
LAPKRITIS 1079 NOVEMBER

1



LAPKRITIS Į 1970 Į NOVEMBER

SMITH AIDAS
SKAUTU AIDAS — THE SCOUTS ECHO

f
USPAS497-840 Oficialus LIETUVIU SKAUTŲ S-GOS organas

Įsteigtas 1923.111.1 5 Šiauliuose, Lietuvoje 

Leidžia LSS Tarybos Pirmija

A Lithuanian youth Magazine, published monthly 
except July and August by The Lithuanian scouts 
Association. Not for profit Illinois Corporation.
Subscription $5.00 yearly, $3.00 halfyearly, 
single copy 50c.

Second Class postage paid at Chicago, Illinois.

Prenumerata: metams - $5.00, pusei metu. - $3.00, atskiro nr. kaina - 50c. 
Garbės prenumerata - $10.00, garbės leidėjo prenumerata - $25.00.

Redakcinė skiltis: s. Antanas Dundzila, v.s. Alė Namikienė, 
v.s. Antanas Saulaitis, S.J., s. Juozas Toliušis, v.s. Balys Vosylius, 
v.s. Bronius Žalys - skilties narys Australijoje

Medžiagų siųsti SKAUTU AIDAS
7220 So. California Ave. 
Chicago, IL 60629

Administratorė: v.s. Malvina Jonikienė 
6346 So. Washtenaw Ave. 
Chicago, IL 60629

e Office of Publication
SKAUTU AIDAS
6346 So. Washtenaw Ave.
Chicago, IL 60629

® Editor in Chief — Juozas Toliušis 
7220 So. California Ave.
Chicago, IL 60629

3 ® Managing Editor — Malvina Jonikiene
6346 So. Washtenaw Ave.

8 Chicago, IL 60629

GARBĖS
PRENUMERATOS:

R. Jarašunas - St. Monika, C A.
1979 m. $10.00 ir 1980 m. $10.00 

J. Paronis - Chicago, IL.
1979 m. $10.00 ir 1980 m. $10.00 

V. Gotceitas - Edmonton, Canada ,
1980 m. $10.00

AUKOS
SKAUTŲ AIDUI

D. Benevičienė - Hartford, CT., $10.00
V. Kalendra - Weston, Ont. $5.00
Mrs. L. Stukas - Hamilton, Ont. $5.00
B. Abelkytė - Buena Park, CA $2.00

Nuoširdus skautiškas ačiū!

2



------------------------------------- —■———--------- *—•
PRISIĖMIAU VADOVO PAREIGAS

kadangi skautybė teikia tikrą idealą ir sugeba 
taip įkvėpti, kad jaunimas pasižada brangindamas sa
vo garbę stengtis visomis jėgomis siekti to idealo;

kadangi skautybė efektingai papildo namų, baž
nyčios ir mokyklos darbą;

kadangi skąutybė duoda priaugančiam jaunimui 
teigiamą ir sąžiningą kryptį reikštis, veikti;

kadangi skautybė pripažįsta įgimtą norą sekti ir 
duoda jaunimui sektinų dalykų;

kadangi programa patraukia jaunimą ir ugdo su
gyvenimą, draugiškumą, žmoniškumą ir susivaldymą;

kadangi tikiu skautybės bendruomeniniu uždavi
niu.

Todėl prisiėmiau pareigas vadovauti, pasiryžau 
prisidėti ir padėti, kur ir kaip gabu.

Noriu,
kad tai

atitiktų Aukščiausiojo valiai, 
būtų naudinga mūsų tautai, 
padėtų mūsų bendruomenei

ir kad tai
ugdytų mūsų skautes ir skautus 
bei kilnintų mane.

„NORIU”
Kada prasideda nauji mokslo 

metai ir su jais intesyvus darbas su 
skautais:

Noriu tapti geresniu vadovu; 
noriu suprasti jaunimą, noriu kan
triai klausytis jo kalbos ir maloniai 
atsakyti i jo klausimus.

Noriu susivaldyti ir nepertraukti 
man pavestų jaunuolių pasakojimų, 
neatsakinėti jiems piktai ar pašiepi
ančiai.

Noriu būti toks mandagus jiems, 
kokius norėčiau juos matyti esant.

Noriu, apsirikęs ar ko nors 
nežinodamas, turėti drąsos prisi
pažinti arba atsiprašyti.

Noriu vengti užgauti. Jokiu 
būdu nenoriu juoktis iš jaunuolių 
klaidų arba imtis netinkamų baus
mių, kaip pavyzdžiui, pašaipos arba 
viešo sugėdinimo.

Noriu, kad niekas neišmoktų iš 
manęs ko bloga, meluoti arba vogti, 
todėl save prižiūrėsiu kas valandą, 
kas minutę, kad visa, ką darau ir 
sakau, baūtų nuoširdų ir sąžininga. 
Juk sąžiningumas teikia laimės.

Noriu sumažinti savo „aš”.,kuris 
nuolat ieško dėmesio, pritarimo, 
daugiau reikšmės. Taigi, nustosiu 
griaužęs. erzinęs, nuolat kritikavęs 
ir. būdamas blogai nusiteikęs, ban
dysiu laikyti liežuvį už dantų.

Noriu suprasti, kad jaunimas 
negali spręsti ir laikytis kaip senes
nioji karta.

Noriu padėti jam mokytis galvo
ti. pačiam manytis ieškoti tobules
nio ir rasti tikrąjį kelią.'

Niekuomet nenorėčiau bausti 
jaunimo vien tam, kad baudimu 
pasitenkinčiau. Norėčiau, nors ir 
neatsakydamas jam protingų norų, 
visuomet turėti pakankamai drąsos 
jam atsakyti tai, kas žinau, kenkia, 
negera.

Bandydamas būti teisingu, jau
triu ir draugišku, gal būsiu vertas 
tikros pagarbos.

Skautininkų įžodis Romuvoje
V. Bacevičiaus nuotr.
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LIKITE
IŠTIKIMI
KRISTUI

Jei, mirus popiežiui Jonui Pau
liui I, tik lietuviams būtų reikėję 
išrinkti naują popiežių, turbūt 
lenkas, kardinolas Karolis Voityla 
nebūtų gavęs nei vieno baiso ... O 
apie lietuvius ir Lietuvą nepagalvoja 
svetimtaučiai kardinolai išrinko 
popiežių, kurio pusė širdies (gal ir 
kraujo) Lietuvoje . . .

Na, kai mums Chicagos lietuvi
ams proga prišoko pasimatyti su 
tuo geruoju šv. Tėvu akis į akį, ne 
juokais susirūpinome: pradėjome 
galvoti, kaip turėtume tokį svečią 
pasitikti. Kai teliko vos pora sa
vaičių, išrinktas komitetas, pradėjo 
veikti: paruošė šv. Tėvui memoran
dumą, parūpino dovaną — Aušros 
Vartų Dievo Motinos įspūdingą 
gintarinį paveikslą. Memorandumas 
ir paveikslas šv. Tėvui įteikti per 
kardinolą J. Cody.

Mano nuoširdus sveikinimas 
Amerikos lietuviams.
Likite ištikimi Kristaus Bažnyčiai!
Branginkite kilnias tautos tradicijas!
Tegloboja Jus Dievo Motina Marija!

' Garbi Jėzui Kristui

Tirščiausiai lietuvių gyvenamą 
Marquette Parką kertančią Califor- 
nijos gatvę peijuosė gražiu plakatu, 
įspūdingu plakatu, popiežiaus pa
veikslu ir vėliavomis buvo pasi
puošusi ir dr. J. Adomavičiaus 
globojama ALVUDo sodyba ir kai 
kurie toje gatvėje kiti namai. Išsiri
kiavę uniformuoti šauliai sudarė 
sargybą, o margaspalviais tautiniais 
rūbais merginos ir moterys papuošė 
gatvę lietuviško grožio atspindžiais.

Visas šias lietuvių pastangas šv. 
Tėvas, kad ir greitai vežamas, matė, 
apie mus pagalvojo ir svarbiausioje 
vietoje, tinkamiausiu laiku mums 
atsilygino. Grant Parke visąi Chica- 
gai atnašaudamas šv. Mišias, pas
veikino apie 10 tautinių grupių jų 
kalba vos vienu sakiniu, o lietuvi
ams paskutiniesiems pasakė šiuos 
žodžius: „Mano nuoširdus sveikini
mas Amerikos lietuviams. Likite 
ištikimi Kristui, Bažnyčiai. Brangin-
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kite kilnios tautos tradicijas. Te
globoja jus Dievo Motina Marija. 
Garbė Jėzui Kristui.”

Tėvai jėzuitai L. Zaremba ir J. 
Vaišnys dalyvavo šv. Tėvo priėm
ime katedroje, P. Daugintis ir J. 
Vaišnys dalino šv. Komuniją po
piežiaus Mišių metu Grant Parke.

Petras Kleinotas, SJ.

Popiežius 1920 m. po 
pirmosios komunijos

Juozas Alinis Jūragis

GRAŽIOJI LIETUVA
Ten, kur beržai j saulės pusę svyra, 
Kur kuplūs gojai saugo žemę gerą 
Ir Aisčių Jūra savo bangą tyrą 
Į krantą plukdo, nešdama gintarą, 
Ten mūsų kraštas, pasaka auksinė, 
Ten Lietuva — šventa tėvų tėvynė.

Žavingi platūs ežerai tėvynės! 
Pakraščiuose lelijos žydi baltos. 
Vilioja akį vandenų mėlynė, 
Bangelės, vėjo neramaus sukeltos.
Naktis gelmėn jų sužeria šviesius žvaigždžių turtus, 
Ir skaito meldai augdami prabėgančius metus . . .

Žalias lankas, miškų tamsius pavėsius 
Upeliai, vingiais bėgdami, apžiūri, 
O sraunios upės varo srovę vėsią 
Ir amžiais girdo gilią Aisčių Jūrą.
Tarp medžių rymo pastatai miestelių ir kaimų, 
Ir seni sodai žydi prie namų.

Kalneliai, kalvos pro miškų vainiką 
Tave arčiau padangės pakylės.
Ant jų lietuvis priešus pasitiko, 
Vartus užvėręs išdižios pilies. 
Dievus vaidilos garbino ant jų, 
Pašlakstė aukurus šiltu aukos krauju.

Lietuvis tas kalvas savu krauju pagirdė — 
Sausos neliko žemės nei pėdos,
Ir žemė tapo jam brangesnė net už širdį,
Už ją gyvybę savo atiduos,
Nes ta iš protėvių paveldėta šalis — 
Pačios gyvybės ir sielos dalis.

Dangaus giedrumas meiliai žemę glosto 
Ir gundo žmogų džiaugtis nuolatos.
Gyvent šioj žemėj amžiais nepabostų 
Laukų glėby, globoj gražios gamtos. 
Ir saulės diskas, erdvėje degąs, 
Ir žemė žmogui didina jėgas.------

Graži tu, Lietuva, palaiminta tėvyne, 
Versmė kūrybos, darbo ir kovos. 
Tave dainom, legendom apipynėm, 
Kad amžiais šviestų vardas Lietuvos. 
Lietuvio širdžiai tu šventa esi,
Kaip laimės uostas, džiaugsmo spindesys.-------
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LAPKRIČIO 23 d. - KARIUOMENĖS ŠVENTĖ

1918 metais Lietuva buvo ap
supta įvairių priešų. Kai kurie 
trankėsi iš karo lauko, o kiti veržėsi 
paskui.

Tų pačių metų vasario 16 d. 
Lietuvos Taryba paskelbė Lietuvos 
Nepriklausomybę. Tai nepriklauso
mybei ginti reikėjo kariuomenės. 
Pirmų kariuomenę sudarė savano
riai.

Lapkričio 23 d. Lietuvos valdžia 
išleido pirmą įsakymą kariuomenei, 
kviesdama savanorius. Šie dideliais 
skaičiais rinkosi tam tikrose vietose 
ir žygiavo į priešų pusę.

Nebuvo nei uniformų, nei gerų 
ginklų. Atėjo savanoriai, apsirengę 
kaimiškais drabužiais ir nešini 
senais ginklais. Narsiai kariaudami, 
jie iš priešo laimėjo daug karo 
reikmenių.

1920 m. visi priešai buvo galuti
nai išvyti iš Lietuvos. Tuo laiku 
Lietuvos kariuomenė susidarė iš 
trijų divizijų.

Per Kariuomenės Šventę pri
simename visus žuvusius už Lietu-

Lietuvių skautija davė reikšmin
gų įnašų kovose dėl Lietuvos
nepriklausomybės. Pirmosios mišri
os lietuvių skautų-čių d-vės visi 
vyriškiai (visa skiltis ir drauginin
kas) savanoriais įstojo į Lietuvos 
kariuomenę. Keliolika pirmųjų Vil
niaus ir kitų vietovių skautų taip 
pat savanoriais įstojo į kariuomenę 
1919—1920 metais. Beveik visi jie ir 
būrelis skautų šaulių dalyvavo 
kautynėse su Lietuvos priešais. 
Keliolika jų jau buvo karininkai. 
Voronežo skautas lakūnas leitenan
tas Juozas Kumpis 1920 m. vadova
vo lėktuvų grupei, kuri bombardavo 
lenkų kariuomenės transporto trau
kinius ir sandėlius Varėnoje ir 
padarė labai didelių nuostolių. Ten 
jis pirmas iš mūsų skautų ir pirmas 
iš Lietuvos aviacijos karininkų 
žuvo.

v.s. Petras Jurgėla

Kanninkas A. Juozapavičius, kūrėjas sava
noris, 1-jo pėst- pulko vadas-

vos laisvę, ir savanorius, ir partiza-
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000000000000000
NERIJOS BURĖS

IŠSKLEISTOS JAU
10 METU000000000000000

LS Seserijos NERIJOS jūrų 
skaučių tuntui Chicagoje rugsėjo 29 
d. sukako dešimt metų. Gimtadienis 
atšvęstas iškilmingoje sueigoje spa
lio 21 d. ir sukaktuviniame pokylyje 
spalio 13 d., taip pat atskirų laivų 
sueigose ir liepos mėnesį Rako 
stovyklavietėje vykusioje „Ventės” 
stovykloje.

Per dešimtį metų Nerijos eilėse 
žygiavo keli šimtai sesių. Tunto 
kūrimosi laikotarpio ūdrytės — 
tuntui dešimtmetį švenčiant — jau 
suaugusios, universitetų1 diplomais 
ir laipsniais besididžiuojančios mer
ginos ir moterys. Ne visos jos liko 
tunte: profesijos ir kuriamos šeimos 
išveda jas iš Nerijos gretų. Tik 
„senosios” ir užsigrūdinusios vado
vės (su nedideliais pasikeitimais) 
ištvermingai lieka budėti prie tunto 
vairo, tikėdamos, kad dabar šeimas 
kuriančios sesės ateinančiame 
dešimtmetyje grįš į „gimtąjį uostą” 
keliomis dukrytėmis vedinos, vėl 

įsijungusios į veiklą perims vairą ir 
taps nepakeičiamomis vadovėmis.

Tunto narių skaičius nuolat 
nežymiai svyruoja. Šiuo metu NE
RIJOS gretose žygiuoja netoli 
šimtinės sesių. Gausiausi — ūdryčių 
ir gintarių vienetai. Tuntą sudaro 
keturi laivai: ūdryčių, j. jaunių, jūrų 
skaučių ir gintarių kandidačių bei 
dvi narėmis gausios gintarių įgulos.

Veikla gyva, entuziastinga. Kas 
sekmadienį sueigaujama Jaunimo 
Centre, kiekvieną vasarą stovyklau
jama, iškylaujama. Rako stovykla
vietėje tuntas turi įsirengęs patogų 
„uostą”. Dalyvaujama Kaziuko 
mugėse, suvažiavimuose, įvairiuose 
skautiškuose kursuose. Tunto apim
tyje, o kartais kartu su- broliais, 
ruošiami tautinių, ' skautiškų ir 
religinių švenčių minėjimai, kurių 
tikslas — perduoti jaunąjai kartai 
lietuviškas tradicijas, skatinti jas 
tęsti bei puoselėti. Vadovėms įvai
riuose darbuose ir užsimojimuose į

Nerijos pirmūnė 
j.s. A. Jovarauskienė

talką ateina tėveliai ir (kaip geroje 
šeimoje pridera) vadovių vyrai.

Dešimtmetis švenčiamas su vilti
mi, kad palankūs vėjai nesiliaus 
pūtę į NERIJOS plačiai išskleistas 
lietuviškas-jūrines bures, o Didysis 
Kapitonas budės prie vairo, kad, 
svečiuose vandenyse buriuojant, 
širdimis visuomet kryptume į ginta
rinius Baltijos krantus.

1. R.
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ŠVENTĖME '
GIMTADIENĮ

Nerijos tuntas spalio 21 d. 
Jaunimo Centre įvykusioje sueigoje 
paminėjo savo dešimtą'gimtadienį.

Iškilmės pradėtos šv. Mišiomis, 
kurias atnašavo tunto kapelionas 
v.s. kun. A. Saulaitis, SJ. Mišios 
buvo didingos, nes brolis A. Saulai
tis daug širdies įdėjo, jas paruošda
mas — įspūdingas pamokslas ir 
prasmingos sesių skaitytos maldos. 
Šv. aukos metu pianinu skambino ir

Nerijos tunto vadovės 1975 m.
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Nerijos tuntininkė
j..ps. Aid. Veselkienė (dešinėje) 
tariasi suvadovėmis.

giesmėms vadovavo gražiabalsė 
valt. Alvyde Eitutytė.

Po pamaldų, vienetams išsirikia
vus, vyko iškilminga sueiga, kurią 
sklandžiai pravedė komendante v.v. 
Rūta Karaliūnaitė. Sueiga vesta 
tradicine iškilmingoms sueigoms 
tvarka — raportai, vėliavų įnešimas, 
himnas, įsakymų skaitymas.

Nerijos tunto sesės ir vadovės 
nuoširdžiai džaiugėsi, išgirdusios 
Vyr. Skautininkės įsakymą, kuriuo į 
jūrų paskautininkės laipsnį pakelta 
darbšti, pareiginga, 6 metus ūdry-

tėms vadovavusi gintare Rasa 
Jovarauskaitė-Narbutaitienė.

Skautininkės įžodį pravedė vie
na iš jūrų skaučių Lietuvoje steigėjų 
— v.s. H. Plaušinaitienė. J didelį 
skautininkių-kų ratą būsimą pas- 
kautininkę atlydėjo jos mamytė, 
Nerijos tunto steigėja j.s. Aldona 
Jovarauskienė. Prieš dešimtį metų 
ūdrytės įžodį davusį Rasa, tunto 
eilėse užaugusi ir subrendusi, dabar 
ryžtingu balsu tarė įžodžio žodžius, 
po kurių žaliuoju kaklaraiščiu ją 
papuošė jos pirmoji vadovė, dabar
tinė VS Pavaduotoja v.s. Janina 
Mikutaitienė. Apeigas palydėjo visų 
dainuojama „Lietuva brangi”, svei
kinimai ir gėlės.

Buv. tuntininkė j.s. I. Regienė

Nerijos tuntui daug nusipelnęs 
dabartinis tėvūnas p. Alfonsas 
Eitutis apdovanotas Padėkos Ordi
nu su rėmėjo kaspinu; ordiną 
prisegė VS Pavaduotoja. Pažangu
mo žymeniu apdovanota v.v. Aldo
na Kuncienė.

Už rūpestingą pareigų atlikimą į 
vyresniškumo laipsnius pakeltos: į 
vyr. valt. laipsnį — gintarės Irena 
Jasulaitytė, Laura Narytė ir Vida 
Vizgirdaitė; į valt. laispnį — Alena 
Bobelytė, Alvyde Eitutytė; į vairi- 
ninkės laipsnį — Linda Balčiūnaitė, 
Aleksandra Gražytė.

Tunto dešimtmečio iškilmės 
būtų nepilnos be tradicinio raguo
lio. Žvakes uždegė buvusios tunti- 
ninkės — Aldona Jovarauskienė, 
Irena Regienė, Jolanda Aleksiūnie- 
nė ir dabartinė tuntininkė Aldona 
Veselkienė, o taip pat laivų ir įgulų 
vadės — Rasa Narbutaitienė, Dalia 
Bartkienė, Regina Dapkuvienė, 
Daina Rudaitienė, Virginija Marke
vičiūtė ir Regina Andrijauskienė.

Nerijos tuntininkė tarė padėkos 
ir įvertinimo žodį tunto steigėjai, 
buvusioms tunrininkėms, visoms 
vadovėms, kapelionams, tėvūnams, 
visiems talkininkams, tėvams ir

Kūčios pas jūrų skautes
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Nerijos tunto šeimos portretas 1979 m.

rėmėjams. Ypatinga padėka išreikš
ta buvusioms stovyklų viršininkėms 
ir daug pasidarbavusiems tunto 
vadovių paruošime —j.v.s. Broniui 
Juodeliui ir dr. Jurgiui Anysui. 
Tuntininkės ir stovyklų viršininkės 
papuoštos gėlėmis.

Išnešus vėliavas, sekė sveikini
mai: VS ir savo vardu tuntų 
sveikino VSP Janina Mikutaitienė, 
įteikdama visų pasigėrėjimų sukėlu
sių dovanų — lino audinį su 
įaustomis Maironio eilėmis „Kur 
bėga Šešupė”. Gražiais linkėjimais 
sveikino Vidurio rajono vadas 
Zigmas Jaunius. Kernavės tuntinin- 
kė Kristina Bukaveckaitė sveikinda
ma įteikė gražų albumų. Aušros 
Vartų tuntininkė Nijolė Balzarienė 
sveikindama apjuosė Nerijos tunti- 

ninkę tautine juosta, o iš Aušros 
Vartų tunto Partizanės Vaidilutės 
vyr. skaučių būrelio Nerijon „iš
plaukusioms” sesėms — Aldonai 
Jovarauskienei, Irenai Regienei ir 
Vidai Račiūnienei po gražiai išde
gintų sagę. Vidurio rajono vadeivė 
Aldona Gasnerienė, sveikinime iškė
lusi lietuvių kalbos mokymosi svar
bų, įteikė mūsų žodžio meisterio 
Balio Sruogos raštų rinkinį. Litua- 
nicos tunto vardu sveikino brolis 
Antanas Paužuolis^ įteikdamas me
niškų plaketę.

Pradėjus naujuosius veiklos 
metus, ne visos vadovės begalėjo 
tesėti savo pareigose, todėl tunto 
įsakymu buvo paleista esamoji 
vadija ir paskelbta nauja. Sekė 
vadovių pasikeitimai pareigomis.

Sueigai baigiantis, ratu supynus 
rankas, buvo padainuota, o iškilmės 
baigtos tradicine malda „Ateina 
naktis”.

Po sueigos buvo vaišinamasi 
gimtadienio raguoliu ir sesės Aldo
nos Jovarauskienės paruošta kava.

IR
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ANGLIJOS 
GEDIMINO 

PILYJE
Anglijos liet, skautų-čių vasaros 

tradicinė stovykla buvo liepos 28— 
rugpiūčio 4 dienomis Lietuvių 
Sodybos žaliajame beržynėlyje. Si 
stovykla jau 30-ji ir vyko ketvirto 
Pas. Liet. Jaunimo Kongreso, žen
kle.

Sukaktuvinė stovykla pavadinta 
GEDIMINO PILIMI. Jai vadovavo 
i-uiopos Rajono vadas v.s. Jaras 
Alkis, pavaduotojas v.s. Juozas 
Maslauskas.

Seserijos pastovyklė — RAGA
NOS ŠATRUOS. Pastovyklei va
dovavo vyr. skautė Daina Traškai- 
tė, adjutante vyr. skautė Astrų 
Kvėdaraitė. Užsiėmimų vadovės: ps. 
Rūta Šovienė, mokytoja E. Cor
nish, prityrusi skautė Anita Sovaitė 
ir talkininkė Kristina Veršelytė.

Brolijos pastovyklė — PERKŪ
NAS. Pastovyklei vadovavo vytis 
Romas Juozelskis (jis dalyvavo 
Jaunimo Kongrese Anglijoje ir 
Vokietijoje kviestu Anglijos vieti- 
ninkijos skautų atstovu), pavaduo
tojas vytis Vytenis Zinkus. Stovyklų 

»’ dvasiniai globojo v.si. kun. Alek
sandras Geryba. Laužų vadovė s. 
Gajutė O’Brien, stovyklos matinimų 
pravedė skautininkai Algis ir Irena 
Gerdžiūnai, juos pavadavo Balys 
Butrimas. Stovyklos kasininkas s. 

!f i.;,Antų.nas Jakimavičius, Sporto, 
TTatikuoto Puodo” ir iškylų vado
vas^ Vincentas O’Brien. Pirmosios 
pagalbos vadovas ps. dr. Rimantas

Valteris. Turėta talkininkų: M. 
Cornish ir Tony Philpott.

Neatsiliko ir vytis Eimutis Šova, 
kuris, kas vakarų po darbo įvairiau
siais būdais atvykęs, talkino stovyk
lai muzika, užsiėmimais ir stovyklos 
gyvenimų nufilmavo.

Stovyklų sudarė skautiška šeima 
iš 42 sesių ir brolių. Stovykloje 
turėjome svečių: iš JAV sesė Astra 
Kvėdaraitę, iš Australijos vytis 
Andrius Baltrūnas, iš Vasario 16-os 
gimnazijos skautė Kristina Veršely
tė.

Pionieriai vadovai, paaukodami 
savo atostogas, atvyko stovyklon 
prieš savaitę: J. Alkis, Br. Zinkus ir 
kiti. Daug širdies, pastangų ir laiko 
įdėjo broliai E. Šova, R. Šova, V. 
O’Brien, ps. dr. R. Valteris. Ūkio 
vedėjai Gerdžiūnai per savaitę šveitė 
puodus ir rūpinosi malkomis.

Skautams atvykus į stovyklų, 
visi sunkieji darbai atlikti: virtuvė

J. Maslauskas įteikia Rajono 
Vadui J. Alkiui buv, Tdr. 
Pkės dovaną

paruošta, palapinės stūkso, prau
syklos, sporto aikštės ir kita įruošta.

Vakare susirenkame stovyklos 
posėdžiui. Programa graži ir turi
ninga, kreipiamas dėmesys į lituan
istines pamokas, kurios vyko kiek
vienų dienų. Jas praveda J. Alkis, J. 
Maslauskas.

Kaip ir visuomet, pirmosios 
stovyklavimo dienos — susitvarky
mas. Iškyla vėliavų stiebai, stovykli
niai vartai, tautiniais ornamentais

Smagu pietauti prie skautiško stalo
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Susirinkome Į paskutinį laužą j. Alkio nuotraukos

kryžius, stovyklinis stalas su Lietu
vos herbu, skautiškais ženklais.

Stovyklos atidarymas, pirmosios 
mišios Sodyboje. Dvasios vadovas 
kun. A. Geryba pamoksle iškelia 
skautybės tikslus ir prasmę, palies
damas skautišką šūkį ir linkėdamas 
gražios stovyklos.

Dienos saulėtos ir lietingos. 
Saulutei pasirodžius, vyko įvairiausi 
užsiėmimai lauke; ps. R. Šovienė, 
mokytoja A. Cornish praveda pieši
mo, audimo ir skautiškos progra
mos pratybas. Sesės Anita Šovaitė 
ir Astra Kvėdaraitė vedė tautinių 
šokių pamokas, V. O’Brien dainas, 
sportą ir iškylas. Vytis Vytenis 
Zinkus stovyklautojus supažindina 
su žemėlapiu ir kompasu, vadovau
ja žygiui su žemėlapiu. Žygis tęsiasi 
6 vai., nežiūrint lietingo oro. Kun. 
A. Geryba, iš Škotijos atvykęs 
svečias, labai išsamiai papasakojo 
apie pirmųjų lietuvių emigrantų 
gyvenimą, savų tradicijų, papročių 
išlaikymo pastangas ir pan. Sulau
kėm inž. Aleksio Vilčinsko, vos 
grįžusio iš Jaunimo Kongreso. Jis 
papasakojo kongreso sėkmes, buvu
sią programą ir visus stovyklautojus 
apdovanojo kongresinėmis dovano
mis.

Ypač daug pastangų dėjo sto
vyklos viršininkas lituanistinei pro
gramai, įvairindamas gyvais vaiz
dais. padaręs piešinius. Neatsiliko 
prityręs skautas Gintas Šova: jis 
savo piešimo sugebėjimus buvo 
iškabinęs virtuvėje. Stebėtinai dainų 
repeticijas vedė V. O’Brien ir s. 
Gajutė O’Brien. Pagaliau, vakari
nėse laužų programose nuotaikingai 
skambėjo sesės V. O’Brien „Tau
kuotas Puodas”, sukeldamas juoko 
iki ašarų . . .

Rikiuojamės stovyklos uždarymui

Penktadienio vakare po sma
gaus su montažu paruošto sesės 
Gajutės lauželio, stovyklai ir atosto
gautojams vyko kun. A. Gerybos 
atnašaujamos mišios. Laužo ir 
mišių metu nevienam dalyviui ašara 
nubyrėjo, .besiklausant jaunučių 
stovyklautojų skaitymo ir dainų 
montažo. Dvasios vadovas pamok
sle jautriu žodžiu pabrėžė, ką 
skautiška stovykla duoda jaunimui.

Po laužo ir mišių vyko skautų 
vyčių įžodis. Violetiniu kaklaraiščiu 
pasipuošė: Petras Pūkštys, Romas 
Juozelskis ir Mindas Gerdžiūnas. 
Įžodį pravedė v.s. J. Alkis, Australi
jos vyčių vardu įspūdingą žodį tarė 
brolis A. Baltrūnas.

Šeštadienį stovyklos uždarymas 
ir paskutinis lauželis.

Į iškilmes susirenka svečių: 
Derbio ekskursija su skautiškos
idėjos rėmėjais, DBLS Derby skyr. 
p-ku VI. Junoku, „Budėkime” adm. 
J. Levinsku ir kt.

Vyksta stovyklos įsakymai. 
Skautės įžodį duoda Elena Pilcher, 
skauto — D. Pilcher, prityrusios 
skautės — Kristina Veršelytė. Skau
tai: Andrius Šova ir Gintas Šova 
išlaikė muzikanto, stovyklautojo ir 
dviratininko specialybes. Pavyzdin
giausi skautai: D. Siliutė ir A. Šova. 
Jiems įteikiami pažymėjimai. Ki
tiems skautukams už gražų elgesį
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įteikia dovanas ir gražiai aptaria 
stovyklos sėkmę viršininkas v.s. J. 
Alkis.

Trumpai prabilo ir v.s. J. Mas- 
lauskas. Jis įteikia broliui J. Alkiui 
dovaną — skydą su 6 T. S. ženklu ir 
įrašu. Dovana iš buv. Tar. Pirmi
ninkės v.s. L. Milukienės broliui 
Alkiui — Taut. Stovyklos vyr. 
laužavedžiui.

Paskutinį lauželį uždega Z.

ASS STUDIJŲ 
•zz1 :

Rugpjūčio 31—rugsėjo 2 d. 
Kanadoje, Wasaga Beach vietovėje, 
Tėvų Pranciškonų stovyklavietėje 
įvyk j akademikų skautų 1979 metų 
studijų dienos. Programoje buvo 
paskaitos, IV-jo PLJK dalyvių 
pranešimas — simpoziumas ir ASS 

,ų sueiga.
Sc...kr'' '4io atidarymas paskirtas 

Vilniau liversiteto 400 metų 
sukakties paminėjimui. Fil. J. Dai- 
nauskas trumpai nušvietė to univer
siteto kelią, sustodamas prie jo 
gyvavimo esminių datų, pažymėda

16

Juras. Vyksta dainos, pasirodymai, 
tautiniai šokiai, šūkiai ir „Taukuoto 
Puodo” pamaivos.

Vakare visi susirenkame pasku
tiniam vėliavų nuleidimui. Atsisvei
kinimo žodį taria stovyklos viršinin
kas. Nuleidžiamos vėliavos ir, 
susirinkę į paskutinį lauželį,, išsiski
riame su skautiška malda — Ateina 
naktis . . .

v.s. J. M.

mas, kad Vilniaus universitetas 
Lietuvą įvedė ir išlaikė Vakarų 
Europos kultūros orbitoje.

Fil. A. Tamošiūnas kalbėjo apie 
Lietuvos žydus nepriklausomybės 
metu ir jų tragišką likimą nacių 
okupacijos metu.

Algirdas P. Gureckas iš Wa- 
shingtono, D.C., PLB atstovas 
tarptautiniams reikalams, kalbėjo 
apie Lietuvos ir lietuvių rytų sienas, 
pirmučiausia kokios jos buvo 
XVIII—XIX šimtmetyje.

* * *

Sekmadienį po Mišių, kurias 
stovyklavietės salėje atnašavo vietos

Sesė Rima Skorubskaitė su Mukiu.

parapijos kunigas pranciškonas — 
lietuvis, fil. J. Dainauskas kalbėjo 
apie Sovietų 1978 m. pilietybės 
įstatymą, kuriuo skelbiama, kad 
visi, gimę Sovietų teritorijoje, bei 
jųjų vaikai, kur jie begyventų ir 
nežiūrint, kad jie seniai turėtų savo 
gyvenamojo krašto pilietybę, Sovie
tų valdžios yra laikomi Sovietų 
piliečiais. Esmėje, tai1 yra Sovietų 
1938 m. įstatymo tokio pat nuostato 
pakartojimas.

* * *
ASS narių sueigai vadovavo 

ASS vadijos pirm. fil. dr. R. 
Strikas, Kalifornijos ASS skyrius, 
Vilniaus universiteto sukakčiai pa
minėti, leidžia skulptoriaus V.

ASS studijų dienų dalyviai
A. Šeškaus nuotraukos
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Kašubos parengtą medalį, kuris bus 
iš bronzos, sidabro ir aukso. ASS 
leidykla 1971—1979 m. išleido 14 
knygų (1978 — dvi ir 1979 — 
vieną). Spaustuvėse yra 3 tolimesni 
veikalai, o kokie 6 rankraščiai 
laukia savo eilės. Buvo sutarta 1980 
m. sušaukti visuotinį akivaizdinį 
ASS narių suvažiavimą, kad pagy
vintų organizacinį akademikų skau
tų gyvenimą. Akademikai skautai 
turėtų labiau rūpintis Vydūno fon
do veikla.

IV-jo PLJK simpoziume pra
nešimus darė filisteriai M. Pleškys 
(simpoziumo moderatorius), Bruso- 
kaitė, Rimavičiūtė ir Šeškus.

* * *
Stovyklavietės salėje buvo J. 

Tallat-Kelpšienės iš Chicagos rank
darbių paroda, daugiausia tautinės 
ornamentikos motyvais.

Studijų-dienų programai vado
vavo filisterės dr. R. Skorubskaitė, 
L. Griauzdienė ir A. Matutienė. 
Virtuvėje šeimininkavo ir puikiai 
parengtais patiekalais maitino fil. 
Gr. Matutis, padedamas fil. A. 
Gapučio ir fil. A. Šeškaus, o indus 
plovė . . . visi!

Baigus studijų dienų programą, 
sąskrydžio dalyviai turinį ir pravedi- 
mą įvertino gerai.

J. Dn.

ŠVYTURIO
VADOVŲ 
SUEIGOJE

Gražioji vasara jau praeityje. 
Dienoms pilkėjant ir lietui vis 
dažniau krapnojant, smagu prisi
minti puikiąją Atlanto Rajono 
ŠVYTURIO stovyklą, vykusią 
rugpjūčio 18—26 dienomis Resolute 
Scouts Reservation. Bolton, Mass.

jdomion stovyklavimo prisimi
nimų grandin jungiasi ir skautų 
vadovų sueiga, įvykusi stovyklai 
baigiantis ramią popietę, kurioje 
paminėta Atlanto Rajono 25-rių 
metų sukaktis nuo pirmosios rajoni
nės RAMBYNO stovyklos (įvykusi
os 1954 m. Camp Child, Cape Cod).

Ta proga gražų montažą pa
ruošė skautininkės L. Kiliulienė su 
G-. Matoniene. Dalyvavo taip pat 
amerikiečių ir latvių skautų atsto
vai. Sueigos metu buvo įteikti 
pažymėjimai Gilwellio kursus bai
gusiems skautų vadovams. Nuo
traukoje (1) matome išsirikiavusius 
kursantus: V. Rapšys, M. Baneviči
us, G. Matonienė, S. Gedgaudienė, 
J. Lileikis, J. Asminas ir St. Ilgūnas 
(trūksta kun. A. Saulaičio, SJ).

Po sueigos vyko dalyvių vaišės. 
Nuotraukoje (2) matome seses 
skautininkės prie vaišių stalo. Treči
oje nuotraukoje bendras būrys.

(k.n.)
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ĮSPŪDŽIAI IŠ 
DAINŲ ŠALIES 

STOVYKLOS
Baltais berželiais, gluosniais ir 

kvapiom pušim pasipuošusi Tėvų 
Pranciškonų stovyklavietė Wasaga 
Beach, Kanadoje, dviem savaitėm 
priglaudė Clevelando Pilėnų ir 
Neringos tuntų skautus-ės.

,,Dainų Šalis” stovyklos vardas 
labai tiko, nes čia skambėjo juokas 
ir daina. Stovyklų organizavo ir

Dainų Šalies stovykloje: 1 — 
pirmos savaitės v-kė s. Muiiolienė 
moko audimo rankdarbių Tėvynės 
dieną; 2 — dviejų dienų iškylos 

dalyviai su vadove L. Čipkule 
(kairėje); 3 — trijų dienų kanojų 
išvykos dalyviai su vadovu s. A. 
Mulioliu (su skrybėle); 4 — prit. 

skautėms kaklaraiščius užriša v-kė 
s. J. Budirenė; 5 — akimirka iš 
kanojų iškylos ,,Mėnulio” upe.
R. Belzinsko ir J. Muliolio nuotr.
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savo tuntams vadovavo abu tunti- 
ninkai: ps. Remigijus Belzinskas, 
jaunas, sumanus ir daug žadantis 
vadovas ir patyrusi skautybėje s. 
Elena Nainienė.

Daug džiaugsmo teikė graži 
stovyklos gairelė, suprojektuota ir 
padaryta vyr. skautės Virginijos 
Juodišiūtės. Jos surinktos dainos ir 
puikiai pravesta papročių diena 
rodo, kad mes turime tautos žiedą 
— skautiškąjį jaunimą, kuris ir 
žino, kodėl ir kaip reikia dirbti.

j. b.

Pasidalinkime pluošteliu prisi
minimų iš Clevelando sesių-brolių 
Dainų Šalies stovyklos. Rašinėliai 
paimti iš stovyklos laikraštėlio 
LIEPSNELĖ.

* * *

Kelionė į stovyklą atrodė labai 
trumpa, nes autobuse buvo visos 
mūsų draugės. Mums labai patinka 
stovyklauti, ir visos vadovės labai 
draugiškos. Smagu, kad mūsų 
nameliai tokie švarūs.

Šį vakarą laužas buvo labai 
geras.

Vilija, Vida, Ilona.

* * *

Sukurtas Laužas pabudino 
skautišką nuotaiką širdyse. Laužas 
buvo labai smagus, o vaidinimai 
parodė, kad jie buvo iš anksto 
suplanuoti. Labai graži stovyklavie
tė ir geros kabinos. Jos iš lauko 
atrodo kaip palapinės. Gaila, kad 
tokia maža mūsų grupė; bet vistiek 
smagu, nes visi vienas kitą pažįs
tame.

Virginija

* * *

Visos greit ir gražiai susitvar
kėme — turėjom daug energijos. 
Gražus oras teikė mums gerą nuo
taiką.

Buvo gražiausia, kai vakarinės 
programos metu Jolanta pasakė 
„trys — keturi” ir pamiršo pasakyti, 

kokią dainą dainuosime! Renė ir 
Rytas gražiai pravedė laužą — visi 
dalyvavom.

Aš su Rita budėjom pirmąją 
naktį, buvo nepaprastai ramu.

Jolanta ir Rita

* * *

Graži saulutė, ošią beržai ir 
uosiai ir malonūs pušų kvapai 
pasveikino mus čia Wasagoje. Bal
tame smėlyje įspaudėme savo pir
mus žingsnius ir skubėjome surasti 
vietą, kurioje gyvensime. Kažkaip 
buvo visur tylu — lyg ko trūko. Už 
pusės valandos jau skambėjo juo
kas, buvo girdėti pašnekesiai, ir 
atrodė, lyg gamta būtų pabudusi iš 
miego. Vieta jau nebe ta pati: čia 
jau skamba lietuviška daina ir 
plėvesuoja mūsų trispalvė.

Tuntininkų Elena

Zoologijos sode

Kai lankėme zoologijos sodą, 
matėm daug visokių gyvulių: bež
džionių, ožkų, stirnų, jaučių, meš
kų, leopardų ir liūtų. Mažytė 
beždžionė buvo susirietusi į ka
muolį, nes jai buvo labai šalta. 
Matėm ir daug paukščių: Štrausų, 
ančių ir kitų. Sode buvo didelis 
vėžlys, tupėjo rakūnai ir šeškai. Kai 
buvom beveik viską apžiūrėjusios, 
truputį pasisupome, paskui grįžome 
į stovyklą.
K. Vedegytė, R. Bederytė, L.

Gelažytė, T. Majorovaitė

Sunki iškyla

Iškyla prasidėjo trečiadienį, 
rugpjūčio 15 d. prie „Mud River”. 
Visos skautės nešė kuprines ir 
slidinėjo nuo kalno iki upės kranto. 
Pradėjom vaikščioti po pušynus, 
mišką ir net per didelius akmenis. 
Buvo sunku, bet mes nepasidavėme 
ir keliavom tolyn. Mus vedė Daiva 
Petukauskaitė ir Rita Ridelytė.

Dangus buvo mėlynas ir saulė, 
pagaliau, švietė. Visas miškas su 
mumis džiaugėsi..

Po kiek laiko pamatėm, kad mes 
jau paklydusios: pradėjom lipti į 
kalną, bet negalėjome rasti takelio. 
Apie 5 vai. vakaro Daiva ir Rita 
surado taką į „Devil’s Glen”. Tai 
labai gaži ir įspūdinga vieta. Ten 

sutikome tris geltonšlipsius brolius 
ir tuoj pradėjom ruošti vakarienę. 
Loreta, mūsų vadovė, paruošė labai 
gardžią vakarienę.

Ketvirtadienio rytą pavalgėm, 
suplovėm indus, susikrovėme daik
tus ir keliavome į „Glen Huron”. Šį 
kartą takas nebuvo ant sausos 
žemės, bet upelyje, kuriuo visi 
keliavo apie mylią. Neužilgo pasie
kėme skirtąjį „gleną”, kur užėjom 
valgyklėlėn pasistiprinti ir pailsėti, 
kol sesė Amanda Muliolienė su 
talka mus parvežė atgal į stovyklą. 
V. Banionytė, L Grinaitė ir A.

Johansonaitė
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AUSTRALIJOS 
RAJONE

Melburnas

* Rugpjūčio 10 d. trys Džitigo 
tunto sesės — Aldona Jokubaitytė, 
Loreta Mackevičiūtė ir Gaila Že
maitytė davė vyr. skautės įžodį.
" Džiugo tunto sueiga įvyko rug
sėjo 8 d. Jos metu jaun. skauto-tės 
įžodį davė Audra Šimkutė ir Broni
us Zumeris, skauto — Petras 
Andrejūnas- ir Kristupas Raudys. 
Eilė sesių pakelta į vyr. laipsnius: į 
skiltininkės — v.sk. Dalia Antanai
tienė; į paskiltininkės — v.skautės 
Irena Bacevičienė, Viltė Araitė, Ona 
Zabukaitė, prityrusios skautės Brig
ita Szentimrey, Danutė Špokevičiū- 
tė ir sk. Asta Vaičaitytė. Po sueigos 
tuntas organizuotai dalyvavo Tau
tos šventės pamaldose.
* Tuntas ruošia draugininkų se
minarą jaun. vadovams vasario 
mėn. pradžioje. Tuntas vasaros 
stovyklos neruoš, bet didesniu 
kontingentu dalyvaus Canberros 
Baltijos tunto ruošiamoje stovyk
loje.
* Vyr. skautės rugsėjo 21 suruošė 
įdomią vakaronę Melburno Lietu
vių Namuose tunto vyr. sesėms-bro- 
liams.
* Džiugo tunto rėmėjas p. Riman
tas Švambaris LSB Vyr. Skautinin
ko apdovanotas Ordinu Už Nuopel
nus; tunto vadovas v.si. Vidas 
Sadauskas — Tėvynės Sūnaus 
žymeniu.
* Melburno Skautininkų Ramo
vės sueiga įvyko rugsėjo 18 d. 
Sueigos metu skautininkės įžodį 
davė Birutė Prašjmutaitė. Ramovei 
vadovauja ps. N. Ramanauskas, 
sekretorė — s. J. Žitkevičienė.

Sydnejus

* ALB Sydnejaus Apylinkės su
ruošto Rugsėjo 8 d. minėjimo dalį 
meninės programos atliko Sydne
jaus Akademikių Skaučių Draugo
vės narės.
* Akademinio Skautų Sąjūdžio 
skyrius spalio 7 d. paminėjo ASS 55

000000000000000
JUDRU

MELBOURNO
DŽIUGO
TUNTE

Antano Krauso vyčiai

Jau antrus metus A. Krauso 
vyčių būreliui vadovauja vytis Linas 
Prašmutas. Šie metai gerai pradėti 
keturių dienų stovykla sausio mė
nesį Wonga Parke. Dalyvavo ne
mažas skaičius vyčių, kurie visur 
prisidėjo prie stovyklos pasisekimo.

Norėdami daugiau pasirodyti 
tunto veikloje, vyčiai suorganizavo 

metų sukaktį. Prieš minėjimą įvyku
sioje sueigoje kandidatė Elena 
Kiverytė davė tikrosios narės pa
sižadėjimą ir gavo spalvas.
* Aušros tunto draugovių sueigos 
vyksta pirmaisiais mėnesių sekma
dieniais. Rugsėjo 9 d. Tautos 
šventės minėjimo pamaldose tuntas 
dalyvavo organizuotai.

ir trijų dienų stovyklėlę birželio 1 — 
3 dienomis Wonga Parke. Tą 
savaitgalį stovyklavo 6 vyčiai, o prie 
ruošos darbų prisidėjo ir daugiau. 
Gaila, kad iš Seserijos mažai sesių 
stovyklavo: dalyvavo vos septynios. 
Atrodo — šaltas oras atbaidė. 
Visiems stovyklavusiems savaitgalis 
patiko, ir oras puikus. Po šios 
stovyklos buvo minėta,, kad vyčiai 
daugiau tokių stovyklų suruoštų. 
Skautai-skautės gali daug iomokti iš

Skiltininkų kursų dalyviai Mel
burne. Dešinėje stovi s. A. Karpa
vičius, antra iš kairės s. J. Žitke
vičienė — globėjai.
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vyčių, o ypač svarbu jauniesiems 
pamatyti, kaip stipriai mūsų Brolija 
veikia. Prie stovyklos prisidėjo taip 
pat keletas jūrų budžių.

Turėdami sueigas vien Lietuvių 
Namuose, pasigendame praktiškos 
skautavimo pusės; neužtenka tunto 
arba rajoninės Stovyklos vienų kartų 
per metus. Minėti savaitgaliai daug 
kuo gali prisidėti.

Šalia minėtos veiklos skautai 
vyčiai turi savo atskiras sueigas. 
Būtų gera ateityje išvystyti didesnį 
bendravimų tarp vyčių, vyr. skaučių 
ir jūrų budžių. Pagalvokime!

ps. B. Prašmutaitė

Pas Gedimino vilkiukus

Nors ši draugovė ir nedidelė 
skaičiumi, bet judri: veikia, dirba, 
žaidžia, žodžiu — skautauja, kaip ir 
reikia tokio amžiaus vyrukams. 
Draugovėje yra 7 vilkiukai ir 3 
kandidatai. Sueigos vyksta kartų 
mėnesyje Lietuvių Namuose.

Praėjusį pavasarį turėjome sa
vaitgalio iškylų — stovyklų Wongų 
Parke. Ji praėjo su pasisekimu ir 
gera nuotaika. Šiais metais iškyla
vome į ,,Captain Cook’s Cottage” 
kartu su paukštyčių draugove, o 
lapkričio 3 d. turėjome iškylą į 
Melbourne zoologijos sodų.

ps. J. Šimkienė, 
draugininke

Vyr. skaučių 
Audra Melbourne

Vyresnių skaučių vadovės parei
gas eina vyr.sk. Pamela Sadauskie
nė. Sueigos vykdavo kiekvieno 
mėnesio pirmų šeštadienį Lietuvių 
Namuose, bet dabar žadame susi
rinkti rečiau kurios nors vyr. skau
tės namuose.

Aktyviausios vyresnės skautės 
yra tos, kurios veda draugoves — 
paukštyčių, vilkiukų, skaučių ir 
prityrusių skaučių.

Vyr. skautės šiais metais organi
zavo du didesnius įvykius — Kaziu
ko mugę ir „Vyno ir sūrio ragavi
mo” vakarą. Kaziuko mugė labai

gerai pasisekė: Melbourno lietuviai 
išpirko visus mūsų iškeptus skanu
mynus. Vyno ir sūrio vakaras buvo 
ruoštas Melbourno Lietuvių Klube, 
dalyvavo apie 30 vyčių, budžių ir 
vyresnių skaučių. Gaila, kad tiktai 
tie atsilankė, kurie visur dalyvauja. 
Būtų malonų sekantį kartų daugiau 
naujų veidų matyti.

Į vyresnių skaučių eiles įstojo 
trys sesės — Aldona Jokubaitytė, 
Loreta Mackevičiūtė ir Gaila Že
maitytė. Įžodis įvyko sesės Audro
nės Kesminienės namuose. Po 
įžodžio vaišinomės kava ir pyragais. 
Buvo liūdna, kad taip mažai vyres
nių skaučių atsilankė į mūsų vienin
telį įžodį. Kuo daugiau esamų vyr. 
skaučių dalyvauja įžodyje, tuo 
didesnį įspūdį palieka naujoms se
sėms.

Šiais metais trys iš Audros 
būrelio (Jūratė Šimkienė, Marytė 
Špokevičienė ir Birutė Prašmutaitė) 
davė paskautininkės įžodį. Linkime 
joms daug laimės ir ištvermės.

Vyr. skaučių kandidačių vadovė 
iki rugpiūčio mėnesio buvo ps. Rasa 
Statkuvienė kuri laikinai pasitraukė 
iš pareigų. Sveikiname Rasą ir 
Gediminą Statkus, susilaukusius 
dukrelės Daivos.

vyr. skautės
Pamela Sadauskienė ir

Zita Prašmutaitė

Melbourno skautininkų Ramovės 
sueigoje

T" .......... .

Jūrų budžių puota

Šiais metais jūrų budžiai suorga
nizavo du parengimus. Pirmasis tai 
šv. Jurgio dienos koncertas Lietuvių 
Namuose balandžio 22 d. Renginys 
pavadintas Pirmoji Banga. Ypač 
daug darbo įdėjo budys M. Siman- 
kevičius. Programoje kiekviena 
draugovė turėjo po pasirodymą, 
budžiai sudarė instrumentinį an
samblį, o vyčiai pravedė juokingą 
moterų apsirengimo parodą. Iš 
dalyvių girdėta, kad programa 
buvus įdomi, ir dabar laukiama 
Antros Bangos.

Rugsėjo mėnesį budžiai suruošė 
visam jaunimui šokius — disco.

Tikimės, jog ir dažniau maty
sime jūrų būdžius tunto veikloje, 
ypač dabar, kai artėja šiltesnis oras.

ps. B. Praš.

♦ Rugsėjo 23 d. įvykusiame Egzilų 
Skautų sporto karnavale dalyvavo 
ir Aušros tunto broliai-sesės. Sesės 
„išnešė” trečią vietą, broliai — 
ketvirtą (egzilų skautų s-gai priklau
so 6 tautybės).
* Tuntas šiemet vasaros stovyklos 
neruoš: bus vykstama į Baltijos 
tunto organizuojamą stovyklą sau-
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šio 2—13 dienomis.
* Aušroj tunto Kalėdų eglutė 
įvyks grupdžio 9 d. Tą pačią dieną 
vyks ir tunto sueiga.
* LSS Australijos Rajono Vadijos 
posėdis įvyko rugsėjo 19 d. Jame 
priimtas Australijos Lietuvių Skau
tų fondo statutas.

B. Ž.

ŽIDINIO
EKSKURSIJA

Sydnejaus Senųjų Skautų Židi
nys rugsėjo 29 d. vėl surengė 
ekskursiją į Sydnejaus apylinkes. 
Tai jau trečioji iš eilės. Išvykos 
dalyviai — senieji skautai ir Sydne- 
jcus lietuvių bendruomenės vyresni
oji karta.

Šįkart vyksta pro Mittagongą, 
kur stabtelėta Berly Cottee rankdar
bių parodoje ir Sturto dribtuvėse 
(papuošalai, tapyba, keramika), 
Bowrai — čia stabtelėta vykstanči
ame . pių Festivalyje. Pietums 
sustota g.cžiame Morton parke, po 
to apžiūrėti Fitzroy kriokliai, pasi-

Bostono Žalgirio tunto sportinin
kai, Atlanto rajono 1979 m. sporto 
šventės (Worcesteryje) pereinamosi
os taurės laimėtojai. Pirmoje eilėje 
iš kair.: V. Matulaitis, P. Čepas, A. 

vaikštant žydinčiu parku. Toliau 
kelionė tęsėsi pro Kengūrų Slėnį, 
Cambevvarrą, Nowrą, Bulli Perėją, 
sustojant įdomesnėse vietose. Pad
aryta virš 300 km.

Kelionei vadovavo s. Jonas 
Zinkus, aiškinęs apie įdomesnes 
pravažiuojamas vietas, viską api
pynęs smagiu humoru; jam talkino 
Aldona Jablonskienė.

Diena pasitaikė labai graži, ir 
keliauninkų nuotaika buvo gera — 
dūzgė pašnekesiai, juokas ir dainos.

Išvykos pabaigoje SSS Židinio 
tėvūnas dr. Aleksandras Mauragis 
atsiklausė dalyvių dėl sekančios 
ekskursijos, kuri numatoma atei
nantį rudenį.

Atrodo, kad SSS Židinio ruošia
mos ekskursijos darosi vis populia
resnės. Iš dalyvių pasisakymų maty
ti, kad vyresnieji bendruomenės 
nariai nori kartas nuo karto į tokias 
vienadienes ekskursijas vykti: tai 
proga ne tik išvykti į gamtą, 
aplankyti nebūtas vietas, bet — kas 
gal svarbiausia — pabendrauti savo 
tarpe.

B. Ž.

Šležas, T. Kiliulis, T. Zikas; antroje 
eilėje iš kair.: P. Vaškelis, vadovas 
v.s. Č. Kiliulis, T. Štuopis, P. 
Štuopis. Trūksta A. Ivaškos.

ŠIEMETINĖ
VJF PREMIJA—

ANTANUI SAULAIČIŲ!

Kiekvieneriais metais® Vydūno 
Jaunimo fondas specialia garbės 
lenta ir pinigine premija atžymi 
jaunesnės ar vidurinės kartos lietuvį 
jaunuolį, daugiausia dirbusį lietuvy
bės labui. Šiemet ši premija paskirta 
korp! Vytis filisteriui kun. Antanui 
Saulaičiui, uoliam skautininkui, 
buv. PLJS-gos ir III Jaunimo 
kongreso pirmininkui, daugelio 
rašinių ir praktiško pobūdžio knygų 
jaunimui autoriui, „Mūsų Vyčio” 
redaktoriui, dabartiniam Jaunimo 
Centro direktoriui, kelių organizaci
jų kapelionui.

Sveikiname!

ASS SUKAKTIS
FLORIDOJE

St. Petersburge gyvenantieji 
akademikai skautai gražiai paminė
jo akademinės skautijos 55 metų 
sukaktį. Spalio 13 d. restorane 
turėjo bendrą vakarienę, o po to 
Kazio ir Valės Palčiauskų namuose 
įvyko labai puikus priėmimas. K. 
Palčiauskas yra akademinės skauti
jos veteranas, buvęs korp! Vytis 
pirmininkas, vėliau ryškiai pasirei
škęs atkuriant skautų sąjūdį tremty: 
net 2 kadencijas buvęs Lietuvių 
Skautų Sąjungos pirmininku 
(1941 1952 m.). Vaišėse dalyvavo 
ir žymusis akad. skautijos veikėjas, 
dabar PLB pirmininkas Vytautas 
Kamantas su savo mama P. Rin- 
kiene, gyvenančia St. Petersburge. 
Dalyvavo taip pat vienas pačių 
pirmųjų akademinės skautijos stei
gėjų Kęstutis Grigaitis, Dr. Henri
kas Lukaševičius, Albinas ir Angelė 
Karniai ir akad. skautų nuoširdūs 
rėmėjai ir bičiuliai Leonas ir Elena 
Kačinskai.
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Filisteriai Br. Kviklys ir dr. G. 
Matienė parodos paunksnėje . . .

VILNIAUS PARODA
CLEVELANDE

Vilniaus Universiteto 400 m. 
sukakties minėjimas Clevelande 
vyko rugsėjo 29—30 dienomis 
Dievo Motinos NP parapijos audi
torijoje. Pirmąją dieną, atidarant 
parodą, kalbėjo ps. kun. G. Kijaus- 
kas, SJ, o ilgesnį pranešimą ir 
paaiškinimus padarė šios nepapras
tai puikios kilnojamos parodos 
organizatorius v.s.fil. Br. Kviklys.

|domu pastebėti, jog net chicagi- 
škiai svečiai užsiminė, jog Chicagos 
parodų ruošėjai turėtų atvykti j 
Clevelandą ir pažiūrėti, kaip tokios

Ji' ‘1■ f M, •s......

Sesė N. Kersnauskaitė skaito Vil
niaus poemą universiteto minėjime 

Minėjime susitikę: iniciatorius ir 
vykdytojas ps. G. Kijauskas, SJ. 
pagrindinis paskaitininkas prof. dr. 
P. Rabikauskas, SJ, ir P LB pirmi
ninkas s.J'il. V. Kantautas.

V. Bacevičiaus nuotr.

parodos apipavidalinamos. Paroda, 
daugelio rankų talkinama, pagal 
arch. E. Kersnausko planus, atrodė 
patraukliai ir buvo mielai apžiūri
ma. Parodą per dvi dienas apžiūrėjo 
per 700 svečių.

Akademiją-minėjimą pravedė 
ps. kun. G. Kijauskas. SJ, to 
minėjimo iniciatorius ir vykdytojas.

(M.Ž.)

Šio įspūdingo 
medalio 
autorius yra mūsų 
žymusis skulptorius 
Vytautas Kašuba, 
o lei
dėjai — Akademinis 
Skautų Sąjūdis.

23



53ASJTU ASMS
6346 S. Washtenaw Ave. 
Chicago, III. 60629

> S ■ ® f Kils

22U5 BURR q

ALp(LKA)3083
1979, Nr.9

JONO PEMPĖS NUOTYKIAI. J. Martinaičio karikatūros ir žodžiai.

1. Rėkia Pempė. Bliąuna Tiškus. 
Skamba, aidi žalias miškas. 
Traukia broliai dainą naują 
Nes, kaip, reikia, iškylauja. 
Tarp linksmos šios giminės 
Ir betrūksta tik manęs!

2. Kas čia būtų atsitikę?
Mažas Tiškus verkia, klykia, 
Tiek teliko ir iš Pempės —■ 
Dairos akeles ištempęs. 
Pasiklydo jie miške — 
Reikaliukai nekokie!

Darbeliai iš rudens lapų

3. Susitiko jie senelį:
„Oi, seneli, rodyk kelią'" 
„Patys kelią galit rasti — 
Iš samanų reikia spręsti: 
Pažiūrėkite gerai — 
RckU šiaurę jos tikrai!"*)

4. Vėl linksmieji broliai šaukia, 
Vėl daina per mišką plaukia. 
Aidi ir senelio bosas. 
Taip viskas ir baigės šposais. 
Gera traukti jiems linksmai, 
Jeigu žino, kur namai!

Pabandykite nupiešti patys 
daugiau tokių raidžių.

") T „ medžio pusė, kuri labiau apaugus 
samanomis, rodo šiaurę.

go. 7 <112 0 7
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