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TRYS VYR. SKAUČIŲ LAIŠKAI

Peržiūrėdamos senus Skautų Aidus nusivylėme. 
Norėtumėm dar ilgai priklausyti skautų sąjungai, 
bet pradedam matyti, kad visa Skautų Aido veikla 
priklauso paukštytėms ir vilkiukams arba vyres
niems vadovams. Mes nesuprantam, kaip jūs gal
vojat prilaikyti lietuvių jaunimą svetimam krašte, 
duodant jam skaityti istorinius straipsnius. Mes 
suprantam, kad senesniem labai brangi skautybė, 
ir jie dar nori ją sau pasilaikyt, bet norėtumėm 
dažniau savo amžiaus jaunimo matyt.

Baigiant norim dar vieną klausimą iškelti: ar 
tikrai kas skaito apie pašto ženklus?

vyr. skautės Daiva K.
Vilią E.

v. s. kand. Rėdą V.

Iš mūsų pokalbių patyrėme, kad mažai kas be- 
skaito Skautų Aidą. Mėginom toliau įsigilinti ir 
rasti neskaitymo priežastis. Prieš pradedant kri
tikuoti, turėjom jį giliau perskaityti.

Mes perskaitėme pereitus numerius ir tikrai 
neradom priežasčių neskaityti ir kritikuoti. Ko mes 
neradom tame žurnale, buvo dėl mūsų apsileidimo.

vyr. skautės Asta D.
Danutė V.

v, sk. kand. Nijolė I.

Pereitą vyr. skaučių sueigą mes diskutavome 
apie Skautų Aidą. Atrodo, kad jaunimas mažai te- 
beskaito mūsų skautų laikraštį. Bet kodėl? Nutarėm, 
kad mes pačios neskaitom, kadangi jame nėra ko 
įdomaus skaityti.

Pradėjom peržiūrėti laikraštėlį: kuo daugiau mes 
skaitėm, tuo mažiau galėjom kritikuoti. Yra straips
nelių, kurie visai neskaitomi, pvz., skautų ar tautos 
istorija. Galvojam, kad jei būtų daugiau stovyklų ir 
suvažiavimų aprašymų, iš Lietuvos ar pačių skautų 
nuotraukų, ar daugiau praktiškų žinių, kaip buvo 
anksčiau apie gėles parašyta, tai laikraštėlis būtų 
truputį įdomesnis jaunimui.

vyr. sk. kand. Laima P.
Aušra S.
Jane V
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I JUBILIEJINIUS LIETUVIU 
SKAUTUOS METUS

LSS Tarybos Pirmija, laikydamasi 
seniai įsigalėjusios tradicijos, paskelbė 
JUBILIEJINIUS LIETUVIU SKAU
TUOS METUS nuo Š.m. lapkričio 1 d. 
ligi 1973 lapkričio 1 d., nes:

1973 vasario 16 d. sukaks 55 metai, kai 
oficialiai Lietuva vėl -1918 vasario 16 d. - 
pasiskelbė Nepriklausoma Valstybe.

Neilgas visiškos nepriklausomybės, 
maždaug 22 metų, laikotarpis buvo lie
tuvių tautos laisvės žydėjimo metas.

Nuo 1940.VI.15 Lietuva, su mažu 1941 
m. birželio - liepos mėn. laisvės 
pasi-reiškimo tarpu ir nacinės Vokietijos 
okupacija 1941 - 1944 m., tebėra sovietų 
okupuota.

Lietuvos priverstinis laikymas Sovie
tų Sąjungos apimtyje tegali būti laikinas.

Lietuvių tauta turi atgauti teisę pati 
spręsti savo reikalus ir Lietuva turi tapti 
vėl visiškai Nepriklausoma valstybė.

1918 vasario 16 d. akto ir po to vykusių 
Nepriklausomos Lietuvos įvykių minėji
mas kaip tik ir yra tinkamas būdas:

- mums visiems savyje išlaikyti aiškių 
lietuvių tautos laisvės idėjų,

- padėti kitataučiams pažinti lietuvių 
tautos padėtį ir Lietuvos reikalus,

- stiprinti už geležinės uždangos 
esančių lietuvių viltis į laisvės ateitį,

Siekiame, kad mūsų SKAUTĘ AIDAS 
ir toliau:

- gražiai liudytų mūsų sąjūdžio 
gyvenimų,

- reguliariai galėtų lankyti kiekvienų 
skautiškų šeimų bei lietuviškosios skau- 
tybės bičiulius, skautų-čių rėmėjus ir k.

- dar ilgai ilgai gyvuotų mūsų jaunimo 
labui.

1973 lapkričio 1 d. sukaks 55 metai, kai 
lietuvių skautų ir skaučių organizacija 
įsikūrė - 1918 lapkričio 1 d. - Vilniuje.

Lietuvių skautybės sąjūdis, gimęs 
Lietuvos sostinėje Vilniuje, išaugęs ir 
subrendęs Nepriklausomos Lietuvos lai
kais, užsigrūdinęs okupacijų pogrin
džiuose, gajai suliepsnojęs tremties 
metais, tebėra labai gyvybingas, plačiai 
išsišakojęs, giliai įaugęs į lietuvių 
bendruomenės buitį ir nuotaikingai žy
giuojąs į ateitį.

Trokštame, kad Lietuvių Skautų 
Sąjunga:

- jaukiai savo gausioje Šeimoje išlai
kytų visus joje išaugusius, visus joje 
bėsiugdančius ir visus į jų kasmet 
skaitlingai įsijungiančius skautauti,

- lietuviškosios skautybės idealas 
turėtų vis didesnę įtakų tiek mūsų skau

tybės sąjūdyje, tiek visoje lietuvių 
bendruomenėje, tiek plačiau už jos,

- galėtų sėkmingai įvykdyti savojo 
pašaukimo misiją lietuvių jaunimui 
ugdyti, lietuvių bendruomenei švytėti, 
lietuvių tautai stiprėti ir Nepriklausomai 
Lietuvai gyvuoti.

Minėdami šias bei kitas sukaktis, 
įvyksiančias Jubiliejiniais Lietuvių 
Skautijos Metais, jaučiamės įsipareigoję:

- ištikimai tarnauti DIEVUI, TĖVY
NEI, ARTIMUI,

- uoliai skautauti savajame Lietuviš
kajame skautybės sąjūdyje,

- ryškiai reikštis lietuvių bendruo
menės gyvenime,

- lojaliai dirbti kraštuose, kurie teikia 
progas lietuvių žmoniškai buičiai.

Sesės ir Broliai!

Linkiu, kad visi ir visos drauge, 
kiekvienas ir kiekviena paskirai, tais 
metais, galėtumum pasireikšti gražiais 
darbais, pirmiausia mūsų brangaus 
jaunimo laimei ir mūsų skautybės 
garbei.

Laimingų

JUBILIEJINIŲ LIETUVIŲ 
SKAUTUOS METŲ!

Budžiu
Jūsų

v.s. Antanas Saulaitis, 
LSS Tarybos Pirmininkas

- prie viso to prisidėti savo mintimis, 
pastangomis, darbais ir gyvenimu.

1973 kovo 15 d. sukaks 50 metų, kai 
mūsų SKAUTŲ AIDAS pradėjo - 1923 
kovo 15 d. - eiti Šiauliuose.

SKAUTŲ AIDAS, mūsų sąjūdžio 
spausdintas žodis, tebėra tikras mūsų 
gyvosios skautybės liudytojas.

Jis yra vienas iš seniausių lietuvių 
jaunimo laikraščių, reguliariai ne tik 
Nepriklausomos Lietuvos laikais, bet 
tremties ir emigracijos metais, skelbiąs 
lietuviškosios skautijos veikimą ir 
dvasią.

Mindaugo draugovės (Clevelande) skautai Belzinskas, Laurinaitis, 
Ežerskis, Pažemis ir Navickas nužygiavo Kanados miškais 45 my
lias per 2 dienas. V. Bacevičiaus nuotr.

NĖ
■■■! MAŽV1DO
B IOTEKA
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KRISTAUS GIMIMAS 
MUSU. GYVENIME

Kristaus gimimo šventės nuolatinis pasi
kartojimas primena Dievo ir žmogaus ypatin
gą susitikimą. Žmonija laukė ateinančio Iš
gelbėtojo, tikėdamasi naujo mokslo ir naujų 
gyvenimo kelių. Pranašas Izaijas iš anksto 
giedojo: "Džiaugsis dykuma ir išdžiūvusi že
mė, džiūgaus tyrai ir žydės kaip lelija, apsi
pils žiedais ir skardės džiugesio garsais". 
Kristaus gimimas buvo ta šviesa, kuri su
spindėjo naujo mokslo ir naujo gyvenimo spin
duliais - meilės ir teisingumo, atlaidumo ir 
pasitikėjimo, ramybės ir taikos.

Kai Kristus beveik prieš du tūkstančius 
metų gimė, džiaugėsi tik angelai ir vargšai 
žmonės, bet nuliūdo tie, kurie skriaudomis 
ir prievartos priemonėmis valdė kitus. "Garbė 
Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė geros 
valios žmonėms" giedojo angelų pulkai. Ero
das gi ieškojo progų, kaip pašalinti iš kelio 
tariamąjį pasikėsintoją į jo sostą, nors tas 
sostas buvo toks menkas ir nepastovus.

Kristus atėjo pasaulin kaip gerų žmonių 
vadas, pasistatė sau dvasinį sostą, kurio ne
gali sugriauti žmogaus rankos. Tas neturte 
gimęs ir niekam nežinomas naujo mokslo 
skelbėjas savo mokslu ir pavyzdžiu nugalėjo 
visus persekiotojus, kankintojus, žmonių 
skriaudėjus, nes jis rėmėsi dieviška jėga, 
nors savo žemiškam keliui pasirinko kančią 
ir mirtį ant kryžiaus, kad ir jo mokiniai ne
pabūgtų kliūčių, pastojančių kelią ir meilės 
ir teisingumo viešpatavimą.

Kalėdos nėra žemiškų laimėjimų diena, bet 
nesunaikinamos meilės įžiebimas. Meilė arti
mui yra verta Dievo Sūnaus atėjimo žemėn, 
nes tuo žmogus žmogui buvo padarytas broliu, 
kurio negalima išsižadėti. Naujasis mokslas, 
kurį Kristus atnešė žmonėms, rėmėsi žmo
gaus širdyje įdiegtais dieviškais įsakymais, 
bet Kristus juos patobulino, pavyzdžiu paro
dydamas, kaip reikia meilę Dievui ir meilę 
artimui padaryti savo gyvenimo žyme. Ir tai 
ne tik artimui, kuris gera daro, bet priešui, 
kuris taip pat yra mūsų brolis.

Tai buvo tolima tiems, kurių kasdienybę 
apsprendė keršto dėsnis - dantis už dantį, 
akis už akį, bet pasidarė artima Kristaus mo- ' 
kiniams, kurie jame įžvelgė savo gyvenimo pa

vyzdį ir meilę padarė krikščioniško tobulumo 
viršūne.

Pasikartojančiose Kalėdų šventėse verta 
prisiminti, kad Kristus vienintelis, kaip Dievas 
ir Žmogus, gali sakyti esąs mūsų kelias, tiesa 
ir gyvenimas. Jis yra kelias, kuriuo jo moki
niai eis iki pasaulio pabaigos. Jis yra tiesa, 
kurios turi siekti visi, norį savo viltis pa
grįsti nepalaužiama, dieviška jėga. Jis yra 
gyvenimas, kuris yra visų žmogaus geriausių 
troškimų pilnybė. Toks Kristus gimė Betlie
jaus prakartėlėje, toks Kristus tebegyvena ir 
šiandien savo mokinių - visų krikščionių gy
venimuose.

Kun. P. Garšva 
Seserijos Dvasios Vad.

IŠGANYMO VILTIS

Išgirsk Kūčių Naktį, kaip žemė gimtoji
Šventųjų Kalėdų maldas atkartoja,
Nors ūkanos dengia ten tylinčius bokštus 
Ir širdys, šviesos pasiilgusios, trokšta...

Užmirški reklamą, minios triukšmą, spūstį, 
Sustoki Kalėdų ramybės pajusti.
Tau protėvių žemės maldas kalbės vėjas, 
Palies tavo sielą dangus priartėjęs.

Pajuskime, broliai, kaip mus Viešpats 
guodžia -

Džiaugsmu skambės giesmės, linkėjimų 
žodžiai...

Tėvynę ir mus Kristus kviečia pakilti, 
Įžiebdamas šviesią išganymo viltį...

s. kun. P. Butkus 
Australija
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Pas detroitieCius 1970: broliui Gobiui 
prisegamas Pažangumo žymuo.

IS
KELIONIŲ
APLINK
PASAULI

Pašnekesys su v.s. Petru Mo
liu, Brolijos Vyriausiu Skautinin
ku.

- Atrodo, kad kadencijos metu 
teko aplankyti veik visus Bro
lijos vienetus, išsisklaidžiu
sius plačiame pasaulyje. Įdo
mu būtų išgirsti, kaip lietuviš
kasis skautavimas įvairuoja 
veiklos būdais bei priemonė
mis skirtinguose žemynuose.

- Džiaugiuos, kad galėjau ap
lankyti visus tuntus ir vietininki- 
jas JAV, Kanadoje, Anglijoje, Vo
kietijoje ir tolimoje Australijoje, 
o kai kuriuos ir po kelis kartus. 
Teko sutikti labai-daug vyresnių 
ir jaunesnių skautų vadovų ir 
skautų įvairiose stovyklose, su
važiavimuose, sueigose ir kitose 
progose. Asmeniškos pažintys, 
nuomonių pasidalinimas ir įvairūs 
pasitarimai mus daugiau surišo; 
tad darbas ir ryšiai su vadovais 
buvo žymiai geresni ir našesni. 
Darbui sąlygos įvairiuose, kraš
tuose ir net to paties krašto ra
jonuose labai skirtingos, todėl ne
įmanoma nustatyti . ar siūlyti 
bendrų darbo gairių visiems.

Broliai Anglijoje labai išsimė
tą ir paprastai tik per iškilmes 
ar vasaros stovyklos metu gali 
susirinkti. Ten tikrai tenka dirbti 
skilčių sistema, bet kai vadovai 
kai kur yra labai jauni, tai tėve
lių parama labai reikalinga. Sto
vyklos metu jauni vadovai turi 
progos parodyti savo sugebėjimus, 
o taip pat papildyti žinių bagažą 
tolimesniam darbui. Kadangi jie 
gyvena skautų įkūrėjo krašte, tai 
gal daugiau prisilaiko skautiško 
pagrindo.

Australijoje skautiška veikla 
labai gyva ir jie turi gana didelį 
skaičių jaunų vadovų, kurie labai 
aktyvūs skautiškame darbe ir la
bai lietuviški. Ten atstumai tarp 
vietovių yra labai dideli ir daž

niausia -tiktai rajoninės stovyklos 
metu (kuri įvyksta kas antri me
tai) visi skautai ir skautės turi 
progos suvažiuoti stovyklauti ir 
įgyti daugiau žinių. Noriu paste
bėti, kad ten skautų ir skaučių 
vienetai yra bendri, nors veikla 
vyksta atskirai skiltyse ir drau
govėse, bet tunto sueigos, iškylos 
ir stovyklos yra bendros. Sydne- 
jaus broliai turi savo gražią sto
vyklavietę arti miesto, bet kiti 
vienetai stovyklauja australiečių 
skautų stovyklavietėse ar priva
čiai. Vienetai skautų tėvų komite
tų neturi, išskyrus Melburno tun
tą, kuris turi labai aktyvų tėvų 
komitetą. Dėl to ir veikla visame 
rajone yra viena stipriausių. Atei
nančiais metais jie švęs 25 m. 
lietuvių skautų įsteigimo Austra
lijoje sukaktį su didinga rajonine 
stovykla ir specialiu leidiniu apie 
lietuvius skautus Australijoje. Ra
jono Vadija labai plati, ji palaiko 
ryšius su visais vienetais ir 
bendrai skautišką veiklą stumia 
pirmyn, jai duoda gaires.

Vokietijoje skautų dauguma yra 
Vasario 16 gimnazijoje, išskyrus 
vieną skautų vyčių būrelį, vei
kianti. kitoje vietoje. Ten veiklos 
sąlygos yra labai geros, nes vis
kas vietoje, o svarbiausia - gim
nazijos vadovybės nuoširdi para
ma. Sunkumai su vadovais, kurių 
yra vos keli, ir visa darbo našta 
guli ant jų pečių. Labai daug jau
nimo gimnazijoje priklauso skau
tams, ir nuo vadovų sugebėjimo 
priklauso, kiek jie gali perduoti 
skautiškų žinių, o taip pat įdiegti 
lietuviškumo į tas jaunas širdis, 
kur kai kurių šeimose jis nėra 
stiprus. Iškyloms ir sueigoms są
lygos kuo geriausios, o vadovams 
labai naudingos; sakyčiau - būtina 
dalyvauti vasaros skautų stovyklo

se, kurios paskutiniais keliais me
tais rengiamos Anglijos ir Vokie
tijos brolių ir sesių kartu.

Broliai Kanadoje turi vėl kitas 
sąlygas. Savo veikimu jie daugiau 
pasidaliną į dvi šalis. Toronto, 
Londono, St. Catharine's broliai 
suvažiuoja daugumoje į Romuvos 
stovyklavietę prie Toronto, bet 
Montrealio broliai stovyklauja 
Baltijos stovyklavietėje. Vadovų 
paruošimas didesnei vietovei ne
sudaro sunkumų, nes turi pakan
kamai gerų skautininkų, bet ma
žesniems vienetams yra sunkiau. 
Suvažiavimai visų vadovų vyksta 
kartu ir darbo gairės aptariamos 
visam rajonui. Skautų tėvų komi
tetai labai aktyvūs ir tas labai pa
stebima iš jų paramos vienetams. 
Beveik visi vienetai yra registruo
ti pas kanadiečius skautus.

- Kaip Jums rajoninė veikla 
atrodė šiame krašte, kuo iš
ryškėjo trys Amerikos rajo
nai?

- Mūsų krašte veikla irgi skir
tinga įvairiuose rajonuose. Atlan
to Rajono vienetai daugiau mėgsta 
dirbti bendrai su kitais vienetais 
rajone. Rajoninės stovyklos vyksta 
kasmet, nes atskiros vietovės jų 
nepajėgtų surengti, o kai kurios 
tam neturi ir vadovų. Sporto šven
tė, virtusi tradicine, vyksta kas
met Worcesteryje, suvažiavimai, 
šventės, rengiama rajono mastu. 
Tiktai Kaziuko mugės rengiamos 
atskirai vietovėse. Rajonas turi 
savo stovyklavietę, bet joje są
lygos stovyklavimui dar nėra tin
kamos ir joje nestovyklaujama.

Ramiojo Vandenyno rajonas 
stovyklauja savoje stovyklavietė
je netoli Los Angeles, ir visa 
veikla vyksta tiktai Los Angeles,
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nes . šiame rajone tiktai vienas skautų vienetas.Vidurio rajonas, kaip rajonas, didelės veiklos nėra išvystus. Dideli atstumai labai apsunkina visiems suvažiuoti į stovyklą, nors suvažiavimai šioje kadencijoje vyko rajono mastu. Didžiulė Chicaga su didžiausiu skautų skaičiumi ir labai pajėgiais vadovais bei sava stovyklavietė atlieka labai gražią skautišką veiklą. Vadovų paruošimas čia taip pat geriausias. Detroito ir Cleveland© vienetai labai gražiai veikia, bet daugumoje savarankiškai, nors vadovų paruošime būtų labai naudinga dirbti rajoniniu mastu. Detroito broliai dažniausiai stovyklauja skautų stovyklavietėje prie Toronto, o Clevelando broliai stovyklauja Kanadoje, bet patys vieni su • Clevelando sesėmis. Mūsų krašte keli vienetai yra registruoti pas amerikiečius skautus, o kiti ne.- Kaip sekėsi naujų vadovų paruošimas? Kaip šiuo metu atrodo vadovų būvis: ar jų užtenka ar trūksta? Koks daugumoje draugininkų amžius?- Naujų vadovų paruošime didelė pažanga. Atgaivinta Ąžuolo Mokykla, kuri trejiį metų laikotarpyje išleido gražų būrį vadovų. Gaila tik, kad dalis jaunų vadovų, puikiai baigė praktinę dalį, neatliko teoretinės dalies ir mokyklos baigimo pažymėjimo nėra gavę. LSB VSP v.s. C. Kiliulis įdėjo labai daug darbo, šiai mokyklai vadovaudamas ir ją kasmet vesdamas, bet daug vietovių tuo nepasinaudojo. Kai kurios vietovės per visą trimetį nėra į ją pasiuntę nei vieno kandidato, nors jų vienetuose didžiulis vadovų trūkumas, o patys neturi galimybės vadovams nors ir mažus kurselius pravesti.Stovyklų metu vyko ir jaunųjų vadovų kursai, bet juose dalyvių skaičius nebuvo didelis. Kai kuriose vietovėse vadovų užtenka, bet mažuose vienetuose jų maža; rajonai turėtų kasmet surengti kursus skiltininkamsdraugininkams, o taip pat pasiųsti po kelis asmenis .į Ąžuolo Mokyklą. Kai kurie draugininkai tiktai 17-19 m. ir jeigu jie yra silpni, vieneto veikla labai nukenčia. Praktikoje geriau, kai vadovas yra vyresnis, turįs skautų pasitikėjimą.

Kiekvienas vadovas, nors būdamas ir geriausias, reikalingas literatūros savo žinioms papildyti ir perduoti jaunesniesiems. ’’Skautų Užsiėmimai", išleisti šioje kadencijoje, užpildė trūkumą, kurį jauni vadovai jautė. Dabar turime beveik visą reikalingą medžiagą jaunam vadovui.- Pagal kadencijos registracijos duomenis - Brolija didėja, mažėja ar laikosi vienodai? Ar Jums atrodo, kad lietuvių visuomenė vis dar domisi mūsų sąjūdžiu, noriai talkina ir siunčia jaunimą į skautų eiles?- Vienetų registracijos duomenys rodo, kad Brolija ne mažėja, bet didėja. Kai kuriose vietovėse yra labai daug vilkiukų ir daugiausia iš skautiškų šeimų. Lietuviška visuomenė skautus labai remia, nes skautai yra vieni gyviausių organizacijos narių,turi gerą vardą visuomenėje, geri organizatoriai; vadovai lietuviškai ir patriotiškai nusiteikę.- Kadangi dėl studijų ir kitų priežasčių nubyra dalis priaugančių vadovų, ar yra kokių ryškesnių duomenų, kad įveikiu įsijungtų studijas baigę skautai.- Dėl studijų ir kitų priežasčių kai kurie jauni vadovai pasitraukia iš skautiškos veiklos, bet studijas baigę ar pradėję auginti šeimas, vėl grįžta į aktyvų darbą su vienetu. Savo patirtį panaudoja Sveiki Worcesterio broliai - sako VS 
viešnagės metu 1971 m.

vienete ir mielai dirba su skautišku jaunimu. Skaičiai rodę, kad visuose vienetuose vis daugiau akademinio skautiško jaunimo aktyviai įsijungia į vadovavimą; studijos buvo tiktai laikinas laikotarpis, kurio metu negalėjo aktyviai dirbti su vienetu.- Kaip sekėsi bendradarbiauti su kitomis Skautų Sąjungos šakomis? Gal įvyko kokių stambesnių pasikeitimų?- Džiaugiuosi, kad man šioje kadencijoje pavyko užmegzti nuoširdų ryšį ne tik su Seserijos VS v.s. L. Milukiene, Tarybos Pirm, v.s. A. Saulaičių, ASS CV Pirm, fil. s. L. Griniumi, Brolijos Va- dijos nariais, bet ir su visais vienetų vadovais. Darbas buvo tikrai malonus ir visiems nuoširdžiai dėkoju už tikrai nuoširdų bendradarbiavimą. Suvažiavimai, stovyklos ir kiti bendri renginiai mus labiau suartino ir padėjo visiems kitus geriau pažinti; tuo pačiu ir dirbti buvo lengviau. Malonu, kad mano kadencijos metu broliai jūrų skautai, kurie buvo atsiskyrę keletą metų, vėl grįžo į mūsų eiles. Vėl galime tikrai broliškai spausti vienas kito ranką ir bendrąi dirbti skautišką darbą.- Visur pastebime tėvų talką: mugėse, stovyklose ir kitoje
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organizacijos veikloje. Ar yra 
dar ko iš jų prašytina?

Kai kuriose vietovėse jų parama 
ypatingai reikalinga.

- Tėvai labai nuoširdžiai pa
deda skautams. Jiems visiems 
priklauso mano nuoširdžiausia pa
dėka. Juos visur matome: stovyk
lose, sporto šventėse ir kituose 
skautų parengimuose visuomet yra 
geriausi talkininkai ir dideli dar
bininkai. Jų parama mums ir to
liau labai reikalinga. Labai ji būtų 
naudinga iškylų metu, suvažiavi
mų, na, žinoma, ir stovyklose. 
Kai kur jauni vadovai nors ir la
bai norėtų išvežti vaikus kur to
liau į iškylas, bet dėl transporto 
stokos to negali padaryti. Čia tė
velių parama būtina, tik gaila, kad 
kai kurie tėveliai per mažai ben
dradarbiauja su skautų vadovais.

- Prisimenu, jog 13-sios Jam
boree lankymosi metu Jums 
teko užmegzti ryšius, su įvairių 
šalių skautų vadovais, išdalinti 
lietuviškos propagandos leidi
nių, etc. Ar turite žinių, kad 
tai turėjo kokio atgarsio?

- Leidinys anglų kalba "Lithu
anian Scouting" yra didžiausias 
talkininkas supažindinti kitų tautų 
skautus apie lietuvius skautus, 
mūsų kalbą, istoriją ir mūsų tė
vynę Lietuvą. Ryšiai užmegzti su 
kitų tautų skautais, o literatūra 
apie lietuvius skautus ir Lietuvą 
padeda jiems neužmiršti, kad lie
tuviai skautai, nors ir išeivijoje,

Vyr. Skautininkas (trecias iš dešn.) 
Clevelando skautininkų tarpe praėjusį 
pavasarį.

yra gyvi. Mums palankių kraštų 
vadovai norėtų lietuvius skautus 
matyti 14-je Jamboree Norvegi
joje 1975 m.

Ateinančiais metais vyksian
čioje amerikiečių tautinėje sto
vykloje mūsų vienetas rengiasi 
dalyvauti. Mūsų reprezentacinei 
skilčiai iš Toronto, jubiliejinės 
jūrų skautų stovyklos skilčiai, 
VSP v.s. C. Kiliuliu! ir man teko 
atstovauti lietuviams skautams 
estų, latvių ir ukrainiečių jubi
liejinėse stovyklose. Visų abipu
sis pageidavimas buvo, kad šie 
ryšiai ateityje būtų tampresni.

- Koks Jūsų žvilgsnis į neto
limą 1973 metų ateitį?

- Šv. Kalėdoms nuoširdžiai lin
kiu visiemsvadovams ir skautams, 
o taip pat ir tėveliams jaukios 
lietuviškos nuotaikos, praleidžiant 
artimųjų tarpe. Žengiant į Naujus 
1973 metus, juos ne tik iškilmin
gai sutikti, bet ir pasiryžti dide
liam darbui,'nes tai Sąjungos ir 
Skautų Aido jubiliejiniai metai. 
Jie pareikalaus labai daug jėgų 
iš mūsų visų tinkamai minėti.

Budėkime!
v.s. P. Molis,
LSB Vyr. Skautininkas

Mieli Lituanicos Broliai, Keliuose kontinentuose išsiblaškiusiems mūsų sesėms ir
brangios Kernavės ir Nerijos sesės,
Iš AUŠROS VARTŲ, skaučių rato siunčiame Jums nuo
širdžius skautiškus linkėjimus šių JUBILIEJINIŲ metų šv. 
KALĖDŲ proga

broliams, Lietuvių Skautų Sąjungos vadovybei ir gražiam 
Skautų Aidui - šv. Kalėdų proga linkime laimingų ir 
skautiškų Jubiliejinių metų.

Aušros Vartų skaučių tuntas Čikagoje
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3 SKAUTU [KŪRĖJAS 7. TRUMPA STOVYKLA
4. SKAUTU VIEMETAS
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AUSTRALIJOS RAJONUI JAU 25 METAI
Rašo v.s. B. Žalys

Prieš 25 metus - 1947.XI.28 - drauge su pirmuo
ju pabaltiečių tremtinių - emigrantų transportu, 
atplaukusiu laivu "General Heinzelman", į Vakarų 
Australijos krantų Fremantle išlipo dar laive s. B. 
Dainučio suorganizuota liet, skautų-čių draugovė, 
kurių sudarė 43 skautai ir 6 skautės. Tapačių diena, 
susitikę su australių skaučių vadovėmis, vietos pa
jūryje suruošė pirmąjį laužą, o sekančią dieną - 
užpildė skautų pusvalandį vietos radiofone.

Iš Vakarų Australijos liet, skautai-tės,drauge su 
kitais pirmojo transporto dalyviais, buvo perkelti į 
Viktoriją, Bonegillos stovyklon, kur pagyveno iki 
1948 m. sausio pradžios. Čia buvo suorganizuota 
keletas tarptautinių laužų,.parodėlė, pravestos su
eigos.

Pradžioje visą liet, skautų gyvenimų tvarkė s. B. 
Dainutis, talkinamas ps. A. Liubinsko, ps. A. Gabo, 
ps. J. Urbono ir kitų.

Lietuviai emigrantai, atvykę į Australiją DP tei
sėmis, turėjo atlikti 2 metų darbo sutartis,daugiau
siai provincijoje, todėl ilgesnįlaikąnebuvo įmanoma 
suorganizuoti pastovesnių skautų vienetų: skautai-tės 
buvo išblaškyti po visus Australijos pakraščius. Kū
rėsi korespondenciniai vienetai, siekiant bent palai
kyti ryšį tarp paskirų s-gos nariiį: skautai-tės buvo 
buriami į simbolinę Liet. Skautų-cių Pirmojo Lietu
vos Prezidento A. Smetonos d-vę, sk. vyčiai - Ko- 

respondencinį Sk. Vyčių Pulk. J. Šarausko būrelį 
(vėliau persiformavusį į I-jų Geležinio Vilko skautų 
vyčių d-vę), jūrų skautai - jūrų skautų valtį.

1948-49 m. liet, skautų vienetas iš 29 skautų, 
vadovaujamas š. B. Dainučio, suskrido iš visos 
Australijos į Pan-Pacifiko džiamborę prie Melbur
no. Jos metu labai gražiai pasirodė, garsindami 
Lietuvos ir lietuvių vardą.

1949 m. įsteigiami Viktorijos - Tasmanijos, 
N.S.W.-Q. ir Pietų - Vakarų Australijos tuntai, o 
Bonegilloje Baltijos vietininkija. Bet skautiškoji 
veikla, nežiūrint pasišventusių vadovų pastangų, gy
viau pradėjo reikštis tik apie 1950-54 metus, tau
tiečiams pradėjus pastoviai kurtis prie didesniųjų 
centrų - Adelaidės, Geelong'o, Melbourne, Sydne- 
jaus ir kt.

Rajono vadijos
Dar išvykstant iš Vokietijos pirmajam pabaltie

čių emigrantų transportui, ps. B. Dainutis buvo 
aprūpintas LSS Pirmijos, LSB Vadijos ir Tarptau
tinio Skautų Biuro įgaliojimais organizuoti lietuvius 
skautus Australijoje.

1948-49 m. Viktorijoje, Pan-Pacifiko Džiambo- 
rės metu įvykusiame vadovų suvažiavime pirmuoju 
rajono vadu išsirinktas s. B. Dainutis. 1953-60 ra
jono vadas buvo v.s. A. Krausas, 1961-69 - v.s. V. 
Neverauskas, o 1970-72 - v.s. A. Jakštas.
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latvių, estų, rusų, ukrainiečių ir vengrųskautai-tės.
Rajone šiuo metu skautų vienetai veikia Adelai

dėje, Geelonge, Melbourne ir Sydnejuje. Anksčiau 
veikė vienetai Bathursto (NSW) emigracinėje sto
vykloje (1948-52), Bonegillos (Vic.) emigracinėje 
stovykloje Baltijos vietininkija (1947-49), Can- 
berroje - Baltijos tuntas (1958-71), Perthe, W,A. - 
Šarūno vietininkija (1958-63).

Skautų-čių vienetų veikla, be skautiškosios da
lies, reiškiasi ir lietuviška veikla: tautinių papro
čių puoselėjimu, Lietuvos vardo garsinimu austra
lų ir kitataučių tarpe ir talka bendruomenei įvai
riuose jos parengimuose.

Tuntų veiklų materialiai ir moraliai remia prie 
vienetų veikią skautų tėvų komitetai.

ADELAIDĖJE skautai į tuntą susiorganizavo 
1949 m., pirmuoju tuntininku paskiriant ps. J. Ur
boną. Vėliau tuntui vadovavo s. J. Vanagas, ps. V. 
Ilgūnas, ps. J. Vildžius, s. V. Neverauskas, s. V. 
Stasiškis, s.v.v. si. R. Urmonas, ps. A. Gavelis, 
s. V. Opulskis, o nuo 1972-11.16 - ps. V. Ilgūnas. 
Skautėms 1948-72 m. vadovavo ps. P. Vildžiuvienė, 
s. S. Stasiškienė, ps. M. Andriusevičienė, v.s.v. si. 
R. Reisonaitė-Urmonienė, v.s. si. A. Mikužytė, ps. 
M. Neverauskienė, v.s.v. si. V. Brazauskaitė; šiuo 
metu skyriui vadovauja v.s. si. M. Neverauskaitė.

Tunto, pasivadinusio Vilniaus vardu, ribose gra
žiai veikė jaun. skaučių Jūratės, skaučių Kun. Bi
rutės ir DLK Vytauto Didžiojo skautų draugovės, 
vyr. skaučių Gabijos, sk. vyčių L. Kun. Šarūno ir 
atsk. Adelaidės jaun. skautų būreliai.

Tuntas turi gražų buklą Adelaidės Liet. Namuo
se, beveik kasmet ruošia stovyklas. Čia taip pat 
Mt. Crawfordo pušyne suruošta LSS jubil. Vilniaus 
stovykla (1963) ir V-ji Taut. Stovykla (1969).

Adelaidės Liet. Namuose, s. J. Vanago įrengta
me muziejuje-archyve randasi ir LSS Australijos 
rajono archyvas.

BRISBANE, QLD., skautai-tės pradėjo organi
zuotis dar 1949 m. 1952 m. pradžioje v.v. A. Al- 
čiauskas įsteigė mišrią DLK Kęstučio draugovę, 
vėliau persiorganizavusią į Ventos vietininkiją, ku
riai 1952-72 m. vadovavo ps. J. Urbonas, ps. P. 
Stelmokas, s.v.v. si. P. Kviecinskas, ps. V. Stan
kūnas ir ps. R. Platkauskienė.

Skaučių skyriui vadovavo M. Grigulevičiūtė, N. 

Stelmokienė, ps. I. Gudaitytė-Stankūnienė ir ps. R. 
Platkauskienė.

Vietininkijoje veikė mišri DLK Kęstučio d-vė, 
vyr. skaučių Živilės ir sk. vyčių Dr. V. Kudirkos 
būreliai. Prie vietininkijos ilgus metus gražiai 
veikė taut, šokių grupė, suruoštos kelios didesnės 
stovyklos bei įvairių švenčių minėjimai.

GEE LONGO, Vic., mišriąją DLK Vytenio d-vę 
suorganizavo 1950.X.7. v.v. V. Vaitkus; jis ilgesni 
laiką jai ir vadovavo. 1954 m. vienetas persitvarkė 
į Šatrijos vietininkiją, o nuo 1963 m. pradžios jam 
suteiktos tunto teisės. Vienetui 1954-72 vadovavo: 
s.v.v. si. F. Jarinkevičius,ps. R. Norvydas,s.v.v. si. 
P. Šileris ir s. A. Karpavičius. Skaučių skyriaus 
vedėjomis ilgesnį ar trumpesnį laiką buvoJ.Nor- 
mantaitė, R. Jarinkevičiūtė, N. Bratanavičiūtė, J. 
Mačiulienė, E. Vaičekauskaitė, F. Šrederienė, A. 
Andriukonytė, o nuo 1971 m. - M. Bindokienė.

Tunte veikia skautų Kun. Margio, skaučių Kun. 
Gražinos d-vės ir sk. vyčių Trijų Kryžių būrelis. 
Tunte narių apie 60.

Tuntas kasmet suruošia stovyklas ir dažnas iš
kylas į apylinkes.

MELBOURNE, Vic., organizaciniai bandymai 
pradėti 1948 m. Tuntas, pradžioje pavadintas 
Viktorijos-Tasmanijos vardu, įsteigtas 1946.VI.6., 
tuntininku paskiriant ps. A. Liubinską. 1950 m. 
tuntininku paskirtas ps. J. Makulis, prie tunto įstei
gęs pirmąją savaitgalio mokyklą Australijoje ir 
išauginęs tuntą į didžiausią liet, skautų vienetą ra
jone su virš 100 narių.

1956-69 m. tuntui, pasivadinusiam Džiugo vardu, 
vadovavo v.s. B. Dainutis, ps. E. Pankevičius, s. 
J. Makulis, ps. A. Talačka, s. V. Adomavičius, o 
nuo 1969 m. - ps. V. Stasiliūnas.

Skaučių skyriui 1950-72 m. vadovavo ps. D. 
Giedraityte, ps. L. Laisvėnaitė, s. Čižauskienė, ps. 
D. Jokubauskaitė, v.s.v. si. R. Žiedaitė, ps. D. Da
gienė.

Tunte veikia jaun. skaučių Vaidilučių, skaučių 
Živilės, jaun. skautų DLK Gedimino, skautų L. Kun. 
Margio draugovės, jūrų skautų Nidos laivas su jūrų

Rajono vadovų suvažiavime 1969 m. 
Ketvirtas iš kair. viršut. eilėje ■ rajono 
vadas, v.s. V. Neveravičius, nuotraukos 
dešinėje - rajono dvasios vadas s. kun. P. 
Butkus.

10

10



LSB rajono vadeivomis 1948-72 m. buvo v.s. V. 
Neverauskas, s. J. Makulis, s. A. Bakaitis, ps. A. 
Dudaitis, v.s. B. Žalys, s. J. Zinkus, ps. R. Cibas 
ir ps. V. Bukevicius.

Seserijos rajono vadeivėmis buvo: s. E. Lauri
naitienė, s. T. Reizgienė, s. I. Laisvėnaitė, s. M. 
Osinaitė-Cox, s. D. čižauskienė. 1970-72 m. ka
dencijos metu vadeive buvo s. E. Laurinaitienė.

ASS Įgaliotiniu 1948-49 buvo s. B. Dainutis, nuo 
1949 m. lapkričio mėn. - s. V. Stasiškis (Statkus), 
1953 - s. A. Bakaitis. Nuo 1970 m. ASS vadeive 
laikoma Adelaidės skyriaus pirmininkė (skyrius yra 
vienintelis, veikiąs visame rajone) - ps. S. Bace
vičienė, o nuo 1972 m. - ps. J. Maželienė.

Rajono RK skautų dvasios vadovu 1949 m. pa
skirtas kun. J. Tamulis. Jam 1950 m. išvykus į 
JAV, dvasios vadovu pakviestas kun. P. Vaseris, 
1956 - s. kun. P. Butkus. 1971 m. evangelikų skau
tų dvasios vadovu paskirtas jūrų sk. kun. V. Sim- 
boras.

Prie rajono vadijos, be statutinių pareigūnų, dar 
veikia įvairūs skyriai: jūrų skautų skyriui 1947-72 
m. vadovavo j.s. A. Gabas, v.v. A. K. Žilinskas ir 
j.s. V. Vaitkus; sk. vyčių skyriaus vadovais buvo 
ps. A. Liubinskas, s. T. Rotcas, ps. R. Cibas, v.s. 
B. Žalys ir s.v.si. R. Radauskas. Be šių,kai kuriais 
laikotarpiais veikė spaudos skyrius (v.s. B. Dainu
tis, v.s. A. Krausas, ps. A. Pocius, s.v.v. si. T. 
Rotcas, v.s. B. Žalys), vadovų paruošimo skyrius 
(ps. A. Dudaitis), tiekimo skyrius (v.s.v. si. I. Mi- 
gevičiūtė, A. Šteinartas, s.v.v. si. K. Kuzmickas, 
ps. V. Stasiliūnas, ps. R. Cibas, s.v.v. si. A. Bu
činskas, rajono laužavedys (j.s. A. Gabas, s. P. 
Pilka) ir iždininkas (ps. E. Pankevičius, ps. C. Du- 
binskas, s. J. Zinkus, ps. B. Barkus, s.v.v. si. A. 
Bučinskas). Nuo 1970 m. į rajono vadiją aktyviais 
nariais įeina ir visi tuntininkai.

Rajono vadijos posėdžiuose koordinuojamas ra
jono vienetų darbas, nustatomos gairės ateities veik
lai, planuojamos rajoninio masto stovyklos, šaukia
mi rajono vadovų suvažiavimai, palaikomas ryšis 
su LSS vadovybe.

Svarbesniesiems rajono reikalams aptarti šau
kiami rajono vadovų suvažiavimai. Pirmasis toks 
suvažiavimas įvyko 1948.XII.26 d. Pan-Pacifiko 
džiamborės metu, Yara Brae, Vic. Antrasis 
1949.VI. 4-5 d.d. Melburne, trečias - 1959.1. 2-3d.d. 
V-tos Taut. Stovyklos metu, Morningtone, Vic. Vė
liau rajono vadovų suvažiavimai buvo šaukiami kas 
antri metai rajoninių ar tautinių stovyklų metu: 
1963, 1965, 1967 ir 1971 metais.

Nuo 1958-59 m. sąvartos, kai Morningtone, Vic. 
buvo suruošta IV-ji Taut. Stovykla, kurioje (vado
vaujant s. B. Dainučiui) dalyvavo virš 200 skautų-čių 
iš visos Australijos, didžiosios - rajoninės stovyklos 
ruošiamos kas antri metai. Tad po Ketvirtosios Tau
tinės vykusi rajoninė stovykla, pavadinta "I-sios 
Rajoninės" vardu, suruošta 1960-61 m. Ingleburne, 
NSW. Joje dalyvavo 180 skautų-čių.

II- ji rajoninė stovykla vyko 1965 m. pradžioje 
Wonga Parke, Vic.

III- ji rajoninė (Neringos vardu) stovykla suruoš
ta vėl Ingleburne, NSW, 1967 m. pradžioje.

V-ji Tautinė (Vilniaus vardo) Stovykla įvyko 
1969. 1.3-13 d.d. Mt. Crawfordo pušyne, S.A. Į ją, 
kaip Garbės Svečias, apsilankė ir tos kadencijos 
LSB Vyr. Skautininkas v.s. VI. Vijeikis.

IV- ji rajoninė Nemuno vardo stovykla vyko Wonga 
Parke, Vic., 1971.1. 2-13 d.d.

V- ji rajono (25-mečio Jubiliejinė) stovykla vyks 
vėl Ingleburne, NSW, 1973.1. 3-13 d.d.

Rajoninių stovyklų metu vyksta rajono vadovų 
suvažiavimai, sk. vyčių sąskrydžiai, vadovų kursai, 
ekskursijos ir kt. Jos labai populiarios priaugančio 
jaunimo tarpe, nes čia savųjų tarpe užsimezga nau
jos draugystės, susipažįstama su skautiškais - lie
tuviškais papročiais, atsigaivinama lietuviška dva
sia.

Be šių stovyklų, kuriose dalyvauja tik liet, jau
nimas, retkarčiais "išplaukiama ir į platesnius 
vandenis": 1948-49 m. (Vic.), 1952-53 m. (NSW) ir 
1955-56 m. (Vic.) dalyvauta Australijoje vykusiose 
Pan-Pacifiko džiamborėse. 1959.VII. 17-26 d.d. - 
X-je Pasaulinėje Džiamborėje Mt. Makiling, Fili
pinuose ir po to vykusioje XVII-je Tarpt. Vadovų 
Konferencijoje New Delhi, Indijoje.

1961-62 m. - VII-me Pasauį. Sk. Vyčių sąskry
dyje (Rover Moot) Clifford Parke, Vic.

Žiu tarptautinių sąskrydžių metu lietuviai sten
gėsi supažindinti kitų tautų brolius su lietuviųtautos 
kova dėl laisvės bei lietuvių išeivių siekimais. 
Buvo platinami spaudiniai apie Lietuvą, ruoštos pa
rodėlės, demonstruoti lietuvių tautiniai papročiai 
ir kt. Jie taip pat stengėsi pažinti ir suprasti kitų 
tautų jaunimą.

Rajoną 1969 m. aplankė LSB Vyr. Skautininkas 
v.s. V. Vijeikis ir 1970 m. - LSB VS v.s P. Molis.

Skautų - čių tuntai
Visi Australijos rajono vienetai ,būdami nariais 

palyginamai negausūs, yra mišrūs. Skaučių reikalus 
tvarko vadeivių skirtos skaučių skyrių vedėjos. 
Adelaidės ir Melbourne skautų vienetai yra regis
truoti tų valstijų australų skautų sąjungose. Sydne- 
jaus skautų tuntas yra Australijos Egzilų Skautų 
S-gos (AASE) narys; be lietuvių čia dar dalyvauja

Raportas stovyklos virš-kui v.s. V. 
Neverauskui 5-je Taut. Vilniaus sto
vykloje. Raportuoja brolis J. Morkūnas.
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Kaziuko mugė Sydnėjuje: jūr. skautai 
prie mugės žaidimų pravedimo.

Pamaldos Trečioje rajoninėje Nerin
gos stovykloje 1967 m. Ingleburne. Prie 
miško altoriaus rajono dvasios vad. s. 
kun. P. Butkus.

budžių įgula, vyr. skaučių Audros ir sk. vyčių v.s. 
A. Krauso vardo būreliai. 1952-60 prie tunto veikė 
tautinių šokių grupė Atžalynas, 1966 m. vyr. skautės 
buvo sudariusios pagarsėjusį Rūtelių kvartetą.

Tuntas Melburno Liet. Namuose turi savo buklą. 
Ruošia kasmetines stovyklas. Suruošė IV-tąTaut. 
Stovyklą (1958-59), II-ją (1965) ir IV-ją (1971) ra
jonines stovyklas, atstovavo LSB 1955-56 m. 
Clifford Parke, Vic., vykusioje Pan-Pacifikodžiam- 
borėje.

SYDNEJUJE, N.S.W., skautiškojo gyvenimo pra
džią padarė liet, skautės, kurias 1949.VII. 29 į 
Šatrijos Raganos draugovę suorganizavo rajono va- 
deivė ps. E. Laurinaitienė. 1949.IX.10 čia įsteigtas 
N.S.W.-Queensland© tuntas, pirmuoju tuntininku pa
skiriant s. A. Jakštą. 1950-71 m. Sydnejaus skautų 
vienetui, nuo 1956 m. pasivadinusiam Aušros vardu, 
vadovavo ps. I. Pranulis, A. Plūkas, v.s. A. Kišonas, 
ps. A. Dudaitis, ps. A. Alčiauskas, s. J. Zinkus, s. 
T. Rotcas, s.v.v. si. S. Sankauskas, ps. V. Deikus. 
Nuo 1971 m. gegužės mėn. tuntui vadovauja ps. B. 
Barkus. Skaučių skyriui vadovavo: s. E. Laurinai
tienė, ps. L. Veteikienė, s. M. Osinaitė-Cox, ps. 
L. Žalienė, v.s.v. si. N. Gilienė.

Tunte veikė visa eilė vienetų. Šiuo metu čia vei
kia jaun. skautų Žalgirio', jaun. skaučių Šešupės, 
skautų DLK Gedimino, skaučių Živilės draugovės, 
vyr. skaučių Šatrijos Raganos ir sk. vyčių Gele
žinio Vilko būreliai.

Tuntas ruošia metines stovyklas. Rajono vadijos 
pavedimu suruošė I-ją (1960-61) ir III-ją Neringos 
vardo (1967) rajonines stovyklas, atstovavo rajoną 
1952-53 m. Greystanes, NSW, vykusioje Pan-Paci
fiko džiamborėje. Tuntas pasižymėjęs skautiška 
spauda: 1955-70 leido rajono skautų-čių laikraštėlį 
PĖDSEKĮ, išleido vyr. skautėms skirta VYRES
NIOSIOS SKAUTĖS ir sk. vyčiams - SK. VYČIU 
VADOVUI konspektus bei kt. Tuntas turi 7 1/2 akro 
stovyklavietę su stovykliniais pastatais. Kasmet 
ruošia pagarsėjusius kaukių balius liet, visuomenei. 
Prie tunto ilgesnį laiką veikė taut, šokių grupė.

Tunte narių - apie 100.

Pirmieji pietūs prie dar nebaigto 
ruošti stalo rajoninėne 1969 m. 
stovykloje.

Akademinis Skautų Sąjūdis
Skautai akademikai Australijos rajone, pradėjo 

organizuotis apie 1948 m. ASS ADELAIDĖS SKY
RIUS įsteigtas 1950.V.28, ps. V. Ilgūno iniciatyva. 
Jis buvo ir pirmasis skyriaus pirmininkas. 1951-71. 
m. skyriui vadovavo ps. J. Vildžius, T. Žurauskas, 
J. Naujalis, ps. fil. dr. S. Pacevičienė, senj. B. 
Mockūnienė. 1972 irų skyriaus pirmininke išsi
rinkta ps. fil. dr. J. Maželienė. 1952 m. skyriuje 
buvo 22 nariai, šiuo metu jų yra 11.

Akademikai remia vietos, skautų tuntą bei liet, 
kultūrines-švietimo institucijas, šelpė Vasario 16 
gimnaziją, lankė ligonius, ruošė Kaziuko muges, 
skaitė paskaitas visuomenei. Dalis skyriaus narių 
ėjo ar ir dabar eina vadovų pareigas rajono va- 
dijoje ar Vilniaus tunte.

ASS VIC. - TASMANIJOS SKYRIUS įsteigtas 
1952.VI.6, junj. A. K. Žilinsko pastangomis. Skyrius 
turėjo 10 narių. 1952 m. gale skyriaus pirm, iš
rinktas ps. E. Pankevičius.
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Stovykla Williamstown

Skyriaus veikla rėmėsi rūpinantis akademinės 
skautijos reikalais, ruošiant pobūvius, filmų vaka
rus, ekskursijas, šaukiant sueigas. Ypač paminėtin 
1956, 1957, 1958 ir 1959 m. Mt. Evelyn suruošti 
akademiniai savaitgaliai su išsamiomis paskaito
mis. Pavieniai skyriaus nariai reiškėsi kaip vado
vai tunte ir kt. lietuvių organizacijose.

Skyrius nustojo veikes apie 1960 m.
ASS SYDNEJAUS SKYRIUS įsteigtas 1950.11.18. 

Į jį įstojo 7 nariai. Pirmininku išsirinktas ps. J. 
Turskis. Skyrius, dėl tuo metu vyravusių sąlygų, 
žymesnės veiklos neparodė ir apie 1951 m. nustojo 
veikus.

Senųjų skautų židiniai
MELBOURNE senųjų skautų Liepsnojančios Le

lijos Židinį suorganizavo v.s. A. Krausas 1950.XI.5. 
Jis buvo ir pirmuoju židinio tėvūnu.

1952 m. židinys prisidėjo prie skautų buklo įren
gimo, pravedė drabužių rinkimo vajų Vasario 16 
gimnazijai, išleido sk. vyčiams skirtą, v.s. A. Krau- 
so redaguotą, knygą Vyčio Taku.

Židinys nustojo veikęs apie 1961 m.
SYDNEJAUS senųjų skautų Židinys suorganizuo

tas 1956.III.26 v.s. V. Kišono pastangomis. Pirmuo
ju židinio tėvūnu išrinktas ps. Z. Staugirdas.

V. Vosyliaus nuotr.

Senieji skautai remia Aušros tuntą, prisidėdami 
prie įvairių tunto darbų. Iš židinio eilių ne vienas 
vadovas vėl įsijungė į pareigas tunto ar rajono va- 
dijose.

Židinys šiuo metu turi virš 20 narių. Jiems va
dovauja tėvūnas, ps. V. Deikus ir kanclerė J. Vi- 
liūnienė.

Skautininkų Ramovės
1951.VII.15 Adelaidėje atsilankius v.s. B. Dainu- 

čiui, buvo įsteigta skautininkų ramovė, pirmininku 
išsirenkant ps. K. Tymuką. Ramovė, atrodo, ne
ilgai gyvavo. Žinių apie ją nėra išlikusių.

Melbourno skautininkai susiorganizavo apie 1950 
m. vadovu išsirinkdami s. B. Dainutį. Nuo to laiko 
jie kartas nuo karto susirenka pabendrauti,padisku
tuoti skautiškus reikalus. Daugelis ramovės narių 
ėjo ar tebeina atsakingas pareigas rajono ir tunto 
vadijose. Pagal įsivyravusią tradiciją, naujieji skau
tininkai ramovės sueigose duoda įžodį. Ramovei nuo 
1958 m. vadovavo s. A. Bakaitis, nuo 1964 - ps. A. 
Pocius, nuo 1971 - ps. A. Kesminienė'.

* * *
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1954 m. Vilniaus vietininkija, Adelaide. V. VosyliausDžiugu sveikinti LSS Australijos rajoną, išvariusį 25 metų veiklos barą. Tai ne eilinė sukaktis. Per tą laiką per rajono vienetus perėjo šimtai jaunųjų lietuviukų-lietuvaičių, kurių širdyse buvo žiebiama Dievo, Tėvynės ir Artimo meilės ugnis. To auklėjimo pasėkos matomos ir šiandien - buvę nariais prieš 20-15 metų, šiandien išdidžiai į skau- tų-čių d-ves atveda savo jaunuosius sūnus ir dukras.Ilgiausių Metų!
(Red. prierašas: Šio straipsnio autorius yrs paruošus platesnį darbą apie LSS Australijos Rajono 25-metį, kuris bus spausdinamas atskira knyga vėliau. Šis straipsnis yra tos knygos santrauka. Pastebėjų netikslumų ar turį papildymų prašomi rašyti v.s. B. Žaliui, 9 Lloyd Ave., Yagoona, S,W. - 2199, Australia.

nuotr.
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v.s.
BRONIUS ŽALYS

Skautininkas-vadovas, žurna
listas ir poetas. Gimets 1921 m. 
rugsėjo 8 d. Gaigalių kaime, Ši
monių valsčiuje, Aukštaitijoje, 
mažažemio nuomininko šeimoje. 
Karo ir pokario metais išklajojo 
gerų Europos dalį, kol pagaliau 
1949 metais pasiekęs Pietų Kry
žiaus Žemyna, apsigyveno Sydne- 
juje.

Spaudoje pradėjo reikštis dar 
Lietuvoje, pirmuosius bandymus 
išspausdindamas "Jaunajame Ūki
ninke" 1933 m. Norvegijoje 1945 
m. prisidėjo prie lietuvių ten leis
tų laikraštėlių "Prošvaistės", 
"Tėviškės Aidų" ir "Šiandien" 
redagavimo. Vokietijoje 1946-47 
m. Hersfelde ir vėliau Fuldoje 
dirbo laikraščių "Mūsų Viltis", 
"Šiandien" ir žurnalų "Pėdsakų" 
bei "Tėviškės Aidų" redakcijose 
kaip redakcijos, sekretorius ir 
techninis redaktorius. Belgijoje 
1947-49 m. dirbo laikraščio 
"Gimtoji Šalis" redakciniame ko
lektyve. Australijoje 1953-62 lai
kotarpiu bendradarbiavo "Mūsų 
Pastogėje", "Australijos Lietu
vyje" ir "Tėviškės Aiduose".

Skautų veikloje kaip vadovas 
pradėjo reikštis 1946-47 m. Pui
doje, Vokietijoje, kur DLK Kęstu

čio draugovėje ėjo skiltininko, 
adjutanto ir draugininko pareigas. 
1947 m. išemigravęs į Belgiją, 
Waterschei (Flandrijoje) įsteigė 
sk. vyčių kand. Lituanicos d-vę, 
kurioje 2 metus buvo vienas jos 
vadovų.

1953 m. Sydnejuje suorganiza
vo vyčių Geležinio Vilko būrelį 
(vėliau persiformavusį į pirmąją 
Australijos sk. vyčių draugovę) ir 
buvo pirmasis jos vadas; vadova
vo jam keliais atvejais ir vėliau.

Brolis Bronius trimis atvejais 
ėjo rajono vadeivos, rajono vado 
įgaliotinio ir kitas pareigas rajono 
vadijoje ir Sydnejaus Aušros tun
te. 1958-59 m. buvo lietuvių skau
tų atstovas prie Australijos egzilų 
skautų sąjungos.

1955-69 m. redagavo Australi
jos rajono skautų-čių laikraštėlį 
"Pėdsekį". Dabar "Mūsų Pasto

gėje" yra skautų skyrelio redak
torius.

Suredagavo skautiškų dainų 
dainorėlį MŪSLį DAINOS ir leidi
nėlį skautams vyčiams SKAUTU 
VYČIU VADOVUI bei kt. Paruošta 
Australijos rajono skautų 25- 
mečio apžvalga. Nuolatinis lietu
viškos - skautiškos spaudos ben
dradarbis.

Skautininkui Žaliui nesvetimas 
yra ir visuomeninis darbas. 
1958-61 m. Bankstown apylinkės 
Kultūros Tarybos narys, 1961-64

m. Australijos Liet. B-nės Kraš
to Kultūros Tarybos sekretorius, 
1960-63 Krašto Valdybos Jaunimo 
Patariamosios Komisijos narys.

Laisvesnėmis valandėlėmis 
rašo eilėraščius ir ruošiasi iš
leisti savo poezijos rinkinį. Savo 
kūryba bendradarbiavo Australi
jos Lietuvių Metraštyje (1961), 
almanachuose "Plunksna ir Žo
dis" (1966), "Terra Australis" 
(1972).

Priklauso Sydnejaus Plunksnos 
Klubui, Lietuvių Žurnalistų Sąjun
gai ir Literatų Būreliui.

Dirbdamas fabrike, vakarais 
lankė suaugusiųjų gimnaziją, o vė
liau paštų mokyklą; dirba centri
niame Sydnejaus pašte, algų sky
riuje.

■ 1968 m. pakeltas į vyr. skau
tininko laipsnį. Apdovanotas Už 

Nuopelnus ir Lelijos ordinais.
Bronius ypač domisi lietuviš

kos spaudos rinkimu. Yra surin
kęs gana daug lietuviškos periodi
nės spaudos Austr. Katalikų D-jos 
archyvui, kurį nuo 1954 m. tvarko 
ir globoja. Be to, turi gausius 
asmeninius Australijos lietuvių ir 
skautiškos spaudos rinkinius.

Brolis Bronius yra nepapras
tai darbštus, draugiškas, parei
gingas - ir visų mėgiama asme
nybė.

vs AJ

B. Žalys

TĖVIŠKĖS LAUKUOSE

Dūzgia kamanė, 
Dūzgia bitelė 
Po pūdymėlj, 
Po pievą žalią.

Žiedas prie žiedo, 
Kekė prie kekės - 
Laša nektaras. 
Skraido plaštakės.

Saulė skandina 
Spindulių jūroj 
Laukus ir pievas - 
Kur tik pažiūri.

Toli, ten, toli, 
Miškas pamėlęs, 
Vilnys Šventosios 
Ritas i smėlj.

Saulė nuskęsta 
L gelmę upės, 
Plauko žuvytės, 
Bangose supas.

Žiedai rausvieji, 
Dangaus mėlynė, 
Upės sidabras 
Čia susipynę.

Nieko gražesnio 
Nėra pasauly, 
Kai tėviškėlę 
Bučiuoja saulė.
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PRIEŠISTORINĖS MOTERS MALDAUGNIAI ŽIEM A S YDNĖJ U J E

Šventa ugnele,
Mums Nežinomu Dievų atsiųsta iš dangaus, 
Apšviesk varginga mūšų buitį
Ir sienas drėgno urvo purpuro spalvom nužerk! 
Plevenimu liepsnų ir kibirkščių žaismu 
Paguosk mažyčius mūsų. Jie užguiti - 
Per šaltą žiemą tavo motės-saulės nematys...

Šventa ugnele!
Šildyk mūsą sąnarius
Sustingusius nuo speigo, šiauraus vėjo.
Kilties medžiotojai seniai parnešti grobio jau išėjo 
Ir vis negrįžta. Mes gi alkani...
Gal juos vilkų ruja išalkusi užpuolė?
Gal kapą jie atrado sniego guoly
Ir niekad tavo židinio jau jie neberegės?
Tau ąžuolo šakų įdėsiu aš daugiau - 
Liepsnok skaisčiau, liepsnok kaitriau, 
Ir kviesk ir šauki juos sugrįžt namo, šventa ugnele!

Dukra Saulutės ir Perkūno,
Atklydusi pas mus su audra ūmia, 
Apgink gimtinį urvą jo angoj budėdama 
Nuo žvėries plėšriojo nagų baisiųjų, 
Nuo kilčių svetimų staigaus puolimo! 
Užgrūdink mūsų vyrų iečių ašmenis aštrius, 
Ir laimink kirvius jų titnaginius!

Ir šauki, šauk medžiotojus sugrįžti,
Ir šviesk jiems kelią į namus - neleiski žūti ar paklysti, 
Mus židinio valdove mylima - 
Šventa ugnele!

Virš centro promenadų, priemiesčių alėjų, 
Pavargus, susiraukus saulė piktai vypso. 
O vėjas

veja
veja -

Per aikštes,
per gatves

ir parkus mus Sydnėjaus!..
Pašiurpęs jis. Nuo šalčio net pamėlęs...

Bet linksmas šypsos.

Ach, tai valia, valužė balto vėjo!
Kiek pokštų vis naujų išsigalvos!
Štai griebė pluoštą laikraščių iš jauno

pardavėjo,
Mergaitei traukia skrybėlaitę nuo galvos, - 
Pašvyst

į gatvės
grindinį 

dulkėtą -
Ir ką, tu jam? O jis tiktai nusikvatos...

Nuo Snieguotų Kalnų atskridęs
Nenuorama, akiplėša, išdykęs vėjas 
Sydnėjaus gatvėse sau juokus krečia - 
Apverčia burlaivi į uostą įsibridęs
Ir televizijos antenas palenkia kaip smilgas, 
Per naktį kamine su raganom dainuoja, 
Per visą naktį ilgą...

Jis man tėvynės lygumų šiaurųjį vėją mena, 
Bežaidžiantį su snaigėm baltame peisaže.

SKAUTU. VYČIU VADOVUI

Kaip ąžuolas audrų verpetuose 
stovėki tvirtas, 
išdidus 
ir užsigrūdinęs, 
ir būki pavyzdžiu tu mums 
ir tiems, kurie po mus ateina. 
Tegu "Tarnauti!" šūkis 
tau širdy kaitriai liepsnoja, 
tegu 
tau Dievas daug jėgų, 
daug laimės 
nuolat teikia!

įžodžio naktį šventą, 
kai mūs laužai
tėvynėje liepsnot turėtų 
ir žaisti aukso kibirkštim, 
mes budim, broli, 
čia, 
šią naktį, 
drauge su tavim !
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IS 3-sios
JAMBOREE

Tryliktoji pasaulinė skautų 
JAMBOREE, įvykusi 1971 m. rug
pjūčio mėn. Japonijoje, vis dar 
nėra užmiršta. Skautiškos temos 
pašto ženklų išleido RAS AL 
KHAIMA valstybėlė ir AJMAN. 
Ženklai spalvingi ir, kaip nuotrau
koje 'matome, vaizduoja skautiško 
gyvenimo akimirkas.

Skautiška tematika v
1 labai populiari 1 '

Vienas pašto ženklų rinkimo 
būdų yra pasirinktoji tema. Angliš
kai toji šaka vadinasi "topic". 
Šiandien apytikriai yra priskaito- 
ma apie 738 pašto ženklų temos. 
Filatelinės statistikos žiniomis, 
tematika "Skautija" per paskuti
nius 3 metus pasispyrė didelį šuo
lį į priekį populiarumo atžvilgiu. 
Atrodo, kad skautiškų ženklų rin
kimas dar daugiau padidės, nes 
daug valstybių jau pasiekė savo 
skautų 50-ties metų jubiliejų. Ta 
proga ir rinkėjų albumai praturtės 
naujomis skautiškomis serijomis.

Palyginimui pateikiama lentelė 
su 10 populiariausių pagrindinių 
tematikos šakų. Iš lentelės mato
me, kad skautai iš devintos vietos 
1969 metais prasimušė netįtrečią 
vietų 1971 metų pabaigoje.
Vieta Vieta
1971 Tematika 1969

1 Space 6
2 Art (išskyrus

muziką) 3
3 Scouts 9
4 Flowers 4
5 Animals & Mammals 2
6 Ships 10
7 Religion (išskyrus

Kalėdas) 5
8 Medical, Medicine

& Red Cross 14
9 Birds 13

10 Americana &
J. F. Kennedy 8

Tematikos pavadinimai duoda
mi angliškai, kad lengviau būtų 
orientuotis, nes beveik apie visas 
temas galima gauti informacinės 
literatūros. Daugumas turi ir sa
vo draugijas.

R.P.

II M ' • NE 1

i:rasalkhaima<^>>o>j

50'RASALKHAIMA<^^o>J

®RAS AL KHAI MA
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ŠEŠIŲ KALĖDINIU ATVIRUKŲ 
ciklą ir šiais metais išleido Akad. 
Skautų Sąjūdžio Vydūno Jaunimo 
Fondas. Atvirukai spalvoti, piešė 
dailininkai Antanas Petrikonis' ir 
v.s. Vladas Vijeikis. Vydūno Jau
nimo Fondas, kaip žinome, nesie
kia pelno, bet jau lygiai dvide
šimt metų šelpia studijuojantį lie
tuviškąjį jaunimą. Švenčių proga 
paremiant Fondą auka, čekiai 
siųstini šiuo adresu: Vydūnas 
Youth Fund, Inc., c/o Mrs. D. 
Eid ūkas,-4629 So. Mozart Ave., 
Chicago, Ill. 60629.

DETROITAS PAGERBĖ SA
VUOSIUS JAUNUOSIUS ŽURNA
LISTUS: Robertą Selenį ir Karolą 
Veseklaitę. Spalio 22 Detroitas 
iškilmingai minėjo rašytojo, dra
maturgo, žurnalisto Vytauto Alan
to 70-jį gimtadienį. Iškilmių pro
ga į sceną buvo pakviesti Robertas 
Selenis ir Karolė Veselkaitė, gavę 
Liet. Žurnalistų S-gos skirtąsias 
premijas. Papildomai juos apdo
vanojo draugai. Kastytis Karvelis 
skautų vardu įteikė R. Seleniui 
St. Rūkienės knygą "Grįžimas į 
laisvų", o Gintė Damušytė atei
tininkų vardu - K. Veselkaitei 
"Aidų" žurnalo prenumeratą.

ĮDOMUS SIŪLYMAS ŠŪKIUI 
"BUDĖK" yra atspausdintas 
"Laiškuose Lietuviams" (Nr. 8, 
rugsėjis). "Kalbos" skyriuje ra
šoma:

"Vietoj obalslo lietuvių kalbo
je jau seniai vartojamas geras 
savas žodis šūkis. Daugelis mū
sų organizacijų dabar šį žodį ir 
tevartoja, atsisaką seniau vartoto 
obalsio. Tačiau su tam tikra pro
blema susiduria skautų organiza
cija. Mat, skautai turi du skirtin
gus šūkius. Pirmiau skautai sa
kydavo, kad jų obalsis yra "Die
vui, Tėvynei ir Artimui", o šū
kis - "Budėk!" Vėliau, kai kal
bininkų buvo priminta, kad obalsis 
yra nevartotinas žodis, tai pradė
ta sakyti, kad skautų šūkis yra 
"Dievui, Tėvynei ir Artimui", o 
pošūkis - "Budėk!" Pr. Skardžius 
mano, kad "Budėk" galėtų būti 
vadinamas šūksniu. Tačiau, atro
do, kad nei pošūkis, nei šūksnis 
nėra populiarūs terminai, labai 

iaz.a vilties, kad jie skautuose 
prigytų, jiems patiktų ir būtų 
prasmingi. Bet gal čia visai be 
reikalo ieškoma kokių nors 
įmantrių žodžių. Juk tuo "Budėk" 
skautai sveikinasi, tad ar nebūtų 
geriausia ir paprasčiausia, o taip 
pat ir tiksliausia, jį vadinti skau
tų pasisveikinimu? Taigi šią skau
tų problemą būtų galima išspretsti 
labai gražiai, sakant, kad skautų 
šūkis yra "Dievui, Tėvynei ir 
Artimui", o pasisveikinimas 
"Budėk!"

BROLIJOS REGISTRACIJA

Brolijos VS savo rudeniniame 
pranešime kreipiasi į vadovus ir 
prašo:

1) Iki gruodžio 31 d. visus vie
netus atlikti LSB narių ir vadovų 
registraciją, darbo ir veiklos 
ataskaitą ir vienetų finansinę 
apyskaitą.

Vienetų registracija, užpildy
ta tvarkingai su nario ir registra
cijos mokesčiu, turi būti prisiųsta 
V.S-kui ne vėliau 1973 m. sausio 
15 d. Prašomi visi šią pareigą 
tvarkingai ir laiku atlikti.

2) Iki tos pačios datos viene
tai, turintieji iždus, prisiunčia 
vieneto revizijos komisijos aktą, 
kaip reikalauja Brolijos piniginės 
atskaitomybės nuostatai.

3) LSS Atsakomybės Atpalai
davimo dokumentai: vienetai, ku
rie jų dar nesutvarkė prieš vasa
ros stovyklas, tą būtinai turi at
likti, darydami vienetų registra
ciją. Skautų ir tėvų pasirašyti do
kumentai laikomi vieneto bylose, 
bet privaloma, kad kiekvienas vie
neto narys šį dokumentą užpildytų.

4) Kalėdų Gerasis Darbelis: 
broliai Europoje labai reikalingi 
paramos. Visi vadovai ir skautai 
turėtų prie šio gerojo darbelio 
prisidėti. Pageidaujama tai atlikti 
renkant nario mokestį.

5) Pareiga Artimui, o šiuo me
tu įkūrėjui v.s. P. Jurgėlai, kurio 
žmona po ilgos ir sunkios ligos 
mirė. Skautininkas yra pensinin
kas, jo piniginė padėtis sunki, kai 
pečius slegia neapmokėtos ligo
ninės ir vaistų sąskaitos. Pra
šoma vienetus ir pav. brolius pa
gal išgales jam padėti. Adresas: 
P. Jurgėla, 800 Goodrich St., 
Uniondale, N.Y. 11553.

SKAUTININKAI PAMĖGO 
FLORIDĄ

Šiais metais į Floridą iš Chi- 
cagos išsikėlė: pavasarį-jūrųv.s. 
Leonas Knopfmileris, vasarą 
v.s. Kazys Palčiauskas, rudenį - 
jūrų ps. Alfonsas Alčiauskas. Tarp 
Detroito ir Floridos kasmet va
žinėja v.s. Kunigunda Kodatienė. 
Panašių bangų būta ir anksčiau, 
kai daugelis vadovų iš įvairių vie
tovių apsigyveno Kalifornijoje.
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'naša
r DIDŽIOJI jsreimji

PASIKEITIMAI

NERIJOS

TUNTE

Naujoji 
Nerijos 
tuntininkė 
ps. Irena 
Regienė.

LOS ANGELES BIRUTĖS DRAUGOVĖJE

Po ilgos ir linksmos vasaros 
vėl atėjo laikas planuoti sueigas 
ir iškylas. Atrodo, kad visos se
sės įdomiai praleido šią Jaunimo 
Metų vasarą, važiuodamos į Chi- 
cagą ir taip pat į Žvaigždyno 
stovyklą Big Bear kalnuose. Sto
vykla pasisekė laimingai - sesės 
tikrai neužmirš tų dviejų savai
čių; ypač vyresnės (I-mo patyri
mo), kurios sėkmingai praleido 
vieną naktinę iškylą. Daug Biru
tės draugovės sesių išlaikė savo 
patyrimų praktišką dalį ir įsigijo 
daug specialybių, Prisiminimųbu- 
vo nemažai; greitai laikui bėgant, 
dvi savaitės užsibaigė.

Žtai veikla vėl tęsiasi... Biru

tės draugovė vėl susiorganizavo 
pradėt naujus metus. Mūsų drau
gininke ps. V. Zelenienė, jai pa
čiai prašant, išėjo iš pareigų. Ji 
nuoširdžiai vadovavo mums virš 
dviejų metų. Dabar draugininkės 
pareigas perėmė si. A. Pakalniš
kytė.

Taip pat yra pakeitimų drau
govės skiltyse. Iš viso 22 sesės 
sudaro 4 skiltis. Jos yra:

Bitės: skiltininkė si. Ilona Bu- 
žėnaitė; Panteros: skiltininkė Di- 
jana Vidugirytė; Skruzdės: skil
tininkė psl. Brigita Brazaitytė; 
Stirnos: skiltininkė psl. Livija 
Mačiulytė.

Koresp.

Naujieji skautiškos veiklos me
tai atnešė kai kurių pasikeitimų 
Chicagos jūrų skaučių Nerijos tun
te. Iškilmingoje tunto sueigoje Jau
nimo Centre buvo ne tik oficialiai 
grįžta iš dviejų stovyklų, bet taip 
pat ir pakeista tunto vadovybė.

Tuntui trejetą metų nuoširdžiai 
vadovavusi, jį is valties į pajėgų 
tuntą išauginusi, g. ps. Aldona Jo- 
varauskienė perdavė tuntą buvusiai, 
pavaduotojai g. ps. Irenai Regie- 
nei, įteikdama naujajai vadovei 
tunto vėliavą ir tuntininkės švil
puką.

Sveikinimai ir linkėjimai abiem 
vadovėm buvo išreikšti Vidurio 
rajono vado v.s. Prano Nedo,Ker
navės tunto tuntininkės ps. Eleono
ros Salčiūnienės ir Lituanicos tun
to tuntininko ps. Sigito Miknaičio.

Sesė Aldona Jovarauskienė valdžiusi 
Neriją 3 metus.
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PUPA IR KARALIŲ PASAKA

Nuotraukose:

Nuotraukos G. Plačo

Mt
u-

"PUPA" ir "KARALIŲ, PASA
KA" buvo pirmasis Chicagos 
skautų-rčių ansamblio renginys, 
parodytas visuomenei lapkričio 12 
ir 19. Abu vaidinimus parašė ps. 
Irena Šerelienė: "Pupa" - pagal 
pasakos motyvus, "Karalių pa
saka" - montažas Čiurlionio pa
veikslų temomis. Ansamblio ren
ginyje dalyvavo per 100 jaunųjų 
aktorių, šokėjų, dainininkų, kank
lininkų, ir abi dienas stebėjo po 
400 žiūrovų. Ansambliui vadovau
ja s. Jonė Bobinienė su didele 
talka šakų vadovų.

1. Ansamblis prisistato. 2. Lau
mių šokis. 3. Skautininkės I. Še- 
relienė ir J. Bobinienė: autorė ir 
ansamblio vedėja. 4. "Jaunimo 
Viltis" malūno sūkuryje. 5. De
klamuoja sesė Bobinaitė. 6. An
samblio ruošimo talka.. 7. Sene
lis- brolis Pūras. 8. Broliai rodo 
rikiuotų.
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MĖLYNOS LIEPSNELĖS

ŠATRIJOJE

Šlapia, tamsi spalio mėnesio 
diena. Lietus monotoniškai lijo 
ištisą dieną. Pilka miglos antklo
dė dengė permirkusią žeme.

Šatrijos tunto vyr. skautės rin
kosi į Toronto priemiestį, prie 
kuklaus lauželio įžodžiui. Seimi
ninkų kruopščiai išdžiovinti paga
lėliai liepsnojo jaukia šilta lieps
na. Tolumoje ūžė, kunkuliavo did
miesčio katilas. Lietus, lyg su
pratus šio rimto įvykio reikšmę, 
pertraukė savo darbą ir su nuo
staba klausėsi. Apsigaubusios 
miglos priedanga, žvakių ir lau
žo kuklioje šviesoje sesės skaitė 
gilias mintis, kartojo įžodžio žo
džius, kurie, kaip ir tas linksmai 
liepsnojantis laužas, sklaidė nak
ties tamsą, kūrė jaukią ir šiltą 
nuotaiką.

Naująsias vyr. skautes svei
kino tuntininkė P. Saplienė, pa
lygindama gyvenimą su jūra, o 
žmogų su laivu, kuris - jei gerai 
vairuojamas - išlaiko visokiausias 
audras. Seselė Dalė sveikindama 
davė progos susimąstyti, atkreip
dama dėmesį į lauže degančius 
pagaliukus. Kiekvienas jų dega 
skirtingai: vienas smarkiau, kitas 
lėčiau, vienas garsiai traškėda
mas, kitas visai tyliai rusenda
mas, bet visi liečiami tos pačios 
liepsnos.

Paskui pasigirdo lietuviškos 
dainos. Pradžioje nedrąsiai, vė
liau su dideliu entuziazmu. Ilgai 
dar juokas ir dainos būtų skam
bėję, bet lauželio liepsna pamažu 
ėmė gesti. Susikaupusios sesės 
dainavo maldos žodžius, sakė la
banaktis ir po kuklių vaišių p. 
Mažeikų namuose skirstėsi į na
mus.

Lietus dabar, norėdamas ati
dirbti sutrukdytą darbą, sunkiais 
dideliais lašais skubino išsilyti. 
Važiavo sesės per tamsą ir lietų 
namo, turtingos išgyventais įspū
džiais, puoselėdamos savo širdyse 
kažką neapsakomais brangaus,ne
apsakomai džiaugsmingo.

R.V.
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s. A. Ramanauskienė su gėlėmis ir 
dovanomis išlydima iš tuntininkės pa
reigų,

AUŠROS VARTŲ TUNTE

Ar seniai rinkomės čia anksty
vą vasarą paskutinei sueigai, ar 
seniai būrys autobusų vežė mus 
Rako stovyklon? O šiandien, lie
tingą ir šaltą rudens sekmadienį, 
vėl rikiuojamės Jaunimo Centre 
pradėti naujus savo veiklos me
tus, atsisveikinti su mus palie
kančiomis vadovėmis, susipažinti 
su naujomis sesėmis.

Tunto sueigą pradedame šv. 
mišiomis didžiojoje salėje. Jas 
atnašauja mūsų kapelionas s. kun. 
J. Borevičius, SJ, kuris pratur
tina mus gražiu pamokslu. Šian
dien išgirstame savo šūkio 
Dievui, Tėvynei ir Artimui - pras
mės apibūdinimą.

Kaire ranka sveikinamės. 
Tieskime tą pačią ranką savo ar
timui, parodykime savo meilų ir 
draugiškumą, ugdykime pagarbą. 
Gražiausias šūkis yra niekas, jei 
jis nėra praktiškai įgyvendinamas.

Po mišių minutėlei išsiblaš
kome ir vėl pradedame tolimesnę 
sueigos dalį. Tai džiaugsmo dalis 
mums, vyresniems vadovėms. 
Džiaugsmas stebėti tvarkingai su 
daina salėn įžygiuojančias drau
goves, džiaugsmas stebėti augan
čias ir žydinčias seses, o taip 
pat ir nemažą būrį skautijai pa
lankių svečių ir viešnių.

Lietuvos Generalinė Konsule ps. J. 
Daužvardienė, kuri yra ir Aušros Vartų 
t, globėja, prisega žymenis vyr. 
skautėms Sh. Plepytei, D. Graužinytei, 
J. Kriauceliūnaitei. Šalia stovi tuntinin- 
kė s. A. Ramanauskienė.

Iš eilės atžygiuoja Gabijos, 
Aušrinės, Neringos, Žemaitės, 
Birutės, Jūratės, Žibučių ir Sau
lučių draugovės, savo tvarkingo
mis uniformomis ir skambia dai
na užsitarnaudamos nuoširdžių 
plojimų.

Po vėliavų pagerbimo, Vyr. 
Sktn. ir tuntininkės įsakymų bei 
apdovanojimų prieiname prie 
svarbiausios sueigos dalies 
tuntininkės atsisveikinimo su tun
tu. S. Albina Ramanauskienė, taip 
gražiai net trejus metus, vadova
vusi Aušros Vartų tuntui, šian
dieną jau pasitraukia iš šių ne- 
leng pareigu. Gražiu žodžiu se
sė Albina padėkoja vadovėms, tė
veliams, o taip pat ir savo šei
mai, be kurios bendradarbiavimo 
tuntininkės pareigos būtų tikrai 
neįmanomos.

Gražiai visiems bendraujant ir 
bendrai dirbant, tuntas klestėjo. 
Kaip visos savo tuntininkų gerbė 
ir mylėjo, parodė glėbyje nesu
talpinamos sesių dovanėlės, o la
biausiai - ne vienos sesės akyse 
spindinčios ašarėlės.

Sesų Albiną sveikino, ir už 
gražų bendradarbiavimą atsidėko
dami dovanas įteikė ir rajono va
das v.s. P. Nedas, Lituanicos, 

Kernavės ir Nerijos tuntininkai 
ir Aušros Vartų tunto tėvų vardu - 
V. Brakauskas.

Nors ir gaila, ir liūdna sesei 
Albinai mus palikus, skaidrus 
saulės spindulys įsiveržia salėn 
su naujosios tuntininkės pristaty
mu. Ir žinome, kad tuntas vėl 
gyvuos ir toliau žydės su sese 
v.s. Ale Namikiene priešakyje. 
Juk visos ją jau daug metų pa
žįsta: ji visuomet buvo su mumis 
tai draugininkės pareigose, tai 
mus nustebindama ir pradžiugin
dama savo rankdarbiais ir viso
keriopu skautišku darbu. Sudiev 
sesei Albinai, sėkmės Alei.

d.j.

naujoji Aušros
Vartų tuntininkė v.s. A. Namikįenė, 
perėmusi pareigas.
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APDOVANOJIMAI IR PAKĖLIMAI

LSS Tarybos Pirmijos, Jubiliejinių 
Lietuvių Skautijos metų (1972. XI. 1 - 
1973.XI.1) pradžioje, už nepaprastus 
nuopelnus Lietuvių Skautų Sąjungai 
aukščiausiu LSS garbės ženklu - Gele
žinio Vilko ordinu apdovanoti: 
v.s. Flora E. Kurgonienė Chicagoje, 
v.s. Vytautas Neverauskas Austrai, 
v.s. Vaclovas Tallat-Kelpša Chicagoje

Už ypatingus nuopelnus lietuvių skau- 
tijai ir nepaprastas pastangas Lietuvos 
laisvės darbui LSS garbės ženklu - 
Padėkos ordinu su rėmėjo kaspinu 
apdovanotas Lietuvos Generalinis Kon
sulas New Yorke p. Anicetas Simutis

LSS garbės ženklais dar apdovanoti:

Padėkos ordinu -
v.s. Pranas Pakalniškis S. Monica, Cal. 
v.s. Bronius Žalys Australijoje

Padėkos ordinu su rėmėjo kaspinu - 
p. Stasys Matutis Chicagoje

Lelijos ordinu -
s. Kęstas K. Pažemėnas Los Angeles 
s. Leonora Jasiulevičienfe Waterbury

Į skautininkų laipsnius pakelti:

į skautininko -
ps. Alfonsas Alčiauskas Chicagoje
ps. Balys Barkus Australijoje
ps. Kun. Jonas BoreviSius, S J, Chicagoje 
ps. Algirdas Dudaitis Australijoje
ps. kun. Algimantas Kezys, SJ, Chicago 
ps. Vladas Rupinskas Chicagoje 
pš. Aldona Saimininkienė Hartforde

į paskautininkio
v.sl. Donatas Dunda Australijoje 
v.sl. Živilė Karaliūnaitė Chicagoje 
v.sl. Kazys Karvelis Detroite
v.sl. fil. Raimundas Korzonas Chicagoje 
v.sl. Vytautas Mačiulis Australijoje 
v.sl. Marijus Rusinas Toronte 
v.sl. Robertas Selenis Detroite

į vyresniojo skautininko - 
s. Liūtas Grinius Los Angeles 
s. Danutė Gutauskienė Haipiltone 
s. Juozas Maslauskas Anglijoje 
s. AJeksandras Mauragis Australijoje 
s. Romualdas K. Račiūnas Chicagoje 
s. Mikas Subatis Bostone 
s. Nijolė Užubaliene Chicagoje 
s. Bronius Zinkus Anglijoje 

v.sl. Romas Sparkis Chicagoje 
v.sl. Raimundas Strikas Chicagoje 
v.sl. Rimantas Šarkis Australijoje 
v.sl. kun. Jonas V. Simbaras Austrai, 
-v.sl. Manfredas Šiušelis Vokietijoje 
v.sl. Petras Veršelis Vokietijoje

Širdingiausi sveikinimai apdovanotie
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(Signature of editor, publisher, business manager, or owner)

I certify that the statements made by me above are correct and complete. //'

PSFnrm !•••» imi

siems ir pakeltiesiems!
Linksmų Šventųjų Kalėdų ir laimingų 

Naujųjų 1973 Jubiliejinių Lietuvių 
Skautijos metų!

v.s. Antanas Saulaitis, 
Budžiu Lietuvių Skautų Sąjungos

Tarybos Pirmininkas
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1WjdWxal Brolis Bronius sueiliavo 
Aleksandras iliustravo

miSko brolio ženklas

Nuo to laiko, kai Drimbelė 
Gavo šaunią brolių skiltį, 
Naujas rūpestis jį gelia: 
Reik patyrime pakilti!

Kur girdėta, kad vadovo 
Patyrimas toks, kaip skautų; 
Saugokis kiekvieną kartą, 
Kad koks brolis nesumautų,..

Varto Drimba tunto bylą, 
Net aplinkraščius iš Molio, 
Ir staiga mintis jam kyla 
Gauti ženklą Miško Brolio.

Drimba tuoj į tuntą drožia: 
”Miško ženklą noriu gauti.
Per savaitę pasiruošiu, 
Duok maršrutą, kur keliauti..."

***

Mūsų Algis jau .keliauja 
Patyrimo daugel gauti, 
O kuprinėj miltų sauja, 
Druska, prieskoniai pakrauti.

Šone nauja finka švyti, 
Dėžėn blizgių prisidėjo, 
Nes žuvauti numatyta - 
Štai skautamokslio idėja!

Susiradęs vietą ramią 
Pamiškėje prie upelio, 
Tuoj lapinę Algis remia 
Ir užsikuria lauželį.

Žygis nustatytas griežtas: 
Reik lapinę iškaišyti,
Kepti duoną, planą piešti, ■ 
Įrangų dar padaryti...

Vakare, rasoms užkritus,
Upėn pasidaro taką 
Ir pakrantėn linksmai ritas - 
Pusryčiams turės lydeką!

Visą naktį ištupėjo: 
Tampė meškerę, sušlapo,

(nėra lydžio - duoną ruošim), 
Bet čia brolis net apstulba - 
Jo buveinėj baisi košė!

Iš lapinės - šakų stirta, 
Švarkas - skudurų krūvelė,
O duonytei miltai skirti 
Draikos krūmuose bevaliai.

Ar meškos ar lūšio būta? 
Miško brolis net pastyra 
O už žioplišką pakūtą 
Teks be duonos būti vyrui. 

Žengia brolis per palaukę, 
Ieško gamtoje jis maisto, 
Nes jau skilvį vargšui traukia, 
Kaip po neskaniausio vaisto.

O netrukus štai pilnėja 
Drimbos skautiška kepurė: 
Dugne uogos ritinėjas 
l-r vįsokių grybų turi.

Čiulpia uogą - burnoj velias, 
Grybai vėl - keisti, kumpliuoti, 
Neprisimena brolelis 
Kuriuos galima vartoti.

Čf? ir krito Drimbų Algis 
Nelygioj kovoj prieš gamtą - 
Išgaravo visas alkis! 
Renka skubiai savo mantą 
Ir risčiomis link namučiu 
Skrieja Drimba, kvapą pučia...

***

Gaila Drimbos, to karštuolio, 
Kad į žygį staigiai puolė. 
Norint miške kelti puotą, 
Reik namuos pastudijuoti^

Apie uogas, žoles, kmynus, 
Šakneles ir žalumynus, 
Nes žalios gamtos platybėj 
Maisto atsargų gausybė.

O jei primiršai truputį, 
Skautų Aidą griebki, broli, 
Penkto numerio kamputy 
Gamtos maisto kiek tik nori!

$0 7 412 78
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