad du ne ASS
nariai yra vadinami filisteriais.
(Vienas yra ateitininkas-sendraugis,
kitas, gi - berods, Tautinio Sambūrio
ir S! Santaros narys.
Nr. 76-3, 1976 rugsėjo mėn.,
14 psl., 600 egz., pasižymi padidėju
siu kronikos “Mūsų tarpe” skyriumi
ir FSS reguliamino klausimų gvil
denimu, ASS jubiliejinių metų fi
nansų komiteto skelbimu ir redak
torės pažadu vasario mėn. išleisti
Nr. 76-4 (!)
Nr. 77-1,1977 sausio mėn., 11 psl.,
600 egz., patiekia narių mokesčių
mokėjimo davinius, ASS Vadija pri
stato savo motyvus prieš LSS jun
gimąsi į egzilų skautų organizaciją.
Nr. 77-2, 1977 gegužės mėn.,
13 psl., 600 egz., pastebėtinas džiu
gus Adelaidės skyriaus atsiliepimas
su 1976 metų darbo apibūdinimu,
FSS iždininko patiekiama narių
statistika (liūdnai nuteikia per tris
metus pastebimas 50 nuošimčių
mokesčius mokančių narių sumažė
jimas) ir Vydūno fondo bei ASS Vaizdelis iš Vl-sios tautinės stovyk
los
studijinės stovyklos pranešimai.
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Be abejonės, “Ad Meliorem!” yra
visuomet laukiamas svečias ir ga
lėtų būti dažnesnis. Kalbos atžvil
giu, oficialus ASS leidinys rodo
didelį neatidumą ir nuoseklumo trū
kumus. Rašoma, pvz. Nr. 73-3:
Frankfurto, Meksika, Michigan ir
California (vietoje Mičigenas, Kalifornia), bakalaureatą (vietoje bakalaurato), valgidino (vietoje valgy
dino), kūrybos (vietoje kūrybos),
pasiskūs (vietoje pasiskųs) ir t.t.
Padidėję kronikos skyriai rodo, kad
ASS Vadija pradėjo kreipti didesnį
dėmesį į narius ir gal šios pastangos
skatins didėjantį narių ir vienetų
darbą. Reikia tikėtis, kad “Ad
Meliorem!” stengsis ir toliau būti
viso Sąjūdžio gyvenimo veidrodžiu
ir kad visi reikšmingi įvykiai ras
tinkamą ir oficialų atgarsį šiame
biuletenyje.
dg)

ŠALTINIS, 1976 nr. 2 (1315), eina
nuo 1906 metų. Tikybinės ir tautinės
minties dvimėnesinis žurnalas. 36
psl., 25 cm x 17.5 cm, iliustruotas
fotografijomis. Redaktorius kun. S.
Matulis, MIC. Leidžia marijonai ir
šv. Kazimiero sąjunga Notingame,
Anglijoje. Tiražas nenurodytas.

Septyniasdešimtus metus bešvenčiąs žurnalas yra vienas se
niausių ir mena anksčiau gana gyvai
veikusius Anglijos lietuvius. Šio
numerio turinyje pažymėtini: kun.
S. Matulio gerai dokumentuotas
rašinys apie Lietuvos R.K. bažny
tinę provinciją (1926-1976) ir kun. J.
Steponaičio atsiminimai iš Liverpu
lio lietuvių gyvenimo (4-ta tąsa);
gausu Anglijos lietuvių gyvenimo
kronikos, nekrologų.
d.g.)

įvykiai ir pastabos
BYLOS. Kartkartėmis kantrybės
pritrūkę lietuviai eina “teisybės”
ieškoti teismuose. Antai, Losangele
viena ponia tėškė į veidą kitai poniai
už tai, kad antrosios vyras ją buvo
piktai spaudoje aprašęs. Ir buvo
byla, kurioje apšmeižtoji buvo kalti
nama smurtu trečiam asmeniui...
BALFAS, norėdamas turtą iš Niu
jorko į Čikagą perkelti, pajėgė tai
įvykdyti tik teismo būdu, nes prie
aruodų buvę, valdžios pasikeitimo
nenorėjo pripažinti. “Organizuota
Bendruomenė”, kaip žinome, byli
nėjasi su “Reorganizuota Bendruo
mene” — pirma dėl pinigų, paskiau
dėl teisės naudoti vardą... Čiurlionio
galerija ilgai ginčijo paveikslų nuo
savybę su Jaunimo Centru... Sanpaulo lietuviai tik teisme pajėgė iš
spręsti jėzuitų tvarkytų lietuvių
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namų nuosavybės klausimą... Aus
tralijoje teismas nubaudė vietos
lietuvių laikraščio redaktorių ir
bendradarbį $11.000 (Austr.) bauda
už skaitytojų garbės įžeidimą.
Tai yra vis liūdni įvykiai, kurie
liudija kai kurių visuomenės emi
gracinių veikėjų liguistumą, silpną
visuomeniško santykiavimo sąvoką,
atsakomybės neturėjimą organiza
ciniam turtui ir pagarbos stoką
kitaip galvojantiems. Bloga, kai
veikėjai ir redaktoriai nepajėgia
savo jausmų suvaldyti ir save pa
skiria tautinės drausmės policininkų
vaidmenims. Yra dar blogiau, kai šie
poreiškiai veda prie “teisybės”
ieškojimo teismuose, nes iš bylų
naudą paprastai turi tik advokatai...

(lg)
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KANADOS ONTARIO provincija
1977 metais pradėjo mokėti atlygi
nimą kilminių mokyklų mokytojams.
Šioje programoje dalyvauja italai,
korėjiečiai, kroatai, lietuviai, portu
galai ir vengrai. Mokytojams yra
mokama už kiekvieną 15 mokinių iki
$25 per savaitę. Etatiniams pilnalaikių mokyklų mokytojams už pa
našias neužskaitines pamokas yra
mokama po $15 į valandą.
(lg)
DR. M. MORKŪNO SPAUS
TUVĖ 1977 metais atšventė savo 25
metų sukaktį. Iki šiol spaustuvė iš
leido beveik 400 knygų. Pirmas jos
leidinys buvo A. Rūko poezijos
knyga “Bokštai, meilė ir buitis”.
Šioje spaustuvėje daugelį metų
buvo spausdinamas ir “Mūsų Vytis”.
Spaustuvė darbą pradėjo Bridžporte, vėliau buvo Ašlend gatvėje, o
dabar persikėlė į naujas patalpas
Čikagos 3001 W. 59 gatvėje.
LIETUVIŲ STUDENTŲ suva
žiavimas įvyko Klyvlende 1977 lap
kričio 24-27 dienomis.

POGRINDŽIO SPAUDA LIE
TUVOJE vis gausėja. “Mūsų Vytis”
(77-3/4) anksčiau minėjo Lietuvos
Katalikų Bažnyčios kroniką ir
Akademinio Skautų Sąjūdžio lei
dyklos perspausdintą “AUŠRĄ”.
Šalia šių 1976 m. atsirado dar dau
giau pogrindžio savilaidos leidinių:
1976 gegužyje pasirodė “Laisvės
šauklys”, 1977 gegužyje — “Rūpin
tojėlis”, dar anksčiau buvo pradėta
leisti “Dievas ir Tėvynė” ir “Var
pas”, kurio žinomi penki numeriai.
dg)
ARMĖNIJOJE 1974 metais susi
darė keturiolikos asmenų būrelis,
kuris valdžiai pasiūlė pravesti refe
rendumą klausiant, ar gyventojai
nori likti SSSR sudėtyje. Nors So

vietų konstitucija pramato savo
respublikoms teisę atsiskirti nuo
Sovietų Sąjungos, visi siūlytojai
buvo nubausti 10 metų bausmėmis,
v *'
III MOKSLO IR KŪRYBOS
suvažiavimas Čikagoje 1977 lapkri
čio 23-27 dienomis buvo perskaityta
115 paskaitų. Jame dalyvavo apie
1200 klausytojų.
Suvažiavimo metu JAV LB Kul
tūros Taryba įteikė $3000 muzikui
Dariui Lapinskui, užsakydama pa
ruošti muzikinį kūrinį; Lituanistikos
Institutas įteikė $1000 premiją už
darbą literatūros ir istorijos srityse;
Rašytojų draugija — $1000 rašytojui
Izaokui Merui už romaną “Striptyzas”.
’ (lg)
AUSTRALIJOS JAUNIMO są
jungos (įsteigta 1976 m. Melburne)
atstovai dalyvavo princo Karolio
(karalienės Elžbietos II vyriausio
sūnaus) priėmime 1977 m. lapkričio
8 dieną. Ši diena liks Australijos
lietuvių atmintyje, nes tai buvo pir
mas valstybinio pobūdžio kvietimas
mūsų jaunimui.
(lg)

VOKIETIJOS LIETUVIŲ jauni
mas žada kviesti Punsko lietuvius
dalyvauti 1979 metais įvyksian
čiame IV PLJS kongrese. Šiuo metu
galvojama, kad kongrese dalyvaus
120 rinktų jaunimo atstovų.
dg)
VASARIO 16 D. GIMNAZIJOJE
1977-1978 mokslo metais mokosi 70
mokinių. 20 iš jų yra iš Šiaurės
Amerikos ir 1 iš Pietų Amerikos.
Gimnazijoje dabar dirba 9 pastovūs
ir 13 laikinų mokytojų.
dg)

LIETUVOS VYČIAI, daugiausiai
angliškai kalbančių JAV lietuvių
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organizacija, šaukia savo metinį
atstovų seimą Sirakiuzėje (Syra
cuse, N.Y.) 1978 metų rugpiūčio
16-20 dienomis.
SINSINATES (Cincinnati, Oh.)
mieste jau septintus metus vyksta
tautų pasirodymai - festivaliai. Lie
tuvių šiame mieste yra vos kelios
šeimos, tačiau 1977 m. jie ketvirtą
kartą laimėjo pirmą vietą. Šių metų
festivalyje dalyvavo 23 tautos. Lie- tuvių pasirodymu ten rūpinosi
vietos Lietuvos Vyčių kuopa.

NAUJAUSIA LIETUVIŲ ORGA
NIZACIJA yra 1977 m. lapkričio 6
vienbalsiu nutarimu įsteigta AT
LANTOS (Atlanta, Ga.) lietuvių
bendruomenės apylinkė. Darbui iš
vystyti tą pačią dieną buvo išrinkta
trijų asmenų valdyba.
KORP! “NEO LITHUANIA” savo
55 metų sukaktį atšventė Čikagoje
dvi dienas trukusiu suvažiavimu.
Šia proga narių priesaikas davė 5
moterys ir 2 vyrai. Suvažiavimo
metu buvo pristatyta Korp! “Neo
Lithuania” orkestro išleista plokš
telė “Tik tau vienai” ir nutarta būti
s. R. Spalio septintos knygos
“Auksinio saulėlydžio gundymai”
mecenatu.
(lg)

JAV LIETUVIŲ BENDRUO
MENĖ pereitų metų gale kreipėsi į
Raudonąją Kiniją prašydama reika
lauti, kad Sovietų Sąjunga nutrauk
tų Lietuvos okupaciją. Šiuo klau
simu LB atstovas įteikė platų
memorandumą R. Kinijos įgaliotinio
įstaigai Vašingtone ir atatinkamai
raštinei prie Jungtinių Tautų niujorke.
dg)
VLIK’O sušauktoje jaunimo kon
ferencijoje Niujorke 1977 m. vasario
26-27 dienomis dalyvavo 11 VLIK’o
ir 32 Pasaulio Liet. Jaunimo sąjun
gos pakviesti jaunuoliai. 4 suvažia
vimo paskaitininkai buvo iš VLIK’o,
o 2 iš PLJS. Dalyvių ir įvykio išlai
dos buvo apmokėtos VLIK’o.
dg)

JAV LB ANGLŲ KALBA spaus
dinamas bendraraštis “BRIDGES”
(Tiltai) jau pasirodė septynis kartus.
Teigiama, kad bendraraščio prenu
meratorių skaičius artėja prie tūks
tančio.
(lg)
GYDYTOJŲ KORPORACIJA
“FRATERNITAS LITHUANICA”
švęs savo 60 metų sukaktį 1978
metais.
(lg)

AUSTRALIJOS
LIETUVIŲ
SPAUDA remiasi dviem savaitraš
čiais. Melbourne “Tėviškės Aidai”
leidžiami Australijos Lietuvių Ka
talikų Federacijos, redaguojami
kun. Pr. Dauknio (ASS filisterio).
Lietuvių Bendruomenė Sidnėjuje
leidžia “Mūsų Pastogę”, kurios re
daktoriumi yra V. Kazokas, o pata
riamojoje komisijoje I. Jonaitis
(ASS filisteris, ASS vadijos įgalioti
nis Australijoje) ir A. Reisgys.
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AUSTRALIJOS KATALIKUS
aptarnauja kun. Pr. Vaseris Mel
bourne, kun. dr. P. Bačinskas Bris
bane, kun. J. Petrauskas Perthe,
Adelaidėje kun. A. Spurgis, Sidnė
juje kun. P. Butkus (Rajono dvasios
vadas) ir kun. P. Martūzas. Lat
viams katalikams ir kartais lietu
viams patarnauja kun. St. Gaidelis,
SJ. “Tėviškės Aidų” redaktorius fil.
Pr. Dauknys pastoracinį darbą dirba
Melbourne ir taip pat Geelonge.
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AKADEMIKŲ SKAUTŲ ŠEIMOJE
KUN. PRANO DAUKNIO
KUNIGYSTĖS 25 METŲ
SUKAKTIS

Kun. Pranas Dauknys kunigu
pašventintas 1953 m. vasario 28 d.
Romoje. Taip šių metų vasario 28 d.
jam 25 metai, kai altoriaus tarny
boje.
Kun. Pranas Dauknys po karo
studijavo Eichstaette. 1948 metais
persikėlė į Romą ir studijavo teolo
giją Angelicumo universitete kur
įsigijęs teologijos bakalaureato ir
licenciato laipsnius buvo pašventin
tas kunigu. 1954 metais buvo pa
skirtas Londono lietuvių parapijos
kapelionu Anglijoje. Čia jis dirbo
kartu su kun. A. Kazlausku. Kun.
Dauknys mėgo ir žurnalistiką. Čia ją
studijavo ir rašinėjo laikraščiams.
Parašė taip pat knygutę “Už geresnį
pasaulį” ir ją išleido. Didžiulis jo
darbas yra knygos “Kristaus gyve
nimas” G. Riccioti iš italų kalbos
vertimas. Knyga beveik 1000 pusla
pių. Kun. J. Kungiui Adelaidėje
mirus, jo vieton atvyko iš Londono kun. A. Kazlauskas ir kun. Pr.
Dauknys. Kun. Dr. P. Bačinskui iš
vykus ilgesnėm atostogom 1966 m.,
jo vieton atvyko į Geelongą kun.
Dauknys. Bendradarbiavo Tėviškės
Aiduose, o persikėlęs gyventi į Melbourną, įsijungė į Tėviškės Aidų
redakcinę komisiją, dirbo laikraščio
administratorium, o 1973 m. liepos
mėn. buvo pakviestas Tėviškės
Aidų vyr. redaktorium. Šiose parei
gose sėkmingai dirba, kartu kaip
kapelionas aptarnaudamas Geelon
gą ir kai kurias mažesnes lietuvių
kolonijas, talkininkaudamas Mel
bourne.
Kun. Dauknys yra darbo pelė. Jo
darbas redakcijoje nesibaigia, kaip
paprastai, 4-tą ar 5-tą valandą. Jo

rašomoji mašinėlė tarška dar apie
10 vai. nakties. Ryte šeštą valandą
jis puškinasi baseine ir už pusvalan
džio prie altoriaus, o jau 7 valandą
prasideda jo dienos darbas. Be re
daktoriaus darbo jis dar lanko lietu
vių kolonijas, dirba su skautais,
dirba savaitgalio mokykloje. Jis
visada greitas, judrus ir paslaugus.
Duok, Dieve, jam sveikatos ir
ištvermės dar ilgus metus dirbti
Dievo garbei ir mūsų tautos gero
vei.
pv.

FIL. JUOZAS DANYS, Kanados
federalinės valdžios tarnautojas,
skaitė paskaitą ketvirtoje tarptau
tinėje uostų ir arktikos vandens
inžinerijos suvažiavime Naujoje
Funlandijoje (New Foundland). Jo
paskaitos tema buvo “Ledo jėgų
įtaka seniems ir naujiems švytu
riams Šv. Lauryno laivininkystės
take”.
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parinktos s. fil. Marija Milienė ir fil.
Jadvyga Viliūnienė.
Skyrių šiuo metu sudaro 5 filiste
riai ir 6 ASD narės.
ASS skyrius Sydnejuje buvo įsi
steigęs 1950.2.18, bet dėl tuo metu
vyravusių sąlygų (nebuvimo studi
juojančių LSS narių), po metų
veiklos likvidavosi.
ASS skyriaus įsteigimas yra
tikrai sveikintinas reiškinys Sydnejaus skautiškame gyvenime. Tikė
kimės, kad į jį gausiai susiburs
skautaujantis akademinis jaunimas.
Ad Meliorem!
B.Ž.

ASS Adelaidės skyr. pirm,
ps. fil. Jonas Mockunas.

SKAUTŲ AKADEMIKŲ VIE
NETAS SYDNEJUJE. Vasario
27 d., ASS įgaliotinio, ps. fil. I. Jo
naičio pastangomis, Sydnejuje įsi
steigė Akademinio Skautų Sąjūdžio
(ASS) skyrius. Jį šiuo metu sudaro
Filisterių Skautų Sąjungos (FSS) ir
Akademikių Skaučių Draugovės
(ASD) padaliniai. Tikimasi neužilgo
susidarysiant ir brolių — Korp!
“Vytis” — vienetą.
ASS bendrajam skyriui vado
vauja pirm. ps. fil. Izidorius Jonai
tis.
FSS padalinio vadovybėn išrinkti*,
ps. fil. I. Jonaitis ir fil. Tamara Vingilienė. ASD — v.s. v.si. Julija
Bogužaitė-Basil ir v.s.v.sl. Ginta
Viliūnaitė.
• Filisterių Skautų S-gos nariais
yra ASD ir Korp! “Vytis” filisteriai
ir nebetęsią studijų ASD tikrosios
narės ir Korp! “Vytis” senjorai.
ASD narėms-kandidatėms pa
ruošti į tikrąsias nares globėjomis
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FIL. J. PAŽĖRAITĖS (Losangeles) straipsnis “Jaunosios kartos
įsijungimas į Lietuvos laisvinimo
darbą” buvo atspausdintas “Mūsų
Lietuvos” 1976.IX.30 ir perspaus
dintas “Nepriklausomos Lietuvos”
1977.II.2 laidoje.
Fil. J. Pažėraitė savo temoje pa
brėžia reikalą vystyti jaunimo
vykdomas studijų dienas, kuriose
yra gvildenami politiški ir visuome
niški klausimai. Ji iškelia Losangelo
skautų tarpusavyje išvystytas drau
gystes ir ryšius, kurie sudarė pa
grindą greitai ir prasmingai reakci
jai Losangele Simo Kudirkos, Simokaičių, Amerikos Balso radio ir kt.
reikalais.
Pirmuosius publicistinius žings
nius fil. J. Pažėraitė pradėjo “Mūsų
Vyčio” 1976 nr. 1.
(lg)
LATVIŲ SKAUTAI 1977 m. rug
pjūčio 27 - rugsėjo 4 šventė savo 60
metų, o LATVIŲ SKAUTĖS - 55
metų sukaktį. Sukaktuvinė stovykla
vyko latvių liuteronų stovyklavie
tėje Niujorko Kiatskil kalnuose.
Joje dalyvavo apie 700, įskaitant
arti 50 svečių iš Australijos. Šioje
stovykloje svečiavosi ir keli lietuviai
skautininkai.
(lg)
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