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Viršelyje G. Peniko nuotr.

STOVYKLINIAI SVEIKINIMAI

Stovyklinius sveikinimus LSS Tarybos Pirmininkui 
ir Skautų Aido šeimai atsiuntė Europos stovyklautojai- 
os, šiais metais susirinkę Lietuvių Sodyboje, Headley 
Parke, Anglijoje, 30-tajai rajoninei skautų ir jaunimo 
stovyklai.' Stovykla vyko liepos 28 — rugpjūčio 5 
dienomis, dalyvavo 42 asmenys. Svečių būta iš 
Amerikos, Australijos ir Vokietijos.

* * *

Iš Kanados sesių-brolių Romuvos stovyklavietės 
atkeliavo spalvingas, Vilniaus universitetu pasipuošęs 
atvirukas su kapa stovyklautojų parašų. Atvirukas 
išleistas Romuvos 17-tojo suskridimo proga, 0 pati 
stovykla, kaip ir Los Angeles skautijos, pavadinta 
VILNIAUS vardu.

* * *

ŠVYTURYS— Atlanto rajono stovykla šiais metais 
vyko rugpjūčio 18—26 dienomis Resolute Scout 
Reservation, Bolton, .Mass. Stovykla pasivadinusi 
ŠVYTURIO vardu, sesės susitelkė PALANGOJE, 
brolių pąstovyklė — GINTARAS. Smagu buvo skaityti 
iš stovyklos gautų, sveikinimą ir, 30 parašų, su kurių 
savininkais —pradedant v.s. Petru Moliu ir baigiant 
skautininkais-G. K. Matomais — ilgus metus bendrauta 
spaudoje, susirašinėta, susitikta Taryboje, LS Fonde, 

stovyklose, sąskrydžiuose ir 1.1. Net ir nematytų veidų 
pavardės atgyja mintyje iš skautiškų skyrelių, mūsų 
laikraščių, įsakymų, aplinkraščių* . . Sėkmės ir budė
kime!

* * *

GARBĖS PRENUMERATOS
L. D. Peckus — Northfield, IL
J. Menkeliunas — Caracas, Venecuela
B. Barkus — Concord, Australia
A. Viknius — Moonach Tas, Australia (1979 m. — 

10.00 dol. ir 1980 m. — 10.00 dol.)
Dalia Trakis, Chicago, IL.
Jonas Kasperavičius, No. Arlington, N.J.
Linas Žukauskas, Chicago, IL.
Vytautas Kamantas, Darien, IL.
D. & V. Radzevičiūtės, Arlington Hts., IL.
R. Namikas, Toronto, Ont.
V. Asevičius, Toronto, Ont.
Liuda Gvildienė, Scarborough, Ont.
Stepas Makarevičius, Culver City, CA.

SKAUTŲ AIDĄ UŽSAKĖ Į UŽJŪRIUS
Algirdas Vaitiekaitis, Detroit, MI.

(Perkelta į 23 pusi. )
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lietuvių skautų prasmė visų pirma versiteto vasaros seminarus ir pan.
glūdi tik tokioje veikloje, kuri 
apčiuopiamai pasitarnauja mūsų' 
išeivijai; kintant išeivijos gyvenimui, 
reikia posūkių ir mūsų skautybėje.

Žvelgiant į tolimesnės lietuvių 
visuomenės ir j mūsų skautybės 
galimybes, yra aišku, kad mūsų
veikla turi būti vis labiau integruoti- 
na- lietuvių visuomenės linkme. 
Kaip, kokiu būdu?

Praktiškai tai įgyvendintina, 
pvz., siekiant platesnio bendravimo 
su kitomis lietuvių jaunimo organi-
zacijomis: teigsiu, kad už dešimt
mečio ar dviejų mums patiems bus 
keista prisiminus, kad praeityje 
stovyklaudavome kartu su lenkais, 
ukrainiečiais, latviais, amerikiečiais 
ir kitais skautais — bet be lietuvių- 
ateitininkų ar Lietuvos vyčių . . . 
Atrodys, kad gal kartais skautybė 
mus lyg skyrė nuo kitų 1 etuvių 
būrio.

*

Argi mes patys kitoms lietuvių 
jaunimo organizacijoms negalime 
niek-o duoti . bei iš jų ko nors 
pasimokyti? Argi užtenka, kad 
mūsų jaunimo organizacijų vaodo- 
vybės tarpusavio ryšius palaiko 
daugiausia kokių nors visuomeninių 
renginių garbės komiteto sąrašuose, 
bet periodiškai nesusirenka pasitarti 
lietuvių jaunimo reikalais? Argi dar 
neatėjo laikas Lietuvių Skautų 
Sąjungai bent uniforminiais ženk
lais pradėti sankcionuoti lituanisti- 

— ypač kai jau seniai puoselėjame 
įvairius skautiško auklėjimo ženk
lus, kaip vadovo, miško ženklo, 
Gilwellio ir t.t.? Ką, pagaliau, 
konkrečiai lietuvybei atsiekiame,
registruodami savo skautiškus 
vienetus į gyvenamojo krašto skau
tų organizacijas? Šių pavyzdžių 
sąrašas, aišku, gali būti išsamesnis.

Lauktina LSS veiklos posūkių, 
kurie, imdami iš skautybės metodi
kos viską, kas mums dabar naudin
ga, su pedagoginiu įžvalgumu ak

Skrynia (Iš Lituanicos tunto ‘Kaziuko mugės idarbų)

centuotų žodžius „lietuviškoji”, 
„lietuvių visuomeninė”, gal „ben
druomeninė”. Tik aiškiai lietuviškai 
orientuota skautybė mums gali būti 
įdomi ir verta lietuvių visuomenės 
pastangų.

*
Šiandien, būdami skautais, bū

kime mažiau šimtmečio pradžioje 
Baden Powellio suformuluotais 
gamtos žvalgais, bet daugiau — 
dabartiniame, anksčiau dar niekur 
kitur negirdėtame Mefekingo apgu
lime atsiradusiais lietuvių visuome
nės jaunimo auklėtojais. Turime 
suprasti, kad čikagiškės „Lituani- 
cos” miško brolių metodo didybė 
bei pedagoginė jėga glūdi ne tame, 
kad jų programa truputį kitokia, 
bet tame, kad skautaudami jie 
išgyvena kai kurias mums svarbias 
lietuvių partizanų epo scenas. Čia 
yra pati svarbiausia, praktiška 
auklėjimo sintezė, eksportuotina net 
visam lietuvių išeivijos jaunimui.

s. Antanas Dundzila
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LAIKO 

ŽODŽIAI
SVEIKINAME

MŪSŲ BRANGIAUSIĄ

D SESĘ!
idesnę savo gyvenimo dalį 

paskyriau Lietuvai . . . Esu skatina
ma daugiau darbuotis . . . A.a. 
Petras man davė vieną palikimą — 
savo darbą, ir aš apsiėmiau įvykdin- 
ti tą jo palikimą”.

Tokiais trumpais žodžiais Juzė 
Daužvardienė Lietuvos generalinė 
konsule Chicagoje, apibrėžė savo 
gyvenimą bankete liepos 29 d., 
minint jos 75 metų amžiaus sukaktį.

Gen konsulės visuomeniškos 
veiklos sąrašas yra ilgas.

Konsulų Jkorpuse ji ilgus metus 
vadovavo.moterų skyriui. Amerikos 
valdžioje ji buvo II pasaulinio karo 
kalbėtojų pirmininkė, pristatydinda- 
ma reikalingds kalbėtojus bonų 
išpardavimams ir kitiems atvejams. 
Lietuvių tarpe ji su A. Piežiene ir Z. 
Simutiene suorganizavo vienetą, 
kuris su daina, lietuviška muzika ir 
eksponatais platino Lietuvos meilę 
kitataučių tarpe. Jos raginimu buvo 
atgaivintas lietuviškų kalėdinių 
eglučių puošimas. Mūsų eglaitė yra 
Museum of Science and Industry 
jau, 37 metus.

Jos redaguotos maisto receptų 
knygds yra išleista septynios laidos. 
Nebuvo savaitgalio, kuriame ji ir 
konsulas Petras Daužvardis nedaly
vavo vienur ar kitur Chięagoje.

Nė vienas Chicagos parengimas 
nebuvo per mažas, kad jie kviečiami 
nedalyvautų. Visos organizacijos jai 
buvo mielos ir reikalingos.

Šios prasmingos sukakties proga 
sveikiname gerbiamą konsulę, sesę 
skautininkę, linkėdami ilgiausių 
metų bei dėkodami už nenuilstamą 
ilgų metų darbą bei' rūpestį mūsų 
tautai ir lietuviškai skautijai.

Lietuvos Generalinė Konsule, skau- “Aušros Vartų“ t. globėja, prisega 
tininkėį J. Daužvardienė kuri yra žymenis vyr. skautėms.

DIDŽIOSIOS MINTYS:

Mažos dovanos palaiko drau
gystę. Nežinomo autoriaus

Draugas yra tavo laukas, ku
riame sėji mylėdamas ir piauni 
dėkodamas.

Skirk savo draugui kas geriau
sia tavyje. Ar tam turi draugą, 
kad ieškotumei jo draugystės 
nuobodumui pašalinti? Visuomet 
ieškok jo, kad praleistumėte va
landas pilnas gyvenimo.

Kahlil Gibrcm

Stipriausia draugystė dažnai 
gimsta sunkiose sąlygose; juk ir 
geležis patvariausiai sulydinama 
karščiausios liepsnos. Colton.

Geriau višta katile negu sakalas danguje.

Tik tas neteko meno gyventi, 
kas nesugeba Įgyti naujų drau
gų. S. Weir Mitchell

Leisk draugystei palengva siek
ti aukštybių; per daug verždama
si ji labai greit gali netekti žado.

Fuller.
Draugystė didina laimę ir ma

žina skausmą, dvigubindama 
mūsų džiaugsmą ir perskirdama 
mūsų širdgėlą pusiau. Addison.

Du žmonės negali ilgai drau
gauti, jei jie neįstengia atleisti 
vienas antro mažų trūkumų.

Bruyėre

A
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LS FONDO PASTOGĖJE

fQ, KAD FONDAS PASIEKTŲ 50,000!

iranešame, kad LSF valdybos sudėtyje jokių 
pasikeitimų neįvyko. Trijų rinktų valdybos narių 
kadencijos dar nepasibaigė, o Seserijos, Brolijos ir 
Akademinio Scjūdžio atstovai ir toliau sutiko eiti savas 
pareigas.

Po trejų veiklos metų valdyba įgijo patyrimo fondo 
veikloje, darbas sklandžiau vyksta, fondo kapitalas 
auga, pelnas didėja. Toks drąsus pareiškimas nereiškia, 
kad mūsų darbas negalėtų būti dar geriau atliekamas — 
pažangai ir gerinimams visuomet yra galimybių. 
Didesnei pažangai pasiekti mums labai reikalinga jūsų 
siūlymų, sumanymų ir, svarbiausia, talkos.

Trumpai pažvelgus į mūsų nueitų kelią ir dabartinę 
padėtį, galima drąsiai galvoti apie konkretesnių gairių 
nustatymą. Todėl ir skelbiame artimiausios ateities 
fondo uždavinį — dar 1979 metais pasiekti penkias
dešimties tūkstančių dolerių sumą!

NAUJI L. S. FONDO NARIAI
(iš LSF Bendralaiškio nr. 10)

476. Elena ir Stasys Santvara', So. Boston MA — 10 
dol.

477. Česlovas Dubinskas, Ric imond So. Australija —
10 dol.

478. ASS Adelaidės skyrius, Australija — 50 dol.
479. Worcesterio Akademikų Skautų Skyrius, Worces

ter MA — 100 dol.
481. kun. Vaclovas Katarskis, Dayton OH — 10 dol.
482. a.a. prof. Igno Končiaus atminimui, Boston MA

— 15 dol.
483. p. Šatkauskas, Worcester MA — 10
485. Petras Kudukis, Cleveland OH — 5 dol.
486. a.a. Juozo Pikturnos atminimui, Cleveland OH — 

25 dol.
487. Lina ir Stasys Slabokai, Juno Beach FL — 10 dol.
488. a.a. Elenos Augustinavičienės atminimui, Toronto

Ont. — 101 dol.
490. Nijolė ir Vladas Užubaliai, Chicago IL — 10 dol.

491. Ona Dailidienė, Cleveland OH — 10 dol.
492. Viktoras Žilėnas, Erie PA — 15 dol.
493. LSS Skaučių Seserija — 100 dol.
494. Eleonora ir Aleksandras Chaplik, So. Boston MA

— 10 dol.
495. Mykolas Dranga, Sol. Boston MA — 5 dol.
496. Jackus Sonda, Sol. Boston-MA — 5 dol.
197. Jonas Vizbaras, Sol. Boston MA — 5 dol.
498. Julija Leščinskienė, Dorchester MA — 10 dol.
499. Aldona Andriušienė, Dorchester MA — 10 dol.
501. Marija ir Jurgis Jurėnai, So. Boston MA — 20 

dol.
502. Justina ir Aleksas Dubauskai, Cambridge MA — 

20 dol.
503. Juzė ir Antanas Matjoškai, Dorchester MA — 20 

dol.
504. Stefanija ir Steponas Sviderskiai, Akron OH — 20 

dol.
505. a.a. Kotrynos Kazlauskienės atminimui, Cleveland 

OH — 10 dol.
507. Cleveland© Pilėnų Tunto Skautų Tėvų Komitetas

— 25 dol.
508. Stasys Griežė-Jurgelevičius, Dorchester MA — 10 

dol.
509. Albina ir Leonas Rudžiūnai, Stoughton MA — 25 

dol.
510. Glorija ir Algis Adomkaičiai, Milton MA — 25 

dol.
511. Birutė ir Gintautas Vaičaičiai, So. Boston MA — 

15 dol.
512. Birutė ir Bronius Banaičiai, Abington MA — 10 

dol.
513. Česlava ir Tadas Aleksoniai, Braintree MA — 10 

dol.
514. Janina ir Sigitas Miknaičiai, Clarendon Hills IL — 

100 dol.

5
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LSS TARYBOS PIRMIJA
1979 m. gegužės mėn.

v.s.fil. Sigitas Miknaitis
Tarybos Pirmininkas 
233 Coe Road
Clarendon Hills, Ill. 60514

s.kun. Pranas Garšva, MIC 
R. Katalikų Dvasios Vadovas 
6336 S. Kilbourn Avė. 
Chicago, IL 60629

v.s.kun. Ansas Trakis 
Evangelikų Dvasios Vadovas 
6620 S. St. Louis Ave.
Chicago, IL 60629

s.fil. Vytautas Vidugiris
Brolijos Vyriausias Skautininkas 
27923 San Nicolas Dr.
Palos Verdes, Ca. 90274

v.s. Irena Kerelienė
Seserijos Vyriausia Skautininke 
8710 W. 123rd St.
Palos Park, IL 60464

s.fil. Raimundas Strikas
Akademinio Skautų Sąjūdžio vadijos
2644 W. 98th St. Pirmininkas
Evergreen Park, IL 60642

Petras Molis
Tarybos vicepirmininkas 
72 Topsfield Circle 
Shrewsbury, MA 01545

s.fil. Gintaras Plačas
Tarybos vicepirmininkas 
2622 W. Montgomery Ave. 
Chicago, IL 60632

v.s. Alė Namikienė
Tarybos sekretorė 
6041 S. Fairfield Ave. 
Chicago, IL 60629

i
v.s. Jonas Paronis
Tarybos iždininkas 
6219 S. Whipple St. 
Chicago, IL 60629

PAKĖLIMAI - APDOVANOJIMAI
LSS Tarybos Pirmijos 1979 m. liepos 13 d. posėdyje 

pakeltieji į vyresniškumo laipsnius ir apdovanotieji LSS 
garbės jženklaįs:

Į vyresnio skautininko laipsnį:
s. Juozas tiubinskas, Chicago, Ill.
s. Kazys Matonis, Oceari, N.J.
s. Juozas Toliušis, Chicago, Ill.

J skautininko laipsnį:
ps. Gediminas Deveikis, Chicago, Ill.
ps, Jonas Tamulaitis, Chicago, 111.

J paskautininkio-ės laipsnį:
s.v.v.si. Antanas Jarūnas, Chicago, Ill.
s.v.v.sl. Arūnas Kalinauskas, Toronto, Ont.
s.v.j.b.v.vlt. Linas Kučas, Chicago, Ill.
v.si. Dalia Melnykaitė, Toronto, Ont.
v.si. Rūta Miknaitytė, Chicago, Ill.
v.valt. Rasa Narbutaitienė, Chicago, Ill.
v.sl. Rūta Pilipavičiutė, Toronto, Ont.
v.sl. Birutė Prašmutaitė, Melbourne, Australia
v.sl. Irena Punkrienė, .Toronto, Ont.
visi. Liucija Rimavičiutė, Toronto, Ont.
v.sl. Irena Punkrienė, Toronto, Ont.
v.sl. Liucija Rimavičiutė, Chicago, III.
s.v.v.sl. Gailius Senkevičius, Toronto, Ont.
s.v.v.sl. Rimas Sriubiškis, Toronto, Ont.
v.sl. Rugilė Šlapkauskienė, Chicago, Ill.
v.sl. Danutė Vakarė, Chicago, Ill.
v.sl. Regina Valickienė, Toronto, Ont.

Suteiktas jūrų 'skautininkės laispnis:
s. Birutei Vindašienei.

Apdovanotas Padėkos Ordinu:
v.s.fil. Valentinas Varnas, Los Angeles, Ca.

Apdovanoti Padėkos Ordinu su Rėmėjo Kaspinu: 
Romas Nelsas, Los Angeles, Ca.
Alfonsas Eitutis, Chicago, Ill.

Apdovanotas Lelijos Ordinu:
s. Antanas Jakimavičius, Anglija.

LIETUVIS SKAUTAS VYTIS

Matau jaunuolį einant milžinų keliu, 
Jį Dievo - Artimo - Tėvynės šūkis lydi 
Prie tikslo su auka ir su patyrimu. 
Kas gi neatpažintų skautą vytį!

Jo rankoje tvirtoje dvišakė lazda,
O mintyse - jaunesnį pamokyt, pataisyti. 
Ant jo pečių tėvynės ateities našta.
Štai, -žvelkite - lietuvis skautas vytis.

Sutiksime mes jį prie laisvės aukurų 
ir ten, kur reikia stiprų žodį pasakyti. 
Tarp žaidžiančio jaunimo, liepsnojančių 

laužų...
Matysim jį visur tai skautas vytis.

Švari mintis, ir ryžto jam nestinga. 
Mintis pakilusi - lyg ateitį pavyti 
Ir sekt skautybės fakelą liepsningą. 
Tai mūs' brangusis brolis - skautas vytis!

s. Juozas Starėnas

fe
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MEILUS 
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Kat tėvynė pavojuje, niekas 
neturi teisių — visi turi tik pareigas. 
SVindenbruch

iaurrytiniame Sūduvos krašte, 
artėjant prie Kauno, j pietus nuo 
'Nemuno ir Zapyškio apsuptos 
miškų telkšo didžiulės pelkės, Eže
rėliu vadinamos. Tai yra niūrūs ir 
sunkiai pereinami pelkynai. Vidury 
jų, kaip žmonės sako, esųs bedugnis 
ežeras — Striukbalis. Ne paprastas 
tai ežeras,- bet dievų užkeiktas: jis 
staiga atsifedęs- -toje vietoje, kur 
gilioje senovėje stovėjo senojo kuni
gaikščio Striuk%alio pilis.

Kaip apylinkės senoliai pasako
ja, labai karingas,narsus ir didžiai 

tėvynę mylintis buvo šių pilį statęs 
kunigaikštis Striukbalis. Jis su 
pasiniošusiais savo kariais be atvan
gos ir nuovargio budriai saugojo ir 
gynė šj kraštų nuo kryžiuočių 
puolimų. Daug, vai daug jis kartų 
mušė ir pelkėse skandino klastingus 
kryžiuočius, kurie šiomis vietomis 
brovėsi gilyn į Lietuvų.

Didelė ir stipri buvo kunigai
kščio Striukbalio pilis, sumaniai 
pastatyta ir niekaip priešui nepriei
nama. Pilis stovėjo ant kalno, iš 
visų pusių apsupta didelių, neperei
namų pelkių ir girių. Tik pilies 
gynėjai? jiems vieniems žinomais 
kūlgrindų takais pasiekdavo pilį, 
Daug kartų kryžiuočiai staigiais 
puolimais norėdavo užimti pilį, bet 
višos pastangos nueidavo niekais. 
Po kiekvieno puolimo, netekę daug 
savo riterių užmuštais ir dar dau
giau palikę nuskendusių pelkėse, su 

dideliais nuostoliais grįždavo atgal
Sulaukęs gilios senatvės, kuni

gaikštis Striukbalis mirė ir jo kūnas 
su žirgu, šarvais ir ginklais, anų 
laikų papročius, buvo iškilmingai 
sudegintas ant laužo. Pilį ir kunigai
kštijų valdyti perėmė sūnus Švarnas. 
Jeigu buvo narsus ir nuolatinėse 
kovose užgrūdintas tėvas, tai dar 
narsesnis ir atkaklesnis buvo sūnus 
— jaunasis kunigaikštis Švarnas. Jis 
ne tik vargino priešų nuolatiniais 
puldinėjimais, bet dar nuolat ragin
davo pavergtas prūsų gentis sukilti 
prieš pavergėjus- ir pats su savo 
kariais atvykdavo jiems pagalbon.

Daug kentė, kryžiuočiai nuo 
narsaus kunigaikščio Švamo, nie
kaip negalėdami j ujo nei atvira 
kova nusikratyti, neti sugriauti 
sumaniai pastatytos pilies. Tvirtovė 
vis tebestovėjo neprieinama ir savo 
juodais kuorais grųsė priešui, nori
nčiam žygiuoti į Kaunu, Trakus ir 
Vilnių.

Ilgai planavo kryžiuočių vyriausi 
vadai, kokiais būdais padaryti 
ordinui nuolankų ir nepavojingų 
kunigaikštį Švarnų. Pagaliau nuta
rė: jei nepavyksta atvira kova 
nugalėti, jei negalima papirkti auk
su nei turtais, reikia kunigaikštį 
palenkti savo pusėn klasta.

Išaušus pavasariui ir išdžiūvus 
laukams bei miškams, prie kunigai
kščio valdomos srities atvyko ne
didelė ordino kariuomenės grupė ir 
apsistojo stovyklauti, tarsi laukdama, 
atvykstant didesnių jėgų. Per žval
gus sužinojęs apie priešo pasirody
mų, kunigaikštis skubiai pradėjo

ANTANAS J. SKIRKA

rinkti vyrus atremti ruošiamų puoli
mų.

Praėjus keletui dienų, prie pilies 
su dovanomis atjojo kryžiuočių 
pasiuntiniai, kurie nustebusiems 
kunigaikščio kariams dar iki šiol 
negirdėtu mandagumu išdėstė:

— Prašome pranešti jūsų šviesi
am kunigaikščiui Švarnui, kad 
vyriausio magistro įgaliotas, vyres
nysis brolis, Instenburgo pilies 
komtūras Markvardas fon Zege su 
savo riteriais atvyko prie kunigai-

j.

Legendos „Dievų Bausmė" au
torius yra Antanas J. Skirka, šiuo 
metu gyvenąs Melbourne. Australi
joje. Jaunystės metais Lietuvoje 
skautavo. apie 1936-37 Tauragėje 
ėjo Algimanto draugovės drauginin
ko pareigas. Broliui Antanui skauti
ški reikalai- gerai suprantami ir 
artimi.

A. J. Skirka visuomenininkas 
ir literatas. Yra išleidęs dvi legendų 
ir apybraižų knygas: ..Kur bėga 
Šešupė" (1954) ir „Ilgiuosi Tavęs 
(1971) bei eilėraščių rinkinį ..Tu esi 
nepamirštama" (1975). Dalyvavo su 
savo kūryba Australijos Lietuvių 
metraštyje 1961, almanaehe 
Plunksna ir Žodis 1966. antolo- 
goijose Terra Australis 1972, 
Tretieji Vainikai 1975.

Visos eilės laikraščių bei žurnalų' 
Australijoje; JAV ir Kanadoje ben
dradarbis.
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kščio valdos ribų — ne karo tikslu, 
bet taikos reikalais, draugiškai tartis 
dėl paliaubų. Šiuo tikslu maloniai 
kviečia Jo Kilnybę kunigaikštį su 
palydovais atvykti kaip garbingą 
svečią* į komtūro palapinę taikai 
sudaryti. Mūsų geriems norams ir 
nuolankunrūi užtvirtini, komtūras 
siunčia šias dovanas ir prašo per
duoti jas su geriausiais linkėjimais 
Jo Kilnybei.

Vyresnis brolis riteris perdavė 
kunigaikščio kariams du širmus 
žirgus ir dovanas, mandagiai nusi
lenkė ir su palydovais sėdę ant žirgų 
išvyko atgal į savo stovyklą.

Su dideliu nepasitikėjimu ir 
įtarimu kunigaikštis priėmė k astin- 
gų kryžiuočių pasiūlymą ir do anas. 
Užsidaręs menėje su savo ištiki
miausiu vyriausiu rikiu senuoju 
Tauragiu, ilgai svarstė, ar vykti 
deryboms su amžinais šalies 
priešais, ar, surinkus dar daugiau 
kariuomenės, staiga" pulti ir visus 
iškapoti jų pačių stovykloje.

— Valdove! Jeigu nepriimsi 
kryžiuočių pasiūlymo, jiems vėl bus 
pagrindas skelbti, kad lietuviai 
nesileidžia į jokias derybas ir, kaip 
tokius reikalinga išnaikinti. Nieko 
nenustosi nuvykęs į jų stovyklą, tik 
būk apdairuasir^gudrus kaip žaltys, 
klausydamas jų 'klastingų pasiūlų, 
— Mlbėgc kunigaikščiui pražilęs 

kovose už šalies laisvę senasis Tįau- 
ragis.

Žinodamas kryžeivių klastingas 
užmačias, kunigaikštis pasiteikė 
stiprų būrų karių ir iškeliavo dery- 
bų.Prisiartinęs netoli priešo stovyk
los ir palikęs pasiruošusius karius 
girioje, su savo artymiausiais paly
dovais nujojo į kryžiuočių buveinę. 
Komtūras labai nuolankiai priėmė 
savo palapinėje ir pakvietė prie 
iškilmingo vaišių stalo. Jaunasis 
kunigaikštis buvo pasodintas prie 
nepaprasto grožio merginos, kuri iš 
pirmo žvilgsnio jam labai patiko. 
Kunigaikštis vokiečių kalbą neblo
gai suprato, o gražuolė vaišių metu 
visaip stengėsi jam įtikti ir patar
nauti.

Grojo muzika, visi daug valgė ir 
gėrė sklidinas taures vyno, o komtū
ras nuolat ragino. Tačiau pats 
kunigaikštis Švarnas ir jo palydovai 
laikėsi santūriai, mažai kalbėdami ir 
laukdami kryžiuočių pasiūlymų.

— Kodėl, kunigaikšti, jūsų 
palydovai toki rūstūs ir tylūs? — 
Kodėl ir tavo paties kaktoje matosi 
raukšlės, o gražus veidas slepiasi 
rūpesčio šešėliuose? Mano šalyje 
jūsų amžiaus vyrai laiką leidžia 
linksmai vaišėse, žaidimuose ir 
medžioklėse. Jūs, kaip matau, esate 
skirtingi žmonės.

— Ne, gražuole, esame žmonės 

mes, kaip ir visi kiti. Tik po šiais 
šarvais slepiasi jautrios širdys, 
kurios plaka didele meile savai 
tėvynei. Mano šalis yra nuolati
niuose karuose su priešais. Tad 
nesistebėk, mergaite, mūsų veidais. 
Mes esame užgrūdinti nesibaigia
nčių kovų ir nuolatinių rūpesčių, 
nes norinčių mūsų šalį pavergti 
priešų netrūksta, — atsakė kunigai
kštis, apžvelgdamas aplink sėdinčius 
kryžiuočių riterius ir vis sustodamas 
ant komtūro veido.

— Bet, kunigaikšti, šiandien 
privalai linksmintis ir kartu su 
manimi užmiršti rūpestį. Mano 
giminaitis, kilnusis komtūras Mark- 
vardas, kaip tik atvyko taikai 
sudaryti. Tavo žmonės, padarius 
taiką, galės ramiai gyventi ir būti 
laimingi. O laiminga būti su jais ir 
aš norėčiau, — tyliai šnabždėjo 
gražuolė, giliai pažvelgdama jam į 
akis.

Vaišės ėjo prie pabaigos. Visi jau 
buvo sočiai prisivalgę, o veidai 
įraudę nuo stipraus, seno vyno, kurį 
tarnai vis pilstė į taures. Pagaliau, 
komtūrui davus ženklą, muzika 
nutilo ir jis, žvangindamas ilgu 
kalaviju, atsistojo kalbėti.

— Brangūs broliai riteriai, kil
nusis kunigaikšti ir visi čia dalyvau
jantieji! Kryžiuočių ordino, didžiojo 
magistro ir kapitulos įgaliotas, aš 
atvykau sudaryti amžiną taiką tarp 
galingojo ordino ir kunigaikščio 
Švarno šiomis sąlygomis:

— Prieš patvirtinant amžiną 
taiką, kunigaikštis Švarnas privalo 
atsisakyti Didžiojo Lietuvos kuni
gaikščio priklausomybės ir priimti 
tikrąjį krikščionių tikėjimą, apsik
rikštydamas iškilmingomis apeigo
mis. Tuo pasirūpins garbingo ordi
no kapitula vyskupo nurodymais. 
Atlikus šias garbingas sąlygas, 
ordinas Švarno valdomai sričiai 
iškilmingai pažada savo galingą 
globą, o šiose derybose dalyvauja
nčią aukštos kilmės merginą, mano 
seserėčią, atiduoda kunigaikščiui už 
žmoną. Ordinas jaunosios 
kraičiui skiria daug brangių dova
nų, kurios su jaunosios tarnais bus
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tuojau pristatytos į' kunigaikščio 
pilį. Aš pasakiau, kas man įsakyta. 
Būkite visi liudininkai mano teisin
gų žodžių įr — te Dievas man 
padeda.

Baigęs, jis .ramiai atsisėdo ir 
pasirėmė ant kalavijo rankenos. 
Įsitempė konrfuro palyda ir laukė, 
kas Įvyks.

Kunigaikščio palydovų tarpe 
pasigirdo pasipiktinimo šnabždesys, 
o pačio Švarno veidas pasidarė net 
pilkas iš įtūžimo. Tačiau nuduoda
mas ramų, jis pamažu atsistojo ir, 
šaltu žvilgsniu žiūrėdamas Į komtū
rą, taip atsakė:

— Nieko ■ gero • nelaukiau iš 
tavęs, kryžiuoti, čia atvykdamas. 
Nežinia, iš kur atsibastęs ordinas su 
savo gaujomis, kurios riteriais 
vadinasi, ir apsigyvenęs mano pro
tėvių žemėje, mindžiodamas kalavi
ju ir ugnimi išžudytų mąno gim
inaičių prūsų kraują, drįsta siūlyti 
taiką tėvynės išdaviko kaina. Tai 
didelis pasityčiojimas, kryžiuoti, 
kurio niekad nepamiršiu. Aš sakau 
tau: kaip saulė šviečia danguje ir 
galingi dievai girdi mane, tegul 
būna prakeiktas toks išgama, kuris 
savo tėvynės laisve ir garbę atiduotų 
į priešų rankas. Laisvi gimė ir mirė 
mano protėviai,'‘laisvi mokėsime 
mirti ir mes. Toks yra mano 

neatmainomas atsakymas!
Pikti balsai ir kalavijų žvangėji

mas nuaidėjo kryžiuočių stovykla. 
Aplink kunigaikštį sustojo jo paly
dovai, laikydami rankas ant kardų 
rankenų. Bet pakėlė ranką komtū
ras, triukšmas aptilo, ir jis piktai 
kreipėsi į kunigaikšti:

— Sunkiai tave nubausti reikėtų 
už didį garbingo ordino ir riterių 
įžeidimą. Bet ordino kapitula yra 
kantri: ordinas dar duoda tau daug 
laiko apsigalvoti ir tik vėliau nus
pręs, kaip pasielgti. Tačiau žinok: 
tuomet nebus užmirštas ir šis tavo 
įžeidimas. Nesikarščiuok ir gerai 
apsvarstyk galingojo ordino pasiū
lymą.

— Nebijau aš tavęs, kryžeivį, nei 
tavo grasinimų. Kol čia ramiai 
kalbamės, nei nebandykite paliesti 
manęs nei mano palydovų. Žino
kite, kad netoliese stovi pasiruošę 
dvigubai daugiau mano karių. Jeigu 
būčiau toks klastingas kaip ordino 
broliai, man davus ženklą, jie visi 
būtų išžudyti. Bet mes išeiname 
ramiai. O kovos lauke dar susitik
sime.

Pasakęs, Švarnas davė ranka 
ženklą palydovams ir ramiai apleido 
priešo stovyklą.

Susimąstęs ir tylus keliavo su 
savo palydovais kunigaikštis į savo 

pilį, kur jo laukė viskam pasiruošęs 
ištikimasis Tauragis. Kelionėje atgal 
ir į pilį sugrįžęs, jaunasis valdovas 
niekaip negalėjo atsikratyti minčių 
apie komtūro giminaitę, kuri jam 
labai patiko. Vos sumerkęs akis, jis 
tuojau, kaip gyvą, matė gražuolę, 
besišypsančią ir tyliai kuždančią 
viliojančius meilės žodžius. Tai vėl 
regėjo ją nuliūdusią, belaukiančią ir 
prašančią pagalbos.

Niekaip negalėdamas užmigti, 
kaip užkerėtas, neramiai naktį 
vaikščiojo savo pilies menėje.

Po ilgų svarstyriių neišrišęs, 
kaip nugalėti meilės burtus, jis 
nusprendė merginą iš ordino sto
vyklos pagrobti jėga. Kryžiuočiai 
dar nesuskubo toli nužygiuoti, o gal 
net tebėra stovykloje. Veikti reikėjo 
labai greitai.

Ankstų rytą pasikvietė kunigai
kštis senąjį Tauragį. Šiam ištiki
miausiam tarnui ir globėjui, kuris 
atstojo mirusį tėvą, Švarnas neturė
jo jokių paslapčių. Tad ir šiuo 
kartu, nustebusiam Tauragiui klau
sant ir linguojant pražilusia galva, 
jis išpasakojo visa ir išdėstė savo 
planą, kaip pagrobti vokietaitę.

Nusiminė senasis karžygis, išk
lausęs kalbą ir, nuleidęs žilą galvą, 
prabilo:

— Valdove! Pasenau ir pražilau, 
tavo tėvui ir. tau tarnaudamas, 
gindamas šalį nuo priešų. Visa 
širdimi mylėjau tik savo tėvynę ir 
likau vienas kaip pirštas šioje 
žemėje. Nebuvo man progų pažinti 
merginų. Viena tačiau žinau iš ilgos 
gyvenimo patirties: meilė svetimša
lei moteriai visuomet baigiasi nelai
mėmis. Mesk iš galvos ir širdies 
šiuos priešų klastingus kerus ir 
geriau pasirink savo krašto ir luomo 
merginą; jų tau netrūksta. Toks 
mano patarimas, valdove.

Nesmagiai išklausė kunigaikštis 
savo patarėjo žodžius, bet jie 
nepaveikė nei proto nei širdies: 
Švarnas liko prie savo sumanymo: 
surinkęs šimtinę narsiausių vyrų, 
įsakė skubiai pasiruošti vyčiai.

Jau buvo beišjoją į nutartą žygį, 
kai staiga į pilį atvyko didžiojo
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kunigaikščio pasiuntiniai. Jie tuojau 
buvo pristatyti Švarnui. Vyriausias 
amžiumi, nusilenkęs pilies valdovui, 
kreipėsi sekančiais žodžiais:

— Didelė rusinu kariuomenė iš 
•rytų užpuolė mūsų kraštą, viską 
pakeliui degindama ir naikindama. 
Didysis kunigaikštis skubiai telkia 
karius atremti priešo puolimui ir 
jsako tau, kunigaikšti, kuo skubiau
siai su savo vyrais atvykti pagalbon.

Pasiuntiniai, atlikę savo pareigą, 
vėl skubiai sėdo ant žirgų r išvyko.

Nelauktai dviem les (tingiems 
įvykiams susipynus į bendi ą rūpestį, 
kunigaikštis nuleido galvą. Ilgai 
svarstė tarp pareigos ir savo širdies, 
kol pagaliau žado netekusiems savo 
kariams davė įsakymą:

— Sėsti ant žirgų ir pasiruošti 
išvykti į vakarus!

Tuomet puolė ant žemės prie 
kunigaikščio kojų Tauragis ir, iš 
nusiminimo raudamas savo žilus 
plaukus, kalbėjo:

— Valdove! Jeigu nebijai savo 
šventos pareigos tėvynei, jeigu 
nebijai didžiojo kunigaikščio baus
mės, pabijoki galingųjų dievų kerš
to. Pražudysi, valdove, savo jauną 

galvą, garbę ir mus visus, tavo 
ištikimus pavaldinius. Pakeisk savo 
nelaimingą sprendimą ir tuojau 
jokime visi tėvynę ginti nuo priešų. 
O man senam, krūtine ir ranka tave 
jauną gynusiam nuo visų pavojų, 
neleisk mirti, matant tave dievų ir 
žmonių pasmerktą. -

Ir pasigirdo skaudi rauda iš 
senojo Tauragio krūtinės, ko ank
sčiau niekas niekad nebuvo girdėjęs, 
gūdžiai nuaidėjusi pilies aikštėje. 
Aplinkui esantieji, minia karių ir 
pilies žmonių, tarsi suakmenėjo šio 
baisaus vaizdo ir dievų keršto 
baimės akivaizdoje.

Bet kunigaikštis buvo neperkal
bamas. Vedamas savo širdies ir 
meilės, net tokiu momentu nepak
lausė savo karžygio išminties žo
džių. Trumpai pagalvojęs ir piktai 
mostelėjęs ranka pasiruošusiems 
kariams, pasakė:

— Šį kartą tegul kiti gina mūsų 
šalį, o mes jokime!

* * *

Vai teisingi ir rūstūs savo 
bausme buvo senieji mūsų dievai 
tokiems, kurie tėvynės meilę, šventą 

pareigą ir garbę iškeisdavo į moters, 
ir dar svetimtautės, meilę. Tokią 
laukdavo greitas dievų kerštas ir 
pražūtis.

Vos tik Švarnui ištarus anuos 
save patį pasmerkiančius žodžius, 
įvyko baisus stebuklas. Staiga apte
musį dangų, skrodė žaibas, trenkė 
perkūnas, sudrebėjo žemė ir atsivė
rusi bedugnė prarijo kunigaikštį su 
jo kariais ir visa pilimi.

Ten, kur stūksojo kalnas, atsira
do gilus ežeras, apsuptas pelkių — 
nuo kunigaikščio tėvo vardo Striuk- 
baliu vadinamas. Teisingi, bet ne
gailestingi dievai už tėvynę nenorėj
usį kovoti Švarną pavertė didžiuliu 
lydžiu, o jo karius — lynais, 
ešeriais, karosais ir kitomis žuvimis.

Kaip senų žmonių pasakojama, 
šiame dugno neturinčiame ežere 
pasmerktas kunigaikštis su savo 
kariais tebegyvena ii gyvens iki 
paskutinio teismo dienos. Dienomis 
jie plaukioja ežere kaip žuvys, bet 
saulei nusileidus susirenka visi į pilį, 
nugrimzdusią giliai dugne, ir vėl 
virsta žmonėmis, kaip buvę. Juos 
visus kankina didelis gimto krašto, 
laukų ir miškų ilgesys. Kankinami 
ilgesio ir trokšte trokšdami kokių 
nors žinių apie savo kraštą, jie 
gaudo ir skandina į gelmes pasiro
dančius ežere žmones. Ir nelaimingi 
tie, kurie, nežinodami pavojaus, 
bando ežere pasimaudyti arba 
žiemą, eidami ledu, nelaimingai 
įlūždavo. Jie visi dingo be žinios 
gelmėse, ir niekas skenduolių nie
kad nesurado.

Daugelis yra bandę žvejoti ežere, 
bet be pasisekimo. Vos nuleidus 
tinklus, staiga išplaukia didžiulis 
lydys — kunigaikštis Švarnas — ir 
tinklus bežiūrint sudrasko.

Tik vienintelę pavasario dieną, 
— tąją, kai prieš daugelį amžių jis 
nusikalto tėvynei ir buvo įvykdyta 
neatšaukiama dievų bausmė, Švar
nui leidžiama išplaukti į ežero viršų. 
Tuomet nurimsta vanduo ir jokių 
bangų nedrumsčiamas jis žvilga 
kaip veidrodis. Tokią dieną gelmėje 
matosi nuskendusi pilis ir nelaimin
go kunigaikščio rūmai.
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Tada ir jis pats, apsuptas daugy
bės žuvų — savo pavaldinių, išplau
kia j ežero paviršių, pažvelgia 
ilgesio kankinamas j savo valdytų

Rudžiu
Norint, galima bet ką paneigti, 

pajuokti, nustumti į šalį. Gali
ma sakyti: tai gražiai skamba, 
bet neįvykdoma, pasenę, nerea
lu, naivu, arba: “Jie-vieną sako, 
kitą daro...” “Argi jie laikosi to, 
ką skelbia?”

— Pažinau skautą, kuris... 
(ir čia eina visa eilė nedory
bių).

— Kartą mačiau skautę... (ir 
vėl, kaip karolėliai ant virvutės, 
veriami tos sesės trūkumai, klai
dos, neskautiškumaį).

Sunku rasti žmogų be trūku
mų, klaidų, ir skautai-ės yra 
žmonės... B® patyrinėkime dva
sią: kada jį., skautiška? Ar sten
giamasi žiūrėti į kitus, o ypač į 

kraštą, kurį dėl meilės svetimšalei 
merginai atsisakė ginti ir aukotis už 
laisvę.

SAVO BROLIO 
SESĖS SARGYBOJE
tos pačios sąjungos narius, kaip 
į brolius ir seses?

Jauna vadovė tvarko paukšty
čių stovyklėlę. Jos žingsnis leng
vas, šypsena smagi: jai kiekvie
na skaučiukė yra jaunesnė se
suo. Jei paklaustom, ar nėra iš
dykusių, išlepintų, nepakenčia
mų mergaičių jos globotinių tar
pe, ji, gal, sutiks, kad yra, bet 
tuojau pridės, kad pądykusioji 
turi ir mielų ypatybių, išlepinto
ji nepripratinta namie prie tvar
kos, nepakenčiamoji bando į sa
ve atkreipti dėmesio ir ieško 
meilės.

Vadovė — ją galėjai rasti lais

vojoje Lietuvoje, ir ją matei šios 
vasaros stovykloje, toli nuo Tė
vynės — būdama vyresnioji se
suo, ieško, kuo galėtų kiekvie
nai mažai sesutei padėti, ir kas 
galėtų jos šeimynėlę apjungti.

Skautų vyčių būrelis išleidžia 
du narius į kariuomenę ir jiems 
reguliariai rašo. Per šventes 
siunčiami paketėliai.

Kiti vyčiai susidėję apmoka 
draugo kursus ir apie tai neskel
bia, nes jiems rūpi brolio savi
jauta.

*

Viktoras nebesilanko sueigose. 
Draugininkas jį susiranda ir 
jam paaiškėja, kad skautas pra
dėjęs įsivelti į pavojingas drau
gystes.

Vyresnysis brolis nepaleidžia 
jaunesniojo, nenumoja ranka, 
bet pakartotinai lankosi, traukia 
jį į save, į skautų tarpą. Pavo
jingas momentas praeina, Vik
toras susitvarko. Apie visa tai 
težino jis ir jo draugininkas.

Taip, gražus žodis Budžiu turi 
daug reikšmių. Viena jų tikrai 
yra: budžiu savo brolio, savo se
sės sargyboje. V.M.
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1 *wtisti didžioji seimai
PAVASARIO SAPNAS

ANGELŲ MIESTE
Kai ateina pavasaris, visi mūsų 

mieste laukia Kaziuko mugės. Žmo
nės mėgsta susieiti, o skautai ir 
skautės — pasirodyti. Bet svarbiau
sia ' — įvyksta prekymetis, kuriuo 
metu visi vienetai pasipildo savo 
išsekusius iždus.

Šiemet mugė įvyko kovo 25 d. 
ir, kaip visada, šv. Kazimiero 
parapijos mokyklos kieme bei abie
jose salėse. Komendantės pareigas 
ėjo s. Lionė Vilimienė; mugės 
puošimo tema buvo Pavasario 
Sapnas. Spalvingos dekoracijos 
vaizdavo būdinguosius lietuviškus 
gamtovaizdžius su berželiais, malū
nais, piemenėliais. Tarp šių ryškėjo 
miegantis kunigaikštis Gediminas: 
labai puošnia karūna ant galvos ir 
sapnuojantis savo sapną.

Šių metų mugė buvo aštuonio
liktoji. „Nepraleidau nei vienos” — 
nostalgiškai pareiškė v.s. Valentinas 
Varnas. „Pačioje pradžioje darėme 
kitaip — visas prekes įkainodavo 
speciali komisija, o dabar kiekvie
nas nusistatinėja savo kainas, koki- 

-as tik nori”.
Paaiškėjo, kad brolis Valentinas 

buvo mūsų pirmosios Kaziukp 
Mugės komendantas ir vienas iš 
rengimo iniciatorių.

Pardavimas prasideda po mugės 
^ątidarymo ceremonijų, kurios vyk
sta prie tam tikslui pastatytų-vartų. 
Šiemet jie buvo papuošti .įvairiais į 
mums brangių simbolių skydeliais. 
Čia žmonės, išėję iš bažnyčios, ir 
susirenka. „Sveiki atvykę dar į 
vieną Kaziuko Mugę” — buvo jie 
pasveikinti v^. ; Irenos Vilkienės, 
kuri vaizdžiai paaiškino skautiškų ! 
mugių auklėjamąjį tikslą ir prašė 1 L. Kanto nuotraukos
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duosniai paremti jaunųjų pastangas. 
Po kaspino perkirpimo žmonės 
išsiliejo j kiemą, srovelėmis judėjo 
pro tvarkingai ant stalų išdėstytas 
prekes, loterijas, įvairius linksmus 
žaidimus, viską apžiūrinėdami.

Visų dėmesį traukė Kunigaikš
tienės Gražinos būrelio rankdarbių 
stalai, keliomis eilėmis žmonių 
apgulti. Matėsi daugybė medžio 
dirbinių; kiekvienas su pasitenkini
mu pripažino didelį įvairumą, sko
ningą, gerą užbaigimą. Čia triūsė 
pačios atlikėjos: sesės Nijolė Basiu- 
lienė, Daiva Jusionienė ir Renė 
Vizgirdienė. Medinės lėkštės, dėžu
tės, šaukštai, įvairūs vaizdeliai 
papuošti daugiausia mūsų tradicinių 
raštų motyvais. Viskas atlikta me
džio paviršiaus deginimo technika.

Buvo gražių medinių darbų ir iš 
Chicagos: v.s. Alė Namikienė ir 
šiemet parėmė Palangos tunto 
veiklą, atsiųsdama savo puikiąsias 
dovanas.

Spalvingos velykinės kortelės 
laukė nuolatinių pirkėjų, kurių 
norus visada su pasišventimu atlie
ka sesė Elena Vidugirienė. Velyki
niai margučiai rado didelę paklausą: 
margučių pritrūko, ir sesė Julija 
Šebanovienė kitais metais turės 
pasistengti prigaminti jų daugiau.

Kita būrelio dalis darbavosi 
valgykloje. Jų pagamintos dešros 
pagal sesės Petrutės Valiulienės 
receptą labai skanios: valgyti ateina 
ištisos šeimos. Svečiai patogiai 
sėdėjo ant naujųjų kėdžių, prie 
gražiai užtiestų stalų. Visi maloniai 
prisiminė parapijos šeimininką — 
prel. Joną Kučingį.

Kunigaikštienės Gražinos būre
liui dabar vadovauja sesė Stasė 
Koronkevičienė.

Skautų ir skaučių Židinys laikė 
užeigą. Ten visi,.- rimtai nusiteikę, 
svarstė dienos įvykius.

Saulėtame kieme žmonių daugė
jo. Tarp jų šmaikščiojo mažytės 
mergytės, bobučių ir vaidilučių 
kostiumėliais apsirengusios, prašy
damos pirkti jų daiktelius už kvo- 
terį. Jos kaip bitelės rinko pinigėlį ir 
nešė į savo „būdelę”. Tai Kregždžių 
d-vės jaunosios skautukės, kurios 
turėjo surengusios loteriją ir pasi- 
mainydamos triūsė prie savo drau- 
gininkės. Joms vadovauja energin
goji sesė Audra Griniūtė," kuri 
sugalvoja mažosioms sesėms įdomių 
dalykų.

Prie pastato sienos triukšmavo 
žaidėjai. Jie mėtė strėlas j taikinius. 
Kitur smagiai klegėjo vaikai, 
džiaugdamiesi, kai skarmale lėlė 
paduodavo jiems dovanėles. Lėlės 
rankas vikriai tvarkė pasislėpusios 
vyr. skautės kandidatės. Šalia jų 
kelios vyr. skautės demonstravo 
juostų audimą, o kitos pardavinėjo 
bilietėlius norintiems laimėti didelę 
kraičio skrynią. Patyrusios skautės 
ir geltonšlipsės siūlė skanius pyra
gus ir kitokius rankdarbius.

Skautų vyčių žalios skrybėlės 
teikė mugei savotišką iškimingumą.

Visus ir viską fotografavo v.s. 
Vaclovas Sviderskas, o kas norėjo 
atnaujinti savo medalius ar kitokius 
skautiškus ženklus, galėjo kreiptis 
pas v.s. Praną Pakalniškį, LSS ūkio 
skyriaus vedėją.

Šiemet buvo ir muzikantų. Tai 
du draugai: gitaristas Saulius Matas 
ir akordionistas Rimas Polikaitis. 
Jie, pagroję kurį laiką akademikų 
kavinėje, išeidavo į kiemą ir visus 
palinksmindavo savo darniom su
tartinėm.

Taip mugė tęsėsi keletą valandų. 
Žmonės apsipirko, pažaidė, pasiso
tino, pasibuvojo, o skautai ir 
skautės uždirbo.

Pavasario sapnas pasibaigė — 
visi išsiskirstė į namus. Smagu buvo 
savųjų tarpe pasidarbuoti, smagu 
kartu pasijuokti, smagu ateičiai 
planuoti. Reikia tikėtis, kitais me
tais naujos jėgos talkon ateis, 
garsiakalbiai geriau veiks, premijos 
už būdelių papuošimus skiriamos 
bus. Nors šių mažų trūkumų ne
daug kas pastebėjo, bet gerumui 
ribų nėra.

Vanda Zelenienė

15:
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AUSTRALIJOS 
RAJONE

* Melburno Skautininkų Ramovė
— pirmasis vienetas rajone — jau 
susimokėjo LSS nario mokestį ir 
užsiregistravo 1979 m. Ramovei 
vadovauja ps. N. Ramanauskas, 
sekretorė — s. J. Žitkevičienė. 
Ramovėje yra 33 nariai.
* Įvertinant jos darbą skautų viene
tuose ir bendruomenėje, Džiugo 
tunto vyr. skautė Birutė
Prašmutaitė pakelta j paskauti- 
ninkes. Kiek anksčiau į paskauti- 
ninkes pakeltos kitos dvi džiugietės
— Marytė Špokevičienė ir Jūratė 
Šimkienė. Eilė Džiugo tunto narių 
apdovanoti LSS garbės ženklais: 
Tėvynės Sūnaus žymeniu — s.v.v.sl. 
Vidas Sadauskas, Pažangumo 
žymeniu — psl. Laura Baltutytė, 
psl. Loreta Čiažauskaitė, psl. Akvilė 
Stasiliūnaitė ir psl. Lina Tamošaity
tė. Ordinu už Nuopelnus su rėmėjo 
kaspinu apdovanotas tunto rėmėjas 
p. Rimantas Švambarys.
* Sydnejaus Aušros tunto skautų- 
čių suruoštas metinis kaukių balius 
rugpjūčio 11 d. praėjo labai puikiai 
Gandai ateina, kad skauteliai nuos
tolių tai jau tikrai neturėję . . .
* Sydnejaus Senųjų Skautų Židinio 
sueiga sušaukta rugpjūčio 19 d. 
Lidcombe. Nutarta pavasariop (rug 
sėjo 29 d.) vėl suruošti ekskursiją į 
Shoalhaven apylinkes.

B. Ž.

A. Kovarskienė. Prie vėliavos s.v. 
R. Sipavičius.

Taip rieda mūsų margučiai. Tunt. A. 
Kovarskienė su paukštytėmis atve
lykio sekm. 1979 m.

Po rimtos dalies - žaidimas
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J978 m. kovo mėn. per šv. 
Kazimierą stovyklaujaA. Daukus. 
D. Mauragis, R Žentelis

Paukštyčių vadovė v.s. Rasa 
Mauragienė riša mazgelį naujai 
paukštytei - Rasai Daukutei

PRISISTATO
AUSTRALIJOS

SOSTINĖS
TUNTAS!

Žinovai tvirtina, kad žmogaus 
gyvenimas einąs ciklais; Canberros 
skautų gyvenime šis faktas yra tikra 
tiesa.

Pirmieji Canberros skautai įsi
kūrė 1958.11.23 d. — tai buvo 
dviejų skautų skiltis su a.a. s. Petru 
Pilka priejšakyje.Ji neužilgo išaugo 
savo narių skaičiumi ir persiforma
vo į draugovę. Ps. V. Keraitienė, 
nepasiduodama broliams,
1960.2.14, įsteigė skaučių ir jaun. 
skaučių skiltis.

Nuo to laiko skautų būrys 
Canberroje pradėjo augti ir vienu 
laiku buvo pasiekęs iki 55 aktyvių 
narių. Per visą tą laiką jiems 
vadovavo s. P. Pilka ir s. V. 
Keraitienė.

Pradžioje Canberros skautų 
vienetai veikė kaip Sydnejaus Auš
ros tunto „potuntis”, bet narių 
skaičiui didėjant, LSS vadovybės 
jam buvo suteiktos savaimingo — 
Baltijos — tunto teisės.

Laikui bėgant, jaunimui augant, 
išvažinėjant į kitus pasviečius, tunto 
veikla pradėjo silpnėti ir po kiek 
laiko visai sustojo. Galima sakyti — 
tuntas „išėjo atostogų”.

Per atostogų laiką Canberroje 
priaugo ir atvažiavo daugiau žmo
nių, o ypač vaikų. 1977 m. skautai 
vėl sukruto . . .

Atsišaukimas remti Vl-ją Tau
tinę Stovyklą pasiekė ir Canberrą. 
Sesė V. Keraitienė sušaukė Canber
ros vyr. skautų-čių posėdį, kuriame 
nors ir nedaug kas dalyvavo, o 
dalyviai neparodė daug entuziazmo, 
vis dėlto buvo nutarta rinkti pin
igus, ruošti balių ir remti VI T.S. 
Šiame darbe didžiausią naštą kėlė 
v.s. Viktorija Keraitienė, vyr. sesės 
Audronė Kovalskienė ir G. Alytie- 
nė, jūrų budys Kazimieras Kalvaitis 
ir sk. vytis J. Vaitas.

Buvo suruoštas balius, pravesta 
rinkliava tarp Canberros -lietuvių, 

surinkta nemažai dolerių ir gražiai 
paremta VI T.S.

Tiems darbams bevykstant, kele
tui senų vilkų kilo mintis dalyvauti 
Tautinėje Stovykloje ir, turint skau- 
tavimo amžiaus vaikų, įkurti bendrą 
paukštyčių-vilkiukų skiltį, kuriai 
vadovauti sutiko s.v. Mindaugas 
Mauragis.

Vl-ji T.S. Canberros skautavi- 
mui buvo lyg vitaminų injekcija į 
kūną. 1978 m. vasario mėnesį A. 
Kovalskienei sušaukus visų žinomų 
vyr. skaučių, vyčių bei budžių 
sueigą ir pasiūlius rimtai pradėti 
skautišką veiklą, buvo entuziastin
gai pritarta. Tą patį vakarą išrinktas 
vietininkijos štabas: vietininkė — 
v.sk. A. Kovalskienė, vietininkės 
pavaduotojas — s.v. R. Daukus, 
ižd. — s.v. J. Vaitas, paukštyčių 
vadovė — v.sk. R. Mauragienė, 
vilkiukų vadovas — s.v. M. Maura
gis.

1977 m. įkurtoji vilkiukų-paukš- 
tyčių skiltis sudarė pagrindus, ant 
kurių buvo statoma toliau.

Prasidėjo tėvų ir vaikų kalbini
mas stoti į skautų eiles. Atsiliepimas 
buvo nuostabus: skautų-čių eilės 
sparčiai augo. Gale 1978 m. vieti- 
ninkijoje jau aktyviai dalyvavo apie 
40 skautų-čių (tenka prisiminti, kad 
Canberros lietuviškoji bendruomenė 
teturi tik apie 200 lietuvių).

Sujudo skautiškasis gyvenimas. 
Buvo suprasta, kad išlaikyti susi
domėjimą, ypač vaikų tarpe, reikia 
sudaryti įdomią ir įvairią programą. 
Paukštytės ir vilkiukai pradėjo 
savaitines sueigas ir iškylas; jau 
1978 kovo mėnesį per šv. Kazimierą 
buvo suruošta 3 dienų jaun. skautų 
stovykla, kurios metu viena paukš
tytė ir vilkiukas davė įžodžius. Be 
skautiškosios veiklos, gyvai įsijung
ta ir į bendruomeninę.

Beplanuojant veiklą, kilo mintis 
suruošti didesnę stovyklą, kuri 
skirtųsi nuo normalių Australijos 
rajono lietuvių skautų stovyklų. 
Gavus rajono vadovybės pritarimą, 
Baltijos tuntas (tuomet dar vietinin- 
kija) pradėjo organizuoti Patyrimų 
Įsigijimo Stovyklą, kuri įvyks 1980 
m: sausio 2—13 d. Stovyklos štabą >
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sudaro: viršininkas — vytis M. 
Mauragis, viršininko pavaduotoja ir 
Seserijos pastovyklės vadovė — vyr. 
skautė A. Kovalskienė, ūkio vedėjas 
— vytis R. Miniotas, adjutantas — 
vytis R. Sipavičius, Brolijos pasto
vyklės vadovas — vytis J. Kovals
kis, kursų vedėjas — vytis R. 
Daukus. Stovyklos planavimo dar
bai smarkiai pažengę j priekį. 
Baltijos tunto broliai-sesės tikisi, 
kad šioje stovykloje gausiai daly
vaus sesės ir broliai iš kitų Australi
jos vietovių. Gi baltijiečiai pasis
tengs pravesti šių stovyklų skirtingai 
ir įdomiai.

a.a. VLADAS VENCKUS
Š.m. balandžio 25 Venecueloje 

mirė žymus bendruomeninrhkas, 
įvairių lietuviškų darbų rėmėjas ir 
lietuvių skautų-čių Venecueloje 
steigėjas, paskautininkis inž. Vladas 
Venckus.

Nuo pat jaunystės iki mirties 
brolis Vladas dalyvavo skautiškame 
judėjime, nors gimęs ir augęs 
Latvijoje, o taip pat ir paskutiniuo
sius 40 m. praleidęs svetur.

1928 m. Liepojoje, savo gimta
jame mieste, suorganizavo lietuvių 
skautų-čių vienetus ir jiems sėkmin-'' 
gai vadovavo. Tuomet Latvijoje 
buvo 7 lietuvių skautų vienetai, 
kurie ne tik Latvijoje, bet ir užsie
niuose puikiai reprezentavo lietuviš
kai skautijai. Palaikė broliškus 
ryšius su skautais Lietuvoje. Atosto
gų metu atvykdavo į Lietuvą ir 
pabendraudavo su kraujo broliais- 
sesėmis stovyklose ir skautiškose 
iškilmėse.

ps. VI. Venckus, 1931-36 m. 
studijuodamas Kauno VDU, taip 
pat neatitrūko nuo lietuviškojo 
judėjimo. Atsidūręs po II P. karo 
išeivijoje — Venecueloje, buvo 
vienas pirmųjų lietuvių skautų 
vienetų steigėjas.

Neseniai paprašius žinių apie 
skautų-čių įsisteigimų Venecueloje, 
jis pats taip aprašė pirmuosius 
žingsnius:

*
Užsiangažavus suruošti didelę 

stovyklų, atsirado ir finansinių 
problemų, bet esant „jauniems” jos 
mūsų neišgazdino. Iždui papildyti 
buvo suruoštas balius su gausia 
loterija, pravestos loterijos per kitus 
parengimus, o vyr. sesės pasidarė 
net maisto tiekėjos, paruošdamos 
pietus ar vakarienes visokiausiems 
renginiams.
(tęsinys sekančiame riumeryje)

s.v. J. Kovalskis

a.a. ps. Vladas Venckus
„. . . Atvykęs Maracay miestan, 

susiradau darbų naujai pastatytoje 
didžiulėje tekstilės įmonėje Sudam- 
tex. Ir taip, pasinaudodamas savo 
žiniomis ir praktišku patyrimu, 
pradėjau savistovų gyvenimo 
tarpsnį išeivijoje.

Turėdamas darbų ir nuolatinį 
adresų, pranešiau vyr. skautų vado
vybei JAV-se. Tiksliai nebepamenu, 
berods, 1949 metų pradžioje gavau 
Krivūlę, kurioje pranešama, kad esu 
paskirtas vietininku ar įgaliotiniu; 
mėginti organizuoti lietuvius skau

tus, atvykusius su tėvais Venecu- 
elon.

Pradėjęs dirbti Sudamtex, susi
pažinau tenai jau bedirbančią vyr. 
skautę Genovaitę Diržienę. Savaime 
aišku, supažincfihau ir jų su gautąja 
Krivulę. Būdami šiuo klausimu 
vienos nuomonės, nutarėme p. 
Diržių bute (turėjo išsinuomavę 
atskirų namelį) sukviesti pirmąją 
Maracay mieste gyvenančių skautų 
bei skaučių informaciniai-organiza- 
cinę sueigą, kuri įvyko 1949 metų 
pirmąjį pusmetį, dalyvaujant: vyr. 
skautei Genovaitei Milmantaitei- 
Diržienei, skautei Gildai Grosaitei, 
vilkiukui Gerhardui Grosui, skilti- 
ninkui Algirdui Gineikai ir ps. 
Vladui Venckui.

Šis penketukas vienbalsiai nuta
rė, kiek gyvenamojo krašto sąlygos 
leidžia, atgaivinti lietuvių skautišką
ją veiklų visoje Venecueloje (kur tik 
atsiras gyvenančių lietuvių), prisilai
kant lietuviškųjų tradicijų bei Vene- 
cuelos Skautų Centrinės Organiza
cijos pageidavimų; ir tuoj parašyti 
kreipinį į lietuvių skautus bei 
skautes registracijos reikalu. Tas ir 
buvo padaryta, paskelbiant Venecu- 
elos lietuvių mėnesiniame leidinyje 
TĖVŲ KELIAS, nr. 1, 1949 metų 
liepos mėnesį.

Nuo tada ir prasidėjo organizuo
ta lietuvių skautų bei skaučių veikla 
Venecueloje.

Toliau jis rašo:
„Aš dirbau, kiek sugebėjau, bet 

maksimumo šioje srityje nepasie
kiau dėl begalės man tenkančių 
visuomeninių pareigų: skautų or
ganizavimas, LOK, pirmininkavi
mas Maracay apylinkės valdybai, 
Bendruomenės Centro valdyboje, 
VLIKo atstovybėje — Tautos 
Fonde ir darbas pragyvenimui dėl 
kasdieninės mūsų duonos . . .”.

Ps. VI. Venckus nepalaužiama 
energija ir atkaklumu savo gyve
nime yra daug kuo pasitarnavęs 

^skautams ir lietuviškam judėjimui.
Tebūnie Tau, broli Vladai, 

lengva svečioji Venečuelos žemė!
A. S.
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CLEVELANDE
Su vasaros saulės spinduliais ir 

šventine nuotaika žmonės rinkosi j 
Dievo Motinos Nuolatinės Pagal
bos bažnyčią. Prie altoriaus buvo 
net penki kunigai, laukdami artėja
nčios palydos ir jaunųjų poros; 
Nijolė Mainelytė ir Algis Rukšėnas 
pakilia nuotaika sumainė aukso 
žiedus.

Nijolė yra vyr. skautė ir priklau
so Neringos skaučių tuntui; dirbanti 
kaip, pedagogė — mokytoja. Algis 
— akad. fil., priklauso ASS; dirba 
miesto valdyboje, eidamas aukštas, 
atsakingas pareigas. Prisimintini 
Algio ir žurnalistiniai gabumai: jis 
parašė anglų kalba knygą apie Simą 
Kudirką — Day of Shame.

Clevelando skautija džiaugiasi 
nauja lietuviška-skautiška šeima.

N. ir A. Rukšėnai
Sesė v.š. M. Dunduraitė-Slabo- 

kienė, kuri jau treji metai gyveno 
Floridoje, pasiilgusi Clevelando, 
atvyko pasimatyti su draugais- ir 
bendraminčiais. Skautininkų V. Ą. 
Šenbergų sodelyje susirinko per 
dvidešimt sesių ir keli broliai pasi
matyti su viešnia ir pasidalinti 
įspūdžiais. Mielų šeimininkų svečiai 
buvo pavaišinti* pietumis. Sesė 
Mikalina kvietė visus apsilankyti 
Floridoje ir pabuvoti jos erdvioje 
paMogįje.

JŪRATĖS 
DRAUGOVĖ 
JODINĖJO

Gegužės 5 dieną Jūratės draugo
vės skautės jodinėjo arkliais. 14 
mergaičių važiavome į „Studio 
Stables”. Keletas mergaičių jau 
mokėjo joti. Kitoms buvo tik 
pirmas kartas, ir jos buvo labai 
išsigandusios. Mes jodinėjom taku, 
kuris turėjo daug medžių.

Mes vyresnieji gerai žinome 
v.s.fil. V. Bražėno veiklą pavergtos 
tautos laisvinimo darbe. Jis keliauja 
nuo Atlanto ligi Pacifiko, skelbda
mas už geležinės uždangos vykstantį 
genocidą. Daugelis amerikiečių

Viešnia Mikalina svečiuojasi

Pradžioje arkliai ėjo tik pamažu, 
paskui truputį pradėjo bėginėti, o 
pabaigoje labai smarkiai bėginio!

Visi arkliai buvo gražūs, bet 
vienas arklys ypač atrodė gražiai. 
Jis buvo baltų ir juodų spalvų. 
Visoms skautėms buvo labai smagu 
praleisti laiką, ir lauksime, kai vėl 
galėsime važiuoti pajodinėti ark
liais.

skautė Birutė Abelkytė
Los Angeles.

klubų kviečia jį šios srities paskai
toms.

Clevelando Altos skyriaus kvie
timu, jis kalbėjo apie Baisųjį Birželį. 
Šia proga jis susitiko ir su Clevelan
do skautininkais.

(V. Bacevičiaus kronikos ir nūo-
V.A. Šenbergų sodelyhe traukos)
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DARBŠTUSIS 
TORONTO

BROLIS
Linas B. Saplys šį pavasarį 

Toronto universitete baigė architek
tūrą bakalauro laipsniu. Šiuometi
nis Toronto Rambyno tunto tunti- 
ninkas, šios vasaros Vilniaus 
stovyklos viršininkas, Brolijoje nuo 
vilkiukų amžiaus, ėjęs įvairias parei
gas, skautas-vytis, draugininkas, 
ryšininkas su kanadiečiais, kurį 
laiką buvęs oro skautų draugovėje, 
šokęs „Gintaro” tautinių šokių 
grupėje, vedęs ps. Astą Senke- 
vičiūtę. Šiuo metu dirba architektų 
įstaigoje, atlikdamas praktiką.

GIJOS 
STOVYKLOS

PRISIMINIMAI
Chicagos Aušros Vartų tunto 

skautės pakilia 30-čio jubiliejaus 
nuotaika stovyklavo dvi savaites 
Gijos stovykloje.

Išsiskirstėme plačiai po ąžuolyną 
pastovyklėmis. Ratelio pastovyklėje 
(vadovaujamoje ps. D. Brazdžiūnai
tės ir jos sumanių pagelbininkių D. 
Paulienės, B. Sasnauskienės ir V. 
Sutkutės) stovyklavo 17 jaun. 
skaučių. Įsikūrusios arčiausiai val
gyklos — menės, atskirai kėlė ir 
leido savo pastovyklės gairę. Kiek
vieną dieną į gairės pakėlimo 
iškilmes paukštytės kvietėsi vis kitą 
vadijos narę, apdovanodamos savo 
dailiais medaliais — paukštėmis.

Netoli vėliavų aikštės įsikūrė 
prityrusių skaučių — Šaudyklės 
pasovyklė. Tai mūsų stovyklos 
pažiba, nors jų buvo vos dešimt: 
darbščios, pareigingos, paklusnios. 
Pastovyklės vadovėmis buvo pirmą
ją savaitę si. L. Deveikytė, antrąją 
— A. Zalatoriūtė, globojant progra
mos vadovei ps. L. Rupinskienei.

Galulaukėje įsikūrė skaučių

Lankčio pastovyklė, susiskirsčiusi į 
7 skiltis: Grėblelių, Kačpėdėlių, 
Šeivų, Čiobrelių, Ožkanagučių, 
Žvaigėdučių ir Vingelių. Pastovyk
lės vadovėmis buvo: R. Predkelytė 
ir V. Izokaitytė. Globėja — komen
dante vyr. si. J. Kriaučeliūnaitė.

Už Lankčio pastovyklės įsikūrė 
stovyklos vadija.

Arti virtuvės įsikūręs maitinimo 
personalas, o netoli jų tunto stovyk
lavietės administratorius s. L. Ra
manauskas ir s. V. Balzaras; toliau 
tėvūno V. Zalatoriaus palapinė. 
Antrąją savaitę tėvūno vietą užėmė 
L. Volodka.

Pirmajame vėliavos pakėlime 
tunt. ps. N. Balzarienė įteikė sto
vyklos viršininkei Gijos stovyklinę 
gairę, perleisdama jai vadovavimą. 
Kartu su trispalve ir JAV vėliava 
virš medžių pakilo 30-io sukakties 
stovyklinė gairė.

Pirmadienio rytą stovykloje 
šypsojosi trys naujos „mėlynašlip- 
sės”. Tai Alma, Audrė ir Vilija, 
pasipuošusios išsvajotais mėlynais 
kaklaraiščiais, užrištais geruoju, 
tikruoju mazgti.

Stovyklai kurtis paskirtos tik dvi 
dienos. Iškyla sesės Laimos R. 
suprojektuoti darbščių pionierių 

pastatyti, meno vadovės R. Jauto- 
kaitės išpinti „macrame” vartai. 
Šalia svečių knygos — pastovas. 
Tautiniais ornamentais išpuošta 
vėliavų aikštė, žemės stalas. Paruoš
tas parodėlei Dionyzo Poškos baub
lys, kur vėliau sukrauti Vilniaus 
dienos eksponatai.

Vilniaus dieną sesė Laimutė 
priminė skautėms apie Vilniaus 
universitetą, kurio 400 m. jubiliejų 
dabar švenčiame. Daromi pilių ir 
kryžių modeliai, kaišomos tautiniais 
raštais juostos, piaustomos medžio 
juostinės. Aiškinama verbų kilmė. 
Daromos verbos. Pasididžiuodamos 
savo tautos garbinga praeitimi, 
skautės, talkinamos komendantės 
Jolitos, siuntė laiškus į Chicagos 
dienraščius Tribune ir Sun Times. 
Sesės L. Deveikytės laiškas buvo 
net atspausdintas.

Papročių dieną skautės susipaži
no su vestuvių ir Užgavėnių pa
pročiais. Susiskirsčiusios grupėmis, 
kūrė, inscenizavo vaidinimus. Darė
si Užgavėnių kaukes. Statėsi lauželi
us ir kepė įvairių receptų Užgavėnių 
blynus.

Paukštytės, pasipuošusios kau
kėmis, atskubėjo pas savo vyresnes 
seses pasivaišinti. Blynų konkursą 
laimėjo Šeivų, Kačpėdėlių ir Žvaig- 
džučių sudėtinė skiltis. Vakare — 
papročių laužas. Lauže kepamos 
bulvės.

Liepos 14-ji Sukaktuvinė diena. 
Trisdešimtmečio minėjimas įvyko 
menėje, dalyvaujant LSS vadovy
bei, buv. tuntininkėms, kitų stovyk
lų atstovams, tėveliams ir tunto 
geradariams. Minėjimui vadovavo 
komendante Jolita. Virš, paaiškino 
stovyklos vardo kilmę, pristatė 
vadiją. Tunt. ps. N. Balzarienė 
pristatė buv. tuntininkes, kurių 
dalyvavo net aštuonios, ir dabartinė 
— 19-oji sesė Nijolė. Prityrusios 
skautės, laužavedės Audrės paruoš
tos, sušoko audėjėlę. Nors stalą jau 
puošė Vyr. Skautininkės atvežtas 
sukaktuvinis raguolis, ant neštuvų 
įnešamas kitas sukaktuvinis pyra
gas. Tuntininkėms degan žvakutes, 
visi susirinkę giedojo Ilgiausių
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Jaun. skaučių RATELIS su vadovė- 
misB. Sasnauskiene ir D. Brazdžiū
naite (viršuje).

GIJOS stovyklos dienas kartu leido 
ir trys tuntininkės: A. Ramanaus
kienė, R. Kučienė ir N. Balzarienė.

Metų! Po menę pasiskleidė skautės, 
vaišindamos stovykloje pačių kep
tais meduoliniais grybukais. Tai 
Birutės S. nuopelnas mokyti skautes 
kulinarijos. Kraičio Skrynios vado
vės Albinos R. sueiliuotais kupletais 
pristatomas personalas.

■ Susimąstymo dieną visa stovyk
la susirinko savoje laužavietėje, kur 
be lauželio stovėjo paruoštas altori
us. Prisiminėme amžinybėn iškelia
vusią Aušros Vartų tuntininkę 
įkūrėją, tuolaikinę Vyr. Skautininkę 
v.s. J. Vaičiūnienę. Niūniuojant 
„Lietuva Brangi”, skaitoma jos 
poezija. Prisiminėme buv. tunti
ninkę s. E. Strikienę; jai skyrėme 
„O atsimeni namelį . . Sesė 
Jolita papasakojo apie Vilniaus 
Aušros Vartų atsiradimą, stebuklin
gąjį A. V. paveikslą, brolis Vilius —

L. JarUnaitė ir S.
Fabijonaitė stebi skautų vy’čių 
“vorų“ apipintus sesių vartus.
L. Volodkos nuotraukos
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įvykusius juose stebuklus. Sesė 
Albina išryškino v.s. J. Vaičiūnienės 
parinkto tuntui vardo prasmę, Sv. 
Mišias atnašavo stovyklų kapelio
nas kun. P. Daugintis, S.J.

Gražiai praėjo sesės Laimutės 
pravesta Skautorama. Skautora- 
moje dalyvavo iš 4 stovyklų po dvi 
skiltis. Kiekvienas dalyvavęs gavo 
progos pajusti, ar jau viską žinąs, ar 
dar reikia pasimokyti skautamoks-. 
lio.

Savivaldos diena mums vado
vėms atnešė džiaugsmą ir pasididži
avimą savo atžalynu. Vadijon iš
rinktos prityr. skautės sugebėjo ne 
tik pilną ir tvarkingą dienotvarkę 

vesti, bet ir pamaitinti. Šeimininkės 
poilsiavo. Turint tokias puikias 
priaugančias vadoves, ateitis Aušros 
Vartų tuntui dar; ilgai .gajantuota. 
Vakare, vėliavos nuleidimo metu, 
šios dienos viršininkė I. Valaitytė 
pareiškė: „Buvo labai smagu, bet ir 
labai sunku!”

*

Greit prabėgo stovykloje dvi 
savaitės, Penktadienio vakare užmė
tėme paskutinę giją. Nuo dabar 
pradėsim austi gražią juostą, kurią 
aušime visą ateinantį dešimtmetį.

Regina K.

Bochestėrio sk. vyčių kryžius 
6-je Tautinėje Stovykloje.

FINANSINĖ PARAMA

AUKOS

Lietuvių Fondas per Švietimo Tarybos Pirmininką Br. 
Juodelį — 500.00 dol.

Liet. Skautijos Fondas per LSS Tarybos iždininkę F. 
Kurgonienę — 125.00 dol.

(ATKELTA iš 2 pusi.)

S. Ilgūno nuotr.

B. AShebergas, Elmhurst, N.Y. — 5.00 dol.
R. Austras, Braintree, MA — 5.00 dol.
R. Spalis, Halifax, Anglija — 3.48 dol.
J. Stankūnas, Harbert, MI — 3.00 dol.
A. Mačiulis — Weston, Ont. — 1.00 dol.
R. Namikas, Toronto, Ont. $10.00
L. Milukienė, Plainview, N.Y. 10.00
K. Aglinskas, Chicago, IL. 5.00
D. Trakis, Chicago, IL. 5.00
B. Simonaitis, Port Colborne, Ont. 5.00
J. Kasperavičius, No. Arlington, N.J. 5.00 
.S. Šatienė, Warwick, R.I. 5.00
L. Kubilius, Chicago, IL. 5.00
A. Pintsch, West Milford, N.J. 5.00
A. Bitėnas, Elizabeth, N.J. 3.00
P. Butkys, Monteray Park, CA. 2.00
A. Gedmintas, Worcester, MA. 2.00

Nuoširdus skautiškas AČIŪ!
Adm.
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VADOVAI PAPRAŠĖ VSS VADOVYBES ĮREM<S»TI 
VILKIUKAMS STOVYKLOJE SŪPYNES. PIRMI JA .
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