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paukštytei Loretai Skučaitei riša 
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žvilgsnis paukštytės Gintos Drau- 
gelytės. v.s. St. Ilgūno nuotr.

ADMINISTRATORĖ 
PRAŠO

Iš širdies gilumos dėkoju visiems 
už šiltus sveikinimus ir malonius 
linkėjimus, perimant Skautų Aido 
administravimų. Stengsiuosi, kad 
darbas vyktų kuo sklandžiausiai.

Šia proga Sk. Aido skaitytojų 
• prašau:

# siunčiant prenumeratos mokestį 
bei sąrašus, būtinai parašyti vardą, 
pavardę ir adresą;

9 jei kas pakeičia adresą, prašau 
parašyti abu adresus — buvusį ir 
naują. Pasitaiko prenumeratorių, 
turinčių tą pačią pavardę ar net 
vardo pirmąją raidę. Pridėti adresai 
padės išspręsti neaiškumus.

Esu labai dėkinga broliui VI. 
Bacevičiui už didelę pagalbą. Jis 
beveik iš visų Clevelando sesių— 
brolių surenka S.A. prenumeratos 
kasmetinį mokestį ir su sąrašais 
pristato man. Šiais metais jau esu 
gavusi 13 sąrašų. Spaudžiu broliui 
Vladui kairę.

v.s. M. Jonikienė 
S.A. administratorė
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GARBĖS
PRENUMERATOS — 

10 dol.
Br. Kliorė — St. Petersburg Beach, 
Fl.
I. Baltaduonis — Toronto, Ont.
P. Saplienė — Toronto, Ont.
G. Vasiliauskas — Toronto, Ont.
K. Miecevičius — Chicago, IL.
J. Krutulienė — Chicago, II.
I Rądienėr- Chicago, IL
D. Barzdžiūtė — Dowsview, Ont.
D.S. Gasneris — Chicago, IL
I. E. Vilkas — Valencija, CA
J. Gepneris — Chicago, IL
R. Pileckis — Schaumburg, IL

AUKOS SKAUTŲ 
AIDUI

Lituanikos tuntas^ Chicago, IL — 
50 dol.
George Butikas, Chicago, IL — 10 
dol.
V. Sendžikas, Toronto, Ont. — 10 
dol.
V. Kizlaitis, Cleveland, OH — 5 
dol.
D. Titenytė, Chicago, IL — 5 dol. 
Vysk. V. Birzgys, Chicago, IL — 5 
dol.
A. Šetikas, St. Catherines, Ont. — 1 
dol.
V. Žmuidzinas, Rochester, N.Y. — 
1 dol.

S A. į UŽJŪRIUS 
UŽSAKĖ:

Juozas Medelis, Geelong, Australija 
— 1 prn. Vasario 16 gimn. Vokieti
ja.
P. Vaicekauskas, Geelong, Australi
ja — 1 prn. Vasario 16 gimn. 
Vokietija.
Lietuvių Sąjunga, Geelong, Austral
ija — 1 prn. Vasario 16 gimn. 
Vokietija.
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PRISIKĖLIMAS IR GYVENIMAS
s. kun. Pranas Garšva, 

LSS R. Kat. Dvasios Vadas

JSLrisikėlimas— tai naujas gyvenimas. Tai gyveni
mas, kuris reiškiasi amžina gyvybe. Ne tik gamta 
pavasarį atgyja nauju žalumu, sužydi naujais, gražiais 
židais, nugalėjusi žiemos šalčio grandines, bet ir
žmogus, nugalėjęs mirtį, prisikelia naujam gyvenimui, 
kuris jau yra panašus į dievišką gyvenimą, — amžiną ir 
niekada nesibaigiantį. Jėzus Kristus iš numirusių 
prisikėlė savo dieviška galybe, nes jis buvo Dievo 
Sūnus. Kristus prikels ir žmogų savo dieviška galybe, 
pro mirties angą išvesdamas į dievišką gyvenimą 
amžinybėje. „Man duota visa valdžia danguje ir 
žemėje“ (Mt. 28,12), kalbėjo Kristus apaštalams. Jo 
valdžioje yra prikelti ir žmogų iš žemiško gyvenimo ir 
nuvesti į dievišką buveinę.

Kristus atėjo į pasaulį kaip paprastas žmogus, gyveno 
kaip visi jo laiko žmonės. Net jo artimieji jame nematė 
skirtumo. Bet Kristus buvo Dievas ir Žmogus, nuo 
amžių pažadėtas Dievo Pasiuntinys pakeisti žmonijos 
gyvenimo kelius. Žmogiškam gyvenime Kristus išgyve
no visus sunkumus, persekiojimus, kančias ir vargus. 
Jis mirė kryžiaus mirtimi iš meilės žmogui, kad jo keliu 
kiti galėtų sekti, iš jo mokytis kantrybės gyvenime ir 
meilės savo artimui. Tai jis priminė visiems savo 
sekėjams: „Niekas neturi didesnės meilės, kaip ta, kad 
kas guldo savo gyvybę už savo prietelius“ (Jn. 15,13). Iš 
anksto pasakęs, kad jam reikės mirti, iš anksto jis 
patvirtino ir savo prisikėlimą: „Aš prisikėlimas ir 
gyvybė; kas tiki į mane, nors ir būtų miręs, bus gyvas, ir 
kiekvienas, kurs gyvas ir mane tiki, nemirs per amžius“ 
(J n. 11,25-26).

Gamtos atgimimas pavasarį yra tartum atgimimas 
žmogaus sielos troškimų, kuriuosi visuomet yra viltys 
amžinai gyventi, su Kristumi nugalėti mirtį ir prisikelti. 
Kaip abejojantiems apaštalams ir Kristaus karstą 
aplankiusioms ištikimoms moterims angelai pareiškė, 
kad „Jo čia nėra, nes jis prisikėlė, kaip yra sakęs“ )mt. 
28,6), taip ir kiekvienam žmogui jis iš dieviškų 
aukštybių kalba „Ramybė jums“. Kaip apaštalai liūdėjo 
prieš jo mirtį, Kristus ramino, kad „aš vėl jus matysiu; 
tuomet jūsų širdys džiaugsis“ (Jn. 16,22). Taip kiekvie
nam apie mirties paslaptį Kristus taria: „pasitikėkite, aš 
nugalėjau pasaulį“ (Jn. 16,33), aš nugalėjau mirtį, aš 
prisikėliau.

Atgimimas Kristuje — tai dvasinis prisikėlimas 
savo gyvenime. Sekimas prisikėlusiu Kristumi yra 
skelbimas ir vykdymas meilės ir tiesos savo tarpe, savo 
santykiuose su artimu ar net priešu, nes kiekvienas 
žmogus yra mūsų brolis ir reikalingas mūsų pagalbos.

Niekas religiniame gyvenime taip neprimena šio 
prasmingo skautiško šūkio „Dievui, Tėvynei ir Arti
mui“, kaip Prisikėlimo — Velykų šventė. Ji neša naujas 

Lietuvių Skautų Sąjungos Tarybos vardu 
sveikinu seses ir brolius šv. Velykų proga.

Kiekvienam linkėdamas asmeniškos lai
mės, kviečiu, kad i Kristaus Prisikėlimo 
šventė atgaivintų mūsų viltis ir tikėjimą 
šviesesne Lietuvos ateitimi ir stiprintų 
mūsų Sąjungos ryžtą, vykdant savo pasiža
dėjimą Dievui - Tėvynei - Artimui'

Budžiu! v.s. S. Miknajtis
LSS Tarybos Pirmininkas

viltis, naują pasitikėjimą ir stipresnį tikėjimą, kad 
žmogus nėra tik žemės dulkė, bet turi prisikelti ir 
gyventi dieviškoje šviesoje. Tai šviesai pasiekti reikia 
itikimybės Dievui ir Tėvynei, meilės Artimui, už kurį 
Kristus kentėjo ir mirė, dėl kurio prisikėlė. Šv. Paulius 
ir sako: „Jūs esate Dievo šventovė ir Dievo Dvasia 
gyvena jumyse“ (IKr. 3,16). Kristaus Prisikėlimas gerais 
mūsų darbais padaro mus Dievo šventove, kurioje 
artimas mato Kristaus gyvenimą ir džiaugiasi Prisikėli
mo viltimis.

Dievo žodis pušų pavėsyje, Los Angeles
M. Sodeikos, nuotr.
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Wasario 26 d. 65-metį užšventė 
mūsų tautietis — inžinierius Alek
sandras Jakštas, kelioliką paskuti
nių metų dirbęs Sydnejaus miesto 
savivaldybės kelių valdyboje sky
riaus vedėju. Darbovietėje suruoštų 
išleistuvių metu broliui Aleksan
drui, turinčiam gabių ranką menui, 
įteikti visi „prietaisi“ akvarelinei 
tapybai, kuria jis žada užsiimti, kai 
tik baigs naujos vilos statybą 
Forresters Beach (už Gosfordo) 
vietovėje.

Brolis Aleksandras yra gimęs 
1914 vasario 26 d. Tauragėje. 1942 
m. jis baigė Vytauto Didžiojo 
Universitetą Kaune geodezijos inži
nieriaus diplomu, o po to — Karo 
Mokyklą, išeidamas į atsargą jaun. 
Leitenanto laipsniu.

Mums — skautams — brolis 
Aleksandras pažįstamas kaip pri
tyręs skautininkas—vadovas, vi

V & A. JAKŠTAS 
JAU VYRESNYSIS 

PILIETIS

suomet besišypsąs, mandagus, visa
da minutė j minutę punktualus, iki 
paryčių nemiegąs, kol neatliks 
skirtų darbų.

pionierių Australijoje. Neužmetė 
Aleksandras skautiškos veiklos ir 
toliau: 1968-70 — skautų vyčių 
Geležinio Vilko būrelio vado pava
duotojas; 1968-70 ir 1976-78 — 
Sydnejaus Senųjų Skautų Židinio 
tėvūnas; 1970-75 — LSS Australijos 
Rajono vadas. Nebuvo pareigų, 
kurios jam būtų „permažos“ — ėjo 
ten, kur laukė darbas, kur buvo 
reikalinga pagalba.

LSS vadovybė, įvertindama bro
lio Aleksandro darbą su skautiškuo
ju jaunimu, yra jį apdovanojusi 
Lelijos ir Padėkos ordinais. Į 
paskautininko laipsnį pakeltas 1946 
m., skautininko — 1948 m., vyr. 
skautininko — 1971 m.

Brolis Aleksandras turi auksines 
rankas: garsėja savo medžio droži
niais, domisi akvarele, mėgsta golfą. 
Paaiškėjus jo meniniams gabu
mams, įtrauktas į skautiškąją spau
dą, kaip nepamainomas iliustratori
us; iš šių pareigų „pabėgti“ negali ir 
į pensiją išėjęs.

Susitikus brolį Aleksandrą pas
kutinėje Senųjų Skautų sueigoje, jis 
skundėsi, kad būti pensininku nesą 
blogai, tik kad to laiko trūksta 
visiems projektams įgyvendinti. . .

Linkime broliui Aleksandrui dar 
daug saulėtų, kūrybingų metų šei
mos rate ir skautijos gretose!

Budėkime, kaip budėjome, Bičiu
li!

v.s. Bronius Žalys

I skautus įstojo Tauragėje 1928 
m., lankydamas gimnaziją. Čia ėjo 
Atskirosios Balandžių skilties skilti- 
ninko, Vytauto Didžiojo draugovės 
adjutanto ir — vėliau — drauginin
ko pareigas.

Vokietijoje 1946 m. ėjo skautų 
vyčių draugovės vado pavaduotojo 
pareigas; 1946-49 — skautų vyčių 
Eimučio būrelio Offenbache steigė
jas ir vadas; 1947 — LS Brolijos 
Vadijos narys — Skautų Vyčių 
Skyriaus Vedėjas.

Australijoje 1949-50 buvo 
NSW—Qld. tunto tuntininkas, taigi 
vienas pirmųjų lietuvių skautų

Gaujai (įkeptas skautas vytis 
kitam: "ŠMyk, ąr ta asi ban
dęs tuo paCtti meta Švilpti ir 
Šypsotis?”
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' Sesė BIRUTĖ KIDOLIENĖ
RODO SAVO GOBELENUS
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Sk. vytis DONIUS REMYS

ŠEŠIOS
GIESMĖS
APIE
PUMPURĖLI

FWAIP ŠILKAS

Baisiai gražios visos gėlės 
Kai pavasaris prašvinta.
Man gražiausias - pumpurėlis, 
Mažas ir švelnus, kaip šilkas.

Kai užeina vėjai, lietūs, 
Žiedlapius gražius nuraško, 
Mano mažas pumpurėlis 
Šypsos pro lašelio kraštą.

Jūs turėkite gėles ir vyturėli, 
Ir žvaigždes, kur žemėn krinta. 
Man gražiausias - pumpurėlis, 
Mažas ir švelnus, kaip šilkas.
Ląimė

Nieko aš daugiau nenoriu - 
Vien tik saulės spindulių 
Ir rasos mažyčio lašo, 
Dėl kurio aš gyvenu.

Saulė atneša man džiaugsmą, 
O lašelyje ilsiuos.
Juk nedaug tereikia pumpurėliui, 
Širdžiai, gulinčiai šilkuos.

Audros eina ir praeina 
Nepakeisdamos širdies, 
Gyvenu vien saulės meile, 
Amžiais degančios širdies.

Įažadas

Aš nemirsiu tavo žemėj, 
Nepalies rudens šalna.
Gal kitom spalvom nušvitęs, 
Vėlei grįšiu pas tave.

Vėl žiūrėsiu pro žalumą,
Vėl ieškosiu tų akių, 
kurios myli pumpurėlj 

Tarp pavasario žiedų.

Nebijok, aš nepradingsiu, 
Tavo žemėj gyvenu
Ir, baisiom audrom užėjus, 
Kaip Ir tu drauge kenčiu.

6

6



Trumpas sapnas

Piktos rankos vis artėjo, 
Ir maža širdis viduj 
Siaubo paliesta drebėjo... 
Dieve, kas gi bus paskui?

Dar akimirką, dar vieną, 
Ir širdis numirs delne... 
Kur pabėgti pumpurėliui, 
Gulinčiam rasos laše?

Visa dingo. Baigės sapnas. 
Trumpas, bet labai baisus. 
Gera, kad tavasis veidas 
Vėl šalia man^s ramus!

Jei NERASČIAU 

Jei, iš ryto atsibudęs, 
Neberasčiau aš tavęs, 
Ką man reikštų saulės, karštis, 
Poilsis rasos laše?

Kur surasčiau savo džiaugsmą, 
Jei tavęs, tavęs nėra? 
Negyventų pumpurėlis 
Su tokia juoda kančia.

Tik tave matyti trokštu, 
Tik tavęs nuolat ilgiuos. 
Ir tik tau mažytė plaka 
Gulinti širdis - šilkuos.

Rudeni
Sutrumpėja gražios dienos, 
Saulė šypsosi rečiau, 
Daros šalta pumpurėliui 
Ir širdelėje liūdniau.1'

Ach, ta vasara padūkus 
Ir pavasaris stalgus!
Tiek gyventi yra ūpo, 
Toks gyvenimas gražus!

O dabar reik ruoštis vėlei 
šlrdj įvyniot šilkuos, 
Karštį degantį paslėpti 
Nuo šaltos Šaltos žiemos.
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LAIKO 1 
ŽODŽIAI f1T

AIDO REDAKCIJAI
. KEIČIANTIS

'OKAUTŲ AIDAS mus lanko jau 
virš 56 metų; tai vienas seniausių 
liet, jaunimo žurnalų. Jame atsis
pindi mūsų nuotaikos, rūpesčiai, 
džiaugsmai, mūsų veikla vietovėse. 
Tai skautiškos istorijos atpasakoji
mas žodžiais ir nuotraukomis.

Tačiau išleisti tokį žurnalą kiek
vieną mėnesį yra didelis darbas. 
Redaktorius turi numerį paruošti — 
ar medžiagos kas prisiuntė, ar ne, 
nes tuščių lapų neatspausdinsi. Ir 
gaunama medžiaga ne visada yra 
tinkamai pateikta ar be klaidų, 
todėl ir čia redaktoriui tenka pa
ruošti ir pritaikyti spaudai.

V.s. Sofija Jelionienė, daug 
metų talkinusi Aidui, perėmė redak
torės pareigas. Ji labai rūpestingai 
vedė korespondenciją su „raštin
gais“ vietovių atstovais, vis raginda
ma rašyti. Ji paliko daug istorinių 
lapų, jų tarpe du numerius apie Vi
ją taut, stovyklą Australijoje ir 
Amerikoje. Sesė Jelionienė, kaip 
redaktorė, išleido paskutinį ■ 
gruodžio-sausio numerį. Linkime jai 
užsitarnauto poilsio ir žinome, kad 
netrukus ji vėl talkins mūsų žurnalo 
puslapiuose.

Nauju SA redaktoriumi laikinai 
sutiko būti s. Juozas Toliušis. Jam 
ir visiems talkininkams linkime 
sėkmės ir ištvermės dideliame 
darbe.

Šia proga noriu paminėti, kad 
v.s. Vladas Vijeikis yra ilgametis SA 
techninis redaktorius ir apipavida
lintojas. Už jo meninę priežiūrą visų 
mūsĄ sveikinimai ir- geriausi linkėji
mai- ie^ihiėsniame darbe.

S. Atfgust. Orentas, ilgametis S A
administratorius, taip pat pasitrau-

v.s. Sofija Jelionienė
kė iš pareigų. Broliui Orentui 
reiškiame skautišką AČIŪ už labai 
rūpestingai atliktą darbą. Nauja 
administratore sutiko būti v.s. 
Malvina Jonikienė. Sveikiname sesę 
ir linkime sėkmės.

Sveikinu visus SA rėmėjus ir 
bendradarbius, kviečiu į jį rašyti, 
nuotraukas siųsti, platinti, pre
numeruoti ir skaityti; tada ateitis 
tea. užtikrinta, jis gyvuos ir mus 
fa'fikys dar ilgus metus.

v.s. Lilė Milukienė

v.s. A. Jakšto pieš.

Stovyklos 
daktaras 
po pirmosios 
pagalbos 
pašnekėsi©...

s. Augustinas Orentas

SKAUTIŠKAS AČIŪ

mielai v.s. Sofijai Jelionienei už 
rūpestingai atliktas pareigas 3 metus 
redaguojant Skautų Aidą;

s. Juozui Toliušiui, dabar ištiesu
siam talkos raką Skautų Aidui, 
nuoširdus ačiū ir sėkmės;

s. a. Grantui, administravusiam 
Skautų Aidą 9 metus — ačiū, o 
naujai administratorei v.s. M. Joni
kienei — sėkmės;

skautiška padėka v.s. VI. Vijei- 
kiui, kurio technine priežiūra Sk. 
Aidas yra spalvingas ir grakštus.

Uoliesiems rėmėjams v.s. VI. 
Bacevičiui ir s. B. Abromaitienei — 
didelis AČIŪ!
v.s. S. Mikjnaitis,LSS Tarybos

Pirmininkas
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SIUNČIAME 450 
DOLERIŲ

aip jau įprasta, ir šįmet per 
Toronto skautų ruoštą Kaziuko 
mugę įvykdėme Skautų Aidui pa
remti vajų. Šio — jau septintojo — 
vajaus šūkis: AUKOKITE SKAU
TŲ AIDUI!

Kanados ekonominė padėtis nuo 
praėjusių metų žymiai pablogėjo: 
sergančių žmonių skaičius pagau
sėjęs, žymiai pakilęs nedarbas. Šios 
negerovės yra palietusios ir nemažą 
būrį lietuvių šeimų. Tai buvo 
pastebėta ir mugės metu: LAN
KYTOJŲ JAUTĖSI MAŽIAU.

Nežiūrint to, ačių Dievui, mūsų 
gerasis darbelis ne tik nesusilpnėjo, 
bet — visų džiaugsmui — vajus 
pralenkė praėjusius metus. Tai 
atsiekta Skautų Aido skilties nenuil
stančių pasiryžėlių dėka. Tai p. 
Indrelienė, sesės V. Kalendrienė, V. 
Grybinienė, A. Dargyte-Byszkiewicz 
ir šių metų naujos talkininkės — J. 
Vanagienė bei I. Baltakienė. Jos 
viso, kaip tos bitelės, zvimbė su 
tradicinėmis širdelėmis tarp mugės 
svečių, sagstydamos širdytes ir 
kviesdamos paaukoti centą kitą 
mūsų žurnalui.

Bitelių medus liejosi per avilio

KVIELSYS Į 
ANGLIJOS SKAUTŲ 

STOVYKLĄ

šių metų skautų ir jaunimo 
stovykla įvyks LIETUVIŲ SODY
BOJE, Headley Park, nuo liepos 28 
iki rugpiūčio 4 d. Mokestis yra 18 
svarų. Kurie atsiveža palapinę — 15 
svarų.

Stovyklai vadovaus v.s. J. Alkis, 
jį pavaduos v.s. J. Maslauskas.

Visus skautus ir skautės iš JAV ir 
Kanados kviečia šioje stovykloje 
dalyvauti. Mes raginame bent kelias 
dienas drauge praleisti su Anglijos 

kraštus (dėžutes). Visų mūsų nuste
bimui, septintieji vajaus metai davė 
pasigėrėtinai pilną avilį medaus — 
arti pusę tūkstančio dolerių.

Kad Skautų Aidas klestėtų, mūsų 
tarpe, prašau panaudoti Skautų 
Aido skilties sutelktą auką, kur ji 
labiausiai rekalinga. Siunčiame 450 
dolerių, likutį pasiliekame skilties 
kasoje einamiesiems reikalams.

Sėkmingo darbo linkėjimai visai 
Skautų Aido šeimai iš tolimo 
Toronto Šatrijos—Rambyno
skautų-čių, jų talkininkų bei rėmėjų.

Vis budžiu!
s. Birutė Abromaitienė

REDAKCIJOS PRIERAŠAS

Toronto darbščiosioms bitelėms 
— skautiškas AČIŪ, AČIŪ, AČIŪ! 
Skautų Aido skaitytojams privalu 
priminti, jog skautininke B. Abro
maitienė, savo pavardę praleidusi 
talkininkių sąraše, yra visų tų 
bitelių „motinėlė“, kurios iniciatyva 
šie kasmetiniai vajai įvyksta. Spau
džiame sesei Birutei kairę, linkėda
mi sėkmės ir ištvermės 
lietuviškame—skautiškame darbe.

Nuoširdi padėka Toronto lietuvių 
visuomenei už dėmesį ir rūpestį liet, 
jaunimo spauda.

skautėmis ir skauais. Pamatysite, 
kaip ten sesės ir broliai stovyklauja, 
susipažinsite, pasikeisite dainomis ir 
skautiškomis žiniomis.

Anglijos sesės ir broliai visus 
kviečia ir laukia.

Stovyklos reikalais prašau rašyti 
stovyklos viršininkui:

J. Alkis
18 Avondale Drive
Loughton, Essex 
England

iki 1979 m. liepos mėm 1 d.

Valt. Vilius Dundzila

PREMIJOS,
l’Lalonu pasidalinti džiugia žinia, 
kad už praėjusių metų bendradarbi
avimą Skautų Aide Dr. Petro 
Daužvąrdžio Fondo premijos buvo 
paskirtos šiems mūsų broliams ir 
sesei (po 50 dol.):

— vyr; skautei v.sl. reginai VIL
KAITEI, Los Angeles Palangos 
tunto sesei. Premija skirta už 
korespondencijas, stovyklų aprašy
mus;

— valt. Viliui DUNDZILA1, 
Chicagos Lituanicos tunto broliui, 
už korespondencijas, rašinius, gal
vosūkius. Šia proga paminėtina, jog 
brolis Vilius taip pat|veda skyrelį 
„Mūsų jaunimo žodis“ tėvų jėzuitų 
leidžiamame Mūsų žinių biuletenyje 
bei bendradarbiauja skautų skyre
liuose bendrinėje spaudoje;

— si. Linui Meilui, Cicagos 
Lituąnicos tunto broliui, už foto 
darbus. Brolis Linas įvertintas ir už 
bendradarbiavimą Draugo dienraš
tyje.

Džiaugiamės savo bendradarbių 
laimėjimais ir sveikiname, laukdami 
jų talkos ir ateityje. Didelė padėka 
dr. P. Daužvardžio Fondo valdybai 
už jaunųjų spaudos darbuotojų 
pastangų įvetinimą.

* * *
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TALKOS
ETaėjusių metų gruodį Clevelan- 

do „Grandinėlei“ vykstant j Aus
traliją gastrolių, paprašytas paimti 
didžiulį ryšulį SKAUTŲ AIDO 
egzempliorių prenumeratoriams 
Australijoje, brolis ALGIS URBAI- 
TIS iš Clevelando mielai sutiko ir 
sunkiai tempė tą „kalėdinę dova
nėlę“ sesėms ir broliams Australi
joje.

Už gerąjį darbelį, atliktą su 
šypsena, broliui Algiui labai dėkin
gas SKAUTŲ AIDAS ir visi Aus
tralijos prenumeratoriai bei VI TS 
dalyviai.

Nemažesne našta buvo apkrautas 
ir sutiko minėtą skautiškos spaudos 
ryšulį iš Chicagos į Clevelandą 
nugabenti mielas skautų bičiulis 
ALEKSAS LAURAITIS, Ameri
can Travel Service biuro vedėjas.

Už šią geraširdišką talką ALEK
SUI LAURAIČIUI ir broliui AL
GIUI URBAIČIUI — nuoširdi 
skautiška padėka!

S.J.

1979 AWARD OF DISTINCTION 
LITHUANIAN SCOUTS ASSOCIATION

One of the largest and most popular Lithuanian youth groups is Lithuanian 
scouting, which was founded in 1918 in the capital of Lithuania, Vilnius, is 
celebrating its 60th Anniversary. With the occupation of Lithuania by the 
Soviets, scouting was suppressed and those who left brought scouting with 
them as a cherished idea. Scouting fits quite naturally with the Lithuanian 
way of life as this closely knit group encompasses both the young and the old, 
and currently has chapters in the United States, Canada, Australia, the U.K., 
Germany, and So. America.

Chicago, Illinois — February 4, 1979

RGANIZACIJOS UŽDAVINIAI:

Organizacijos svarbiausias už
davinys savo narius ugdyti skau- 
tybės pagrindais.

Skautybė visiems duoda, ji vi
sus ir ugdo, jei tik skautavimas 
yra tikras, pagal jos įkūrėjo nu
tiestas gaires besireiškiąs.

Skautybės sąjūdžio kiekvieno 
nario gyvenimas grindžiamas įžo
džiu, įstatais ir gražiais skautavi- 
mo papročiais.

Tačiau priklausymas skilčiai / 
būreliui, draugovei ir p. normuo
jamas organizacinėmis taisyklė
mis, kurios būtinos, jei tikimasi 
pasisekimo.'

Taip pat įvairūs nuostatai tvar
ko vienetu, vietininkiju-tuntu, 
rajonu ir k. santykius, kurie vėl 
būtini geram skautavimui išplė
toti.

Visa tai — taisyklės, statutai, 
instrukcijos, programos, nurody
mai bei patarimai — padeda iš- , 
laikyti sąjūdžio vieningumą, pa
lengvina vadovams vadovavimo 
reikalus, derina savitarpinius as
menų bei organu santykius ir t.t.

PRIEVOLĖS ORGANIZACIJAI 
visus saisto, ir tos prievolės svar
bios! Iš prievolių organizacijai, 
drauge ir sąjūdžiui, įsidėmėtinos:
1) pareiga tapti pirmiausia tobu

lu skautu, vadovu ir t. t.;
2) visomis aplinkybėmis likti iš

tikimu skautybės principams, 
metodams ir uždaviniams;

3) nepaprastai atsakingas užda
vinys — veikli ir tobula ištiki
mybė lietuvybei savo gyveni
mu, savo pavyzdžiu, sayo veik
la, savo darbais ir aukomis;

4) daug prievolių yra ir labiau 
techniško pobūdžio: laiku žinių 
suteikimas, nario mokesčiu 
mokėjimas, leidiniu įsigijimas, 
laikraščiu prenumeravimasis, 
suvažiavimuose ir p. dalyvavi
mas ir t. t.

5) gal didžiausia prievolė: tobu
lai atlikti apsiimtas pareigas ir 
švytėti gražiu pareigos pavyz
džiu.

Organizacijos tobulumas pareina 
nuo jos nariu tobulumo! A.S.
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Skalavimas yra
□ 00 J.  f d _ J

...kelti akmenėlį ir manyti, kad 
keli visą Broliją...

...Jubiliejinėje stovykloje matyti 
savo tunto gairę tarp visos Seserijos 
gairių...

...būti tuntininku ir šluoti 
visas negeroves....

...būti tuntininke nesulaukus 21 
ir gauti šampano iš tėvų komiteto...

...žengti draęiai 
gyvenimo keliu...
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AR JURININKAI 
VENGIA AR 
NERANDA 

LIETUVIŠKŲ 
ŽODŽIŲ?

P
B raėjusią žiemą Amerikoje 

svečiavosi buriuotojas iš tėvynės, ir 
šia proga mūsų chicagiškė jūrų 
skautų korespondentė už vedė su 
juo pokalbį apie buriavimą teny
kščiuose ežeruose.

Taip pat užsimezgė specifinė tema 
apie dabartinius plaukiojimo termi
nus.
— Kokiais lietuviškais (jotais ir 

naujai sukurtais) žodžiais dabar 
išsiveržiate laivų terminologijoje? 
Kaip trumpinate ar lietuvinate 

' tarptautinius žodžius?
— Lietuviškai turime žodžius tik 

tuos, kuriais nusakomi terminai 
vartojamų daiktų, mazgų ar įrengi
mų ne vien laivuose, pvz., inkaras, 
virtuvė, stiebas, burė, vairas, denis, 
tualetas (WC), o ne ankeris, kambu
zas, mastas, žėglis, rulis, galjūnas ir 
pan. Vis dėlto virtuvę ir tualetą ( 
vadinama anais kambuzo ir galjūm 
vardais, gal iš tradicijos ar užsispy i 
rimo. Yra ir kuijozų, pvz., virvė, 
-prie kurios jachtoje pririštas ink
aras, dabar jau ne inkaro virvė, o 
ankerilejnas.

Bendrinis burės pavadinimas iš 
karto dingsta, kai reikia atskirti 
burę pagal jos pastatymo vietą ar

Chicagos Algimanto laivo jūr. 
skautai stebi nuo molo išplaukiantį 
pakrančių sargybos kuterį. 

paskirtį: grotas, fokas, stakselis, 
kliveris, spinakeris, bezanas ir t.t. 
Laivo denis priekyje vadinamas 
baku, o užpakalyje jutu. Taigi, 
lietuviško pavadinimo priekiui nėra, 
o užpakalis vadinas paskuigaliu 
(neprigyja) arba laivugaliu (vartoja
mas plačiau).

Langų laive nėra, ya iliuminato
riai ir t.t. Aplamai, lietuviškų 
atitikmenų olandiškiems beveik 
nėra; ir visai nenuostabu; nes 
visame pasaulyje beveik tas pat. O 
pagaliau, kas gi susigaudys toje 
trosų, buomų (tarp kitko, pastaruo
ju terminu bandyta lietuviškai 
pavadinti giką) bei marškų raizgy- 
nėje, jei nebus vieningos terminolo
gijos. Taip pat prisimintina, kad 
tradicija — sunkiai pakeičiamas 
dalykas.

Galima būtų tik pridurti, jog 
terminai turi lietuviškas galūnes, 
pvz., vanta (ne vantas) — trosas, 
palaikąs stiebą.

Pasaulio šalių niekad jūroje 

nevadiname lietuviškai, nes pavadi
nimus turime tik aštuoniems rum
bams, kai tuo tarpu reikia tris
dešimt dviejų. Juk nepasakysi, kad 
vėjas pučia iš „vakarų šiaurės 
vakarų“, nes tai tėra tik šešiolikos 
rumbų ribose.

Beje, paprasčiausias vairas iš trijų 
savo detalių dviem turi prigijusius 
lietuviškus pavadinimus. Tai vairo 
plunksna ir Vairo ašis^rečioji detalė 
jau rumpelis (ne vairolazdė, nes šioji 
yra lėktuve). Kiek sudėtingesnis 
vairas (kur, patempus už virvutės, 
sorlyhio plunksną galima pakelti 
perplaukiant seklumą ar kelmą) turi 
vairo dėžę (dėžutę), kurioje 
PLUNKSNA kaba savo svoriu ant 
ašies, apie kurią gali suktis 45-90 
kampu vertikalioje plokštumoje.

Visos virvės, skirtos burėms 
(bėgamajam takelažui) valdyti, lie
tuviškai vadinamos šotais, skirtingai 
nuo kitur vadinamų ŠKOTAIS, 
pvz., grotšotas, stakselšotas, klive- 
ršotas, spinakeršotas. Išimtis: tokia 
pat virvė kaip spinakeršotas, atei
nanti nuo spinakerio kito apatinio 
kampo, tai — spinakerbrasas. 
BRASAI yra virvės, veikiančios į 
bėgamąjį takelažą priešinga negu 
šotai kryptimi ir, išskyrus spinaker- 
brasą, beveik visur lietuviškai vadi
nami ATATAMPOMIS, su pride
damu pavadinimu ką jos atitempia.

12



— Norėčiau išgirsti truputi aPie 
jachtas bei manevravimą: gal yra 
žodinių naujovių šioje srityje?
— Jachtos kursą vėjo atžvilgiu 

dažniausiai aptariame tarptautiniais 
terminais. Jachta gali stovėti leven- 
tike — tiesiai prieš vėją, kai jos burė 
plazda, arba eiti (ne plaukti, kaip 
valtys) beidevindu („aštriai” j vėją), 
halfvindu (puse vėjo), bakštagu 
(pilnu vėju), fordevindu (pavėjui). 
Beidevindas gali būti „aštrus“ ir 
„pilnas“. Taip pat ir bakštagas.

Visi manevrai yra kurso "keitimas 
vėjo atžvilgiu. Čia turime daugiau 
lietuviškų žodžių, o taip pat nelietu
viškų, bet skirtingų nuo tarptauti
nių.

Keisti kursą, sukant aštriau j vėją 
— KILTI. Keisti kursą, sukant nuo 
vėjo — KRISTI. Jeigu jachta 
nestovi leventike, ji eina kuriuo nors 
halsu — DEŠINIU ar KAIRIU, 
žiūrint, kurį BORTĄ pučia vėjas. 
Jei vėjas pučia j užpakalį (fordevin- 
das), BURĖ gali būti arba kairiame 
arba dešiniame BORTE. Tuo atveju 
jachta eina tuo HALSU, kuris yra 
priešingas BURĖS padėčiai. Tad, 
kada jachta daro manevrą, kai jos 
diametralinė plokštuma kerta vėjo 
liniją — ji DARO POSŪKĮ (TIK 
TADA, nes visi kiti pasisukimai yra 
tik manevrai). Posūkis, kurį jachta 
daro kildama į vėją ir, perkirtusi 
vėjo liniją, gula į kitą halsą, vadina
mas VENDU (olandiškas pavad. — 
overštag). Kai jachta, krisdama nuo 
vėjo, perkerta vėjo liniją ir gula į 
kitą halsą, ji daro POSŪKĮ HAL
SĄ (pland. pavad. — fordevind).

Gal tokiu jūros skautu nori būti ?

Kaip matai, nors pavadinimai nelie
tuviški, tačiau jie skiriasi nuo svetur 
priimtų.

Jachta kitos jachtos atžvilgiu gali 
būti AIŠKIAI PRIEKYJE, AIŠ
KIAI UŽPAKALYJE arba SUSI
RIŠUSI. Susirišusi tada, kai mena
ma skersinė linija, pravesta per 
vienos jachtos patį užpakalinį tašką, 
atsirems į kitą jachtą, jei ji eina tuo 
pačiu arba artimu kursu pirmajai, ir 
vandens tarpas tarp abiejų jachtų 
yra neplatesnis, kaip du didesniosi
os jachtos korposu ilgiai.

Viena iš susirišusių jachtų yra 
ANTVĖJYJE, kita — PĄVĖJYJE. 
Kai jachtos susirušios, sakoma, kad 
viena EINĄ AUKŠČ \U kita 
ŽEMIAU. Jachta galLEITI AIŠ
KIAI UŽPKALYJE ir tuo pačiu 
būti AUKŠČIAU, jei jos kursas 
praeina arčiau menamo taško, iš 
kur pučia vėjas.

* ♦ ♦

Ma, tai kaip, jūrų sesės—broliai? 
Ar mūsų čia šiapus Atlanto naudo
jami buriavimo pavadinimai pa
našūs? Ar radote tų pačių?

PALYGINKIME!

Kas DABAR 

APIBĖGA PASAULĮ?
Patrankos šūvis vietiniame Dart

mouth jachtklube, Anglijoje, pra
nešė, kad viena iš jachtų, dalyvavu
sių lenktynėse aplink pasaulį, perėjo 
baigmės liniją.

Šimtai valčių, jačhtų, motorlaivių 
ir minios • Dart upės pakraščiuose 
laukė jachtos, kuri grįžo po 272 
dienų plaukimo, padariusi apie 30 
tūkst. jūrmylių.

Įplaukiant į uostą, jachta EX
PRESS CRUSADER, lydima lau
kiančių laivų ir malūnsparnio, 
apsukusi ratą ir praplaukusi Kins
wear, miestelį, sustojo prie kranti
nės. Visiems šaukiant valio, iš 
jachtos išlipo 29 metų moteris 
Naomi James, kuri buvo jachtos 
kapitonė, ir visa įgula.

Naomi yra namų šeimininkė, kuri 
su savo vyru Robertu gyvena 
aukščiau minėtame Kingswear mies
telyje. Robertas yra buvęs prekybi
nio laivyno jūrininkas ir yra vedęs 
jachtą kitose lenktynėse aplink 
pasaulį. Naomi yra kilusi iš Naujo
sios Zelandijos, kur jos tėvai-turi 
ūkį. Labiausiai šiuo žygiu buvo 
nustebinta Naomi motina, kuri su 
savo vyru atvyko į Angliją' laukti 
sugrįžtančios dukros.

„Man atordė, kad Naomi nežino
tų net kaip iš maišo išlįsti, nes, 
būdama maža mergaitė, iš artimiau
sios krautuvės grįždama paklysda
vo“, — pasakojo laikraštininkams 
motina.

Seni jūrininkai, išgirdę apie Nao
mi užsimojimą, kratydami iš pypkių 
pelenus, kartojo,-jog neįmanoma 
vienai moteriai buriuoti 16 metrų 
ilgio ir 10 tonų svorio jachtą tokioje 
ilgoje kelionėje. Ypač, kad ji turėjo 
tik poros mėtų buriavimo praktiką, 
ir tokio dydžio jachtai reikėjo 4-5 
asmenų įgulos.

Naomi pradėjj lenktynes, iš
plaukdama su savo stikloplasčio 
jachta iš žinomos Anglijos buriavi
mo vietovės Dartmouth 1977 m. 
rugsėjo 9. Grįžo atgal į tą patį u<istą 
po 272 dienų, suniekindama senų

13

13



jūrininkų abejones ir „sumušdama“ 
vienišo buriavimo aplink pasaulį 
rekordų, kuris priklausė F. Chiches
ter, apiburiavūsiam su savo jachta 
GIPSY MOTH IV 1966-67 metais 
per 274 dienas; už aną žygį, būda
mas bene 68 metų amžiaus, karalie
nės buvo pakeltas į riterius.

Buriuojant aplink pasaulį teko 
apiplaukti labiausiai į pietus išsi
kišusią Amerikos žemyno dalį, 
žinomą savo audromis,-šaltu oru ir 
nesvetinga aplinka ORNO iš
kyšulį, prie kurio, galinta sakyti, yra 
laivų kapai. Naomi pasakojo, kad, 
kai jos jachta prie Horno buvo 
gerokai apdaužyta, jau buvo begrįž
tanti atgal. Ji daug galvojusi, bet 
negalėjusi pasukt atgal ir tęsė 
kelionę iki pergalės. B.EJE, Naomi 
turėjo ant jachtos dar vieną gyvą 
padarą — savo katiną Borisą.

Tačiau Naomi James nėra pirmo
ji moteris, apiburiavusi pasaulį. Toji 
garbės priklauso Onai Gash, kuri su 
8 metrų ilgio Folkboat klasės jachta 
ILLIMO atliko tai, ko ir daugelis 
vyrų neišdrįstų.

1975 m. liepos mėnesį ji išplaukė 
iš Sydney uosto Australijoje, per 
Toreso sąsiaurį pasiekė Indijos 
vandenyną ir, aplankiusi Pietų 
Afriką, bandė išlipti Angoloje. Ten 
tuo metu vyko pilietinis karas, tad 
negalėjusi pasipildyti nei maisto nei 
vandens atsargų, turėjo buriuoti į 
šv. Elenos salą. Iš ten pasiekė 
Škotiją, kur ilgesnį laiką pabuvojo 
krante. Perburaiavusi Atlantą, per 
Panamos kanalą pasiekė Markizų 
salas, o iš ten — Australiją.

Ona turi šešias dukteris ir jau 
kelis anūkus. Ji yra vegetarė ir 
kelionėje maitinosi vaisiais, riešutais 
bei daržovėmis. Beje, buriavimas 
yra tautinis Australijos sportas.

Reikėtų paminėti, kad vienišų 
.lenktynėse apie pasaulį tuo metu, 
kai buriavo Naomi, žygį atliko ir 
kita moteris buriuotoja, laivų staty
bos inžinierė iš Lenkijos.

j.v.s. Br. Stundžia

Padėkime kiškiui nubėgti iki margučių.

Kiek šiame piešinėlyje miško gyvūnų.? Suskaičiuokime

VIŠTŲ KALBĄ GALIMA 
IŠMOKTI

Visos vištos kalba ta pačia kalba. 
Vienas vokiečių gydytojas užrašė 
vištų kudakavimus’įvairiuose kon
tinentuose.

Jo išvados: vištų kalboje galima 
išskirti 35 “išsireiškimus”.

Kurmis, apsikasęs žemėmis, 
didžiuodamasis tarė saulei:

— Štai ir padariau tave nema
tomą!

Elektros lempa išdidžiai pa
reiškė:

— Mudvi su saule vienodai rei- 
.kalingos: aš — naktį, o ji — dieną.
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DIDŽIOJI S-eiflM
PO CLEVELANDO 

MUGĖS
Mugės atidarymo valandai ai.ė- 

jant, Vlevelando skautės ir skautai 
tik bėginėja kaip pavasarį bitelės. 
Galiausiai tuščios salės vidury pro
gramos pranešėja vyr. skautė R. 
Giedraitytė skelbia apie metinį įvykį 
— Kaziuko mugę. Maršą grojant, 
įžygiuoja jūrų skautų Klaipėdos 
vietininkija su vietininku j.s. D. 
Kziu, j.v.s. V. Petukausku ir kitais 
vadovais bei laivu. Toliau pristato
mas Pilėnų tuntas su vadovu ps. R. 
Belzinsku. Ovacijos vilkiukams. 
Pristatoma Neringos tuntas: paukš
tytėm valio! Tunto vadovybė su 
vadove s. E. Nainiene. Maršo 
garsams nutilus, kviečiamas ps. 
kun. G. Kijauskas, SJ, sukalbėti 
maldą. Čia pat ir staigmena: skautė 
Rūta Nasvytytė duoda prityrusios 
skautės įžodį.

Skaitomas įsakymas: LSS Tary
bos nutarimu v.s. VI. Bacevičius 
apdovanojamas Padėkos Ordinu. 

Jam v.s. V. Šenbergas ir prisega tą 
ordiną. Pristatomą ir grupė Ameri
kos lietuvių, kurių atvyko visas 
autobusas iš Pittsburgo, Pa.

Šv. Jurgio lietuvių parapijos 
klebonas B. Ivanauskas su palyda 
(G. Kijausku, SJ, V. Šenbergu ir E. 
Nainiene) perkerpa mugės juostą, ir 
žmonės pasipila prie dekoratyvinių, 

Atžygiuoja Neringos sesės. j
V. Bacevičiaus nuotraukos !

papuoštų prekystalių. Ten jau tikras 
persų turgus. Skautų ir skaučių 
žvilgsniai į tėvelius ir artimuosius 
lankytojus. Gal kai kurie pagaminti 
daikteliai yra menkos vertės, bet tai 
juk dar neprityrusių mažyčių ranke
lių darbas. Jos su laiku pagamins 
reikšmingesnius darbelius.

Vytautėnų net du kioskai. Daik
tai vertingi ir gražūs. Tai tik saujelės 
dirbusių brolių — R. Belzinsko, A. 
Miškinio, V. Bacevičiaus, V. Šen- 
bergo, L. Janavičiaus, K. Civinsko.

Apatinėje salėje žmonių marios. 
Ten karšta vakarienė ir tortų stalai. 
Virtuvei vadovavo jauna vyr. skautė 
B. Vedegienė, skautės ir skautai 
prižiūri maisto dalinimą ir valo 

stalus.
Užbaigiama programa: Meškiu

kas Rudnosiukas skaidrėmis ir 
juostoje paukštyčių įkalbėta meški
uko pasakėlė. Paruošė s. A. Mulio- 
liene. Dar keletas dainų ir po 
Kaziuko mugės.

Norisi pažymėti, kad mūsų didži
oje mugėje nedalyvavo skautai 
vyčiai ir skautininkų Ramovė.

Prie vilkiukų stalo: ps. R. Minkū- 
nas ir ps. G. Matienė.

VI. Bacevičiaus nuotr.
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Vytauto d-vės stalas.
V. Bac. nuotr.

Gaila, kad. tokiame dideliam Cleve- 
lande broliai vyčiai ir skautininkai 
pabiro: vos kelintas jų atsilanko į 
didžius įvykius. Broliai, priminkite 
duotus pažadus — laukiame!

„Sesė Teklė“

iiininiiinimiiiuiiiiiiiiiiiiiHii
¥
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LSS PAREIGŲ 
PERDAVIMAS

Kovo 24 d. New Yorko Kultūros 
Židinyje įvyko LSS aukštųjų parei
gūnų iškilminga sueiga, kurios 
tikslas — oficialiai perduoti parei
gas naujai išrinktai LSS vadovybei. 
Sueigai vadovavo s. Giedrė Stankū
nienė.

Skautininkui kun. J. Pakalniš
kiui sukalbėjus maldų, ligšiolinė 
Tarybos Pirmininkė v.s. L. Milukie- 
nė pasveikino šventės dalyvius ir
įteikė prisiminimo plakatus 
vadovams-ėms, kurie- aktyviai dar
bavosi ruošiant Vl-ją Tautinę Sto
vyklą. Jų visų pastangų dėka sesė 
Milukienė įteikė naujajam Tarybos 
P-kui v.s. fil. S. Miknaičiui 10.000 
dol.; tai Tautinės Stovyklos finansi
nis likutis.

Brolis S. Miknaitis savo žodyje 
pabrėžė tęsiąs pradėtąjį darbą ir 
ypač ragino skautų vadovus išlaiky
ti lietuvybę jaunuių skautų gretose. 
Sktn. Sigitas, iki šiol ėjęs Brolijos 
VS pareigas, perdavė jas naujai 
išrinktam s. fil. V. Vidugirui, kuris 
buvo atvykęs iš Los Angeles. V. 
Vidugiris savo žodelyje padėkojo už 
pasistikėjimą ir kvietė visus ben
dram darbui. Atlanto Rajono Va
das s. R. Zinas perdavė savo 
pareigas naujai išrinktam s. M. 
Banevičiui.

V.s. Č. Kiliulis pravedė Miško 
Ženklo baigimo kaklaraiščių ir 

Pareigų perdavimo iškilmėse: vyr. 
skautininkai Č. Kiliulis, L. Milukie
nė ir S. Miknaitis.

pažymėjimų įteikimą. Kursus baigė 
v.s. A. Gudaitis ir v.s. L. Milukienė. 
Kaklaraiščius uždėjo jų skilties 
globėjas s. R. Zinas.

Buvo pasirašytas LSS Tarybos 
Pirmininko pareigų perdavimo ak

Dalis pareigų perdavimo sueigos 
dalyvių.

G. Peniko nuotr.

tas, o vėliau svečiai pakviesti vaišių, 
kurias paruošė ps. V. Alksninis. Šį 
pareigų perdavimo renginį organi
zavo ir finansavoNew Yorko vyr. 
skaučių židinys Vilija, kuriam šiuo 
metu vadovauja ps. R. Gudaitienė.
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GELEŽINIAM VILKUI 
— 25

’78 gruodžio antros dienos pava
kare prie Sydnejaus Lietuvių Klubo 
riedėjo mašina po mašinos. Iš jų 
lipo jauni šmaikštūs vaikinai, pusa
mžiai vyrai ir jau gerokai šerkšnoto
mis galvomis ponai; iš įvairių 
Sydnejaus priemiesčių, Canberros, 
Wolongongo, o vienas net iš Mel
bourne. Kai kurie su partnerėmis, 
kiti pavieniui, — susirinko virš 50. 
Tai skautų vyčių GELEŽINIO 
VILKO būrelio buvusieji ir dabarti- 
nai nariai suplaukė minėti vieneto 
veiklos 25-metį.

Šis būrelis įkurtas 1953 m. kovo 1 
d. Camperdowne. Steigiamojoj suei
goj dalyvavo vyčiai T. Rotcas, B. 
Žalys ir kandidatai R. Jaselskis, V. 
Cižauskas bei V. Šliogeris. Tą pačią 
dieną į būrelį dar įstojo vyčiai V. 
Šutas ir A. Vasaris.

Iš viso per vienetą yra perėję 81 
vytis, septyni jų jau mirę. Šiuo metu 
būrelyje yra 24 aktyvūs nariai, jiems 
vadovauja vytis Ričardas Sadaus
kas.

Atvykę buvo apdovanoti 25-čio 
ženkleliu ir sodinami už stalų. 
„C EREMONIALMEISTERIO“ 
pareigas ėjo brolis V. Šliteris. 
Būrelit vadui R. Badauskui padėko
jus gausiai susirinkusiems svečiams 
ir paraginus vaišintis, žodį tarė 
Australijos Rajono Vadas v.s. A. 
Mauragis, pasidžiaugęs būrelio nu
veiktais 25-čio darbais bei linkėjęs ir 
toliau būti gerais lietuviais ir gerais 
skautais.

Vakarienėje dalyvavo ir trys 
steigiamosios sueigos dalyviai: T. 
Rotcas, V. Šliogeris ir Br. Žalys. 
Juos būrelis apdovanojo specialiai 
pagamintais skydais.

LSB VS vardu būrelį sveikino 
Rajono Vadeiva v.s. B. Barkus, 
Melbourne Džiugo tunto ir sk. 
vyčių A. Krauso būrelio vardu — s. 
H. Antanaitis (irgi buvęs G. V. 
būrelio narys). Po jų kalbėjo steigė
jas v.s. Br. Žalys, palinkėjęs ir 
ateityje jungti visus — senus ir 

jaunus — į vieną būrį.
Tylos minute pagerbti būrelio 

mirusieji A. Laurinaitis, L. Zigaitis, 
S. Sankauskas, R. Jaselskis, P. 
Pilka, E. Nagulevičius ir A. Plūkas. 
Po to būrelio pirmūnai, susirinku
siems giedant Ilgiausių Metų, buvo 
įpareigoti pjauti 25-čio tortą. Nors

AUSTRALIJOS 
RAJONE

Kovo 4 d. Sydnejaus aušriečiai 
organizuotai dalyvavo šv. Kazimie
ro šventės pamaldose, o po jų 
trumpoje tunto sueigoje, kurią 
pravedė laik. tunt. pareigas einąs 
vytis v.sl. A. Mikutavičius. Rajono 
vadeiva v.s.fil. B. Barkus pristatė 
naująją tuntininkę — ps. fil. Pajau
tą Pullinen. Vėliau tunto skautai-ės 
su savo prekystaliais dalyvavo 
parapijos salėje vykusioje Kziuko 
mugėje.

Kovo 18 d. Birrongo priemiestyje 
(Sydnejuje) egzilų skautų suruoš
tame plaukimo karnavale Aušros 
tunto skautai-ės laimėjo trečią vietą.

Melbourne baigia susiorganizuoti 
egzilai skautai. į šią organizaciją 
jungiasi estų, lenkų, latvių, lietuvių, 
rusų, ukrainiečių ir vengrų skautai- 

tortas buvo ir labai didelis, bet trijų 
rankų valdomas peilis padarė reika
lingus piūvius. . .

Po vakarienės būrelio nariai 
perteikė komišką scenos vaizdelį 
„Snieguolė Balta“, prajuokindami 
stebinčius svečius.

v.s.B.Ž.

ės. Kovo 30 — balandžio 1 dieno
mis ruošta bendra susipažinimo 
stovyklėlė.

Aušros tunto kaukių balius įvyks 
birželio 23 d. Bankstowne.

Melbourne džiugiečiai broliai— 
sesės Globėjo Dieną atšventė kovo 4 
d., dalyvaudami organizuotai pam
aldose. Vėliau gerai pasidarbavo 
Lietuvių Namuose vykusioje Kaziu
ko mugėje. Šią sekė tunto sueiga, 
kurios metu 10 kandidačių davė 
prityr. skautės įžodį, sudarydamos 
pirmąją prityr. skaučių draugovę 
Australijoje. Draugovei vadovauja 
vyr. skautė Birutė Prašmutaitė.

Australijos Raj. vadija 1979-81: sėdį 
(iš kair.) E. Suchoverskienė, kun. P. 
Butkus, RV Br. Žalys, P. Pullinen. 
Stovi J. Zinkus, I. Jonaitis, ^V. 
Gaidžionis, B. Barkus.
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Australijos Rajono Vadu praei
tame LSS Suvažiavime išrinktas v.s. 
Bronius Žalys. Rajono vadijos 
1979-81 kadencijos pirmasis posėdis 
įvyko kovo 20 Bankstowne; susi
pažinta su naujais vadijos nariais, 
aptarta veiklos gairės ir kiti rajono

DAR APIE 
TRUCHANO 
STOVYKLĄ

Septintoji Australijos ragono 
stovykla, pasivadinusi Australijos 
lietuvio gamtininko Olego Trucha
no vardu, vyko sausio 2-14 dieno
mis Ingleburne, NSW. Smulkesnį 
aprašymą skaitėme SA gruodžio— 
sausio numeryje. Žemiau pateiki
ame dar keletą rajoninės stovyklos 
akimirkų.

Stovykla pasibaigė sausio 14 d. 
didžiuoju laužu. Vėliavų nuleidimo 
metu paskelbti stovyklos konkursų 
laimėtojai ir geriausi stovyklautojai: 
sesė Loreta Cižauskaitė (Melbourne 
Džiugo tuntas), Darius Olšauskas, 
Marina Coxaite ir Raimondas 
Stašionis (Sydnejaus Aušros tun
tas). Pati drąsiausia ir jauniausia 
stovyklautoja — sesė Julija Sipa
vičiūtė iš Canberros.

Konkursų laimėtojai ir kiti lai
mingieji apdovanoti atitinkamomis 
dovanėlėmis. Dalį dovanų prisiuntė 
Olego Truchano našlė p. Truchanie- 
nė (australe). Savo laiške stovyk
lautojams ji pareiškė, kad Olegas 
buvęs skautu Lietuvoje ir skautuose 
įsigijęs tą gamtos meilę, lydėjusią jį 
per visą gyvenimą.

v.s.B.Ž.

♦ * *
Stovyklautojai buvo supažindinti 

su O. Truchano darbais (jis buvo 
garsus Tasmanijos gamtos tyrinėto
jas; jo darbai aprašyti knygoje „The 

reikalai.
Sydnejaus Senųjų Skautų metinė 

sueiga įvyko kovo 25 d. Lidcombe. 
Į naują vadovybę išrinkti: tėvūnu — 
v.s. dr. A. Mauragis, kanclere — 
vyr. sk. v.sl. L Dudaitienė.

Vyt Šiaurys

World of Olegas Truchanas“), jo 
lietuviška kilmė ir meilė Lietuvai. 
Ta proga viena gražiausių stovyk
loje esančių uolų buvo pavadinta 
Olego Truchano vardu. Uoloje 
iškaltas jo vardas ir stovyklos metai.

Tą darbą atliko visi: nuo jauniau
sio iki vyriausio kalė j akmenį 
raides. Kai darbas buvo baigtas, 
sausio 4 d. įvyko iškilmingos apei
gos, kurias .pravedė ir kaasakė

Tą darbą atliko visi: nuo jauniausio 
iki vyriausio kalė į akrhenį raides. Kai 
darbas buvo baigtas, sausio 4 d. įvyko 
iškilmingos apėigos, kurias pravedė ir 
kaasakė stovyklos viršininkas, o du 
skautai vyčiai iš Tasmanijos, broliai 
Vaičiulevičiai, atidengė parašą. Tai 
buvo labai simboliška, nes Olegas 
Truchanas buvo tasmanietis lietuvis.

v.s.A. Mauragis
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A.A. IRENA 
RUSECKIENĖ

Hartforde, Conn., 1978 m. gruo
džio 5 d. amžinybėn išlydėjome v.s. 
Ireną Ruseckienę. Skautininkė Ire
na buvo tartum žvaigždė, kuri savo 
gyvenimu ir asmenybe švietė plačiai 
ir labai reikšmingai.

Gimusi Maž. Lietuvoje, mokyoo- 
javo Šiauliuose. Nuo pat jaunystės 
mėgo sportą, jaunimą, reiškėsi 
Šiaulių miesto organizacijose. Įsto
jusi į skautus Lietuvoje, aktyviai 
reiškėsi Vokietijoje ir Amerikoje. 
1951 m. Hartforde buvo viena 
Šatrijos vietininkijos steigėjų. Vi- 
nete darbavosi aktyviai, tapdama 
vietininke, o vėliau patarėja iki 
pasŠkutinėš dienos. Jos giedri 
nuotaika, motifniškas rūpestis bei 
seseriška globa palietė daugelio 
jaunų sesių gyvenimą ir dvasinį 
apsisprendimą.

Buvo didelė spaudos rėmėja, 
visuomet rūpinosi skautų organiza
cijos ir Putnamo seselių darbais. 
Buvo visuomenininkė ir domėjosi 
visų organizacijų veikla: 'talkino, 
kur buvo kviečiama.

Skautininkė Irena nėsikeitė, bet ir 
neatsiliko nuo gyvenimo. Jos papei
kimai ar kritika buvo taktiški ir 
konstruktyvūs; džiaugsmas pasiseki
mu buvo labai duosnus ir nuošir-

20

v.s. I. Rusęckienė

dus. Ją gerbė įvairių pažiūrų žmo
nės, nes pasižymėjo lietuviškumu ir 
tiesumu.

Nuliūdę liko dukra Giedrė su 
šeima ir dukra s. -Danguolė Bane
vičienė su šeima.

Sesės Irenos kilni dvusią ir 
asmenybė paliko gilų pėdsaką mūsų 
širdyse. Tebūna Jai lengva svečioji 
Amerikos žemė.

L.M.

WORCESTERIO
KAZIUKAS

Balandžio 8 d. Worcesterio ir 
aplinkinių kolonijų lietuvių visi 
keliai vedė į Maironio Parką, kurio 
didžiojoje salėje įvyko tadicinė 
Nevėžio ir Neringos tuntų skautų- 
čių Kaziuko mugė. Broliai turėjo 
gražių savo darbo drožinių, lietuviš
kų kryžių, vyčių, koplytėlių ir kt. 
Sesių stalai buvo apdėti juostomis 
takeliais, įvairiais audiniais, gintari
niais papuošalais, margučiais. Čia 
pat buvo demonstruojama mar
gučių virimo ir dažymo technika, 
kurią puikiai atliko R. Grigaitienė.

Paukštytės turėjo ir laimės šulinį, 
kur buvo jų pačių gaminti žaislai 
laimėjimui, o kitus pačios nešiojo ir 
pardavinėjo mugės svečiams.

Skautų tėvų komitetas, vadovau
jamas pirm. R. Valinskienės, su 
pagalba mugės lankytojus vaišino 
lietuviškais pietumis ir skanumy
nais.

Geraširdžiai jaunimo mylėtojai 
buvo priaukoję daug dovanų, kuri
os buvo išdalintos laimėjimo būdu. 
Buvo ir programėlė — vadinimėlis 
„Rudnosiuskas“, suvaidintas mažų
jų-

Vasario mėn. 18 d. Hamiltono 
lietuvių skautija organizuotai daly
vavo šv. Mišiose ir po pamaldų 
iškilmingoje tuntų sueigoje paminė
jo Vasario 16-tąją.

Sueigos metu Nemuno tunto trys 
jaun. skautai, septyni skautai ir 
vienas prityręs skautas davė įžodži
us. Ta proga broliai buvo sesių 
skaučių pasveikinti ir pauošti gėl
ėmis.

Skautams, skautėms, ir nemažam 
būriui tėvų gražų žodį tarė nuošir
dus dvasios vadas prel. dr. J. 
Tadarauskas. Šiuo metu Nemuno 
tuntui vadovauja s. Regina Bagdo
nienė, pavad. ps. Ę. Kontenienė ir 
adjutante prit. sk. Loreta Stankutė.
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BOSTONO BALTIJOS 
IR ŽALGIRIO MUGĖ 

VAIZDUOSE

Prie židiniečių stalo v.s. L. Kiliulie- 
nė ir ps. V. Čepienė.

Tuntininkai L. Gražulis ir I. Veide- 
nė įteikia koplytėlę šv. Petro parap. 
klebonui kun. A. Batrušūnui.

Klausosi prit. skautės ir vyr. skau- I ISsirikiavt vilkiukai ir dalis skautų,
t ės. Kairėje vadovė ps. D. Lizdenie- vilkų drg. ps. R. Bričkus.

Sesės L. Bričkutė, R. Matutaitytė, 
R. Gražulytė ir ps. I. Veitienė (prie

Birutės d-vės skautės R. Matulaity
tė, A. Veitaitė ir A. Vidugirytė. 

mikrofono) kviečia loterijos laimė
tojus.
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Skautininkių draugovė džiaugiasi 
susirinkusi į savąją Kaziuko mugės 
kavinę. Mūsų viešnios (viduryje): 

Seserijos^ v s J. Kerelienė,' dr. V. 
Sruogienė ir Lietuvos Gen. konsule 
s: J. Daužvardienė.

N ory ir šalta buvo žiema, bet 
Aušros Vartų tuntihinkė ps. N. 
Balzarienė džiaugiasi mugei „pražy
dusiomis“ gėlėmis.

A. Namikienės nuotr.

„Pirmiausia mūsų kavinėj pradėk 
nuo sūrio“, ragina Skatininkių d-vės 
draugininke v.s. M. Jonikienė v.s.

Svečiai skautininkių kavinėj.
S. Miknaiti, o j. s. B. 
su s. Paulauskiene 
patarnauti.

Stravinskienė
pasiruošusios

Dalis Aušros Vartų tunto rankdar
bių: v.s. A. Namikienės piešiniai, p. 
J. Gvildžio pjaustymas.

Užbaigiamas ilgų vakarų darbas, 
besiruošiant mugei Auštos Vartų 
tunte: rankdarbius dažo p. V. 
Gvildienė ir v.s. V. Namikas.
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WATERBURIO
NERIES TUNTE

Praėjusio gruodžio 17 d. mūsų 
tunto sesės, suruošė šv. Juozapo 
parapijos mokykloje savo tėveliams 
skautiškas Kūčias. Trumpų pritai- 
kytd programą atliko pačios skau
tės, o vakaro pranešėjos buvo ps. Z. 
Čerkienė ir vyr. skautė psl. v. 
kazlauskaitė.

LB pirmininko V. Vaitkaus rūpe
sčiu, j vakarienę iš Springfieldo 
atvažiavo televizijos filmuotojai, tad 
ir vėl buvo pakartota dalis progra
mos prie spalvotais prožektoriais 
apšviestos eglutės, kuri visus žavėjo. 
Sesės vilkėjo tautiniais drabužiais, 
buvo pasipuošusios gintarais.

S. Danutė Vencląuskaitė priminė, 
kad tokių Kūčių Lietuvoje dabar 
nėra įmanoma ovęsti ir linkėjo su 
viltimi sulaukti laisvos Lietuvos. Jos 
žodis draugininkės V. Kazlauskaitės 
išverstas anglų kalbon ir įrekorduo- 
tas televizijoje. Filmuotas ir Kūčių 
stalas: jaunimas iš po staltiesių 
traukė šieną ir būrė savo ateitį, 
buvo laužoma plotkelė, rodoma, 
kaip daromi šiaudinukai. . .

T. V. svečiai pavaišinti lietuviškais 
valgiais. Gal ne vienas svečių pirmą 

kartą mėgino silkes, raudoną kisie
lių, šližikus su aguonų pienu ir 
Kūčių plotkelę. . .

* * *

Sesė V. Kazlauskaitė, baigusi 
Conn, universitetą, atlikusi praktiką 
ir išlaikiusi valstijos egzaminus, 
įsigijo vaistininkės profesiją. Violeta 
eina draugininkės pareigas.

Visos skautės sveikiname mielą ir 
darbšią sesę!

* * *

Tuoj po Kūčių aplankėme v.s. 
Oną Saulaitienę, nunešdamos savo 
rankų darbo krepšelį su šližikais, 
aguonų pienu, sausainiais, vaisiais ir 
riešutais. Sesę Saulaitienę radome 
sėdinčią kėdėje, papasakojom jai 
apie praėjusią Taut. Stovyklą, vyr. 
skaučių įžodį, apie filmuotą Kūčių 
vakarienę, pasišnekėjome apie mūsų 
ateities planelius.

Atsisveikinome palinkėjusios jai 
tvirtos sveikatos ir abiem skautinin
kams šviesių, laimingų švenčių.

* * *

Sausio septintą pasiruošėme 
važiuoti į senelių namus aplankyti 

Neries tunto sesės V. Kazlauskaitė, 
O. Paliulytė, D. Satkauskaitė, I. 
Petruškevičiūtė ir J. Melnikaitė 
atlieka Kūčių programą.

A. Stukausko nuotr.

mūsų sesės Marytės Strungytės 
močiutę Magdaleną, bet snieguotas, 
užpustytas kelias sulaikė. Tuntinin- 
kė perdavė sesių’lauktuvių krepšelį 
ir sveikinimus St'rungių šeimai, kad 
pasveikintų močiutę sujos 101 metų 
gimtadieniu! Močiutė turi gerą 
atmintį ir yra įdomu pasiklausyti jos 
pasakojimų.

Reikia paminėti, kad šiuose 
senelių namuose per atostogas ir 
vasarą dirba mūsų darbšti vyr. 
skautė Ramutė Kemežaitė. ji studi
juoja ir ruošiasi medicinos seselės 
profesijai. Ramutė ir vyr. skautė 
Onutė Paliulytė (abi Neries tunto) 
važiuoja į IV Pasaulio Liet. Jauni
mo Kongresą Europoje.

Sesė Juzė

:3
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- Labas, labas tetulytei! 
Kaip gerai, kad aplankyti 
Tu mus šiandien sumanei! 
Taip ilgai, čia nebuvai.

Gal trise ką naujo šokat? 
Kelkit uždangą tuojau!
- Mes, tetule, šoksim tau!

Kai išėjo indijonai -
Pažiūrėt į juos malonu: 
Margos plunksnos ant galvos... 
Šoka! - nieks nepavaduos.

Kad ir mielas labai vaikas - 
Į namus skubėti laikas.
Plunksnų nėr! Na, kas per monai!
Ach, išdykę indijonai!

Jo.7 4 12 0 2
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