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LOS ANGELES

Los Angeles skautai ir skautės, 
skautininkai ir skautininkės ir 
Akademinio skautų sąjūdžio nariai 

išreiškė visų nuoširdžią užuojautą 
v.s. Nelei Mockuvienei ir jos šeimai, 
mirus Jonui Mockui. N. Mockuvie- 
nė yra skautininkų ramovės seniū
nė.

AUKOS
„SKAUTŲ AIDUI”

„Gabijos” tuntas — Detroit, Ml — 
20000 dol.

Vyr. Skaučių Židinys — New York, 
NY — 25 00 dol.'

„Neringos” tuntas — Cleveland, OH 
— 1500 dol.

Miško Brolis—Žvalgas—1000 dol.
R. ir J. Pajaujis — Toronto, Ont.— 

500 dol.

Nuoširdus skautiškas ačiū.

M. Jonikienė
Administratorė ,

Tik ąžuolas išauga iš 
gilės. Tik eglė sužaliuoja 
iš kankorėžio sėklos.

Mano tėvai yra lietu
viai. Todėl ir aš esu lietu
vis.

Aš branginu lietuvių 
kalbą ir myliu savo tėvų 
žemę.

Tai yra mano prosenių 
palikimas, kurį turiu 
saugoti, kaip man pati
kėtą brangų turtą.
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Kas trejus metus Lietuvių Skau
tų Sąjungos vadovės, vadovai ir 
visi, sulaukę 18 m. amžiaus, turi 
progos balsuoti už sąjungos tarybą. 
Vyriausius skautininkus, rajonų 
vadus, kontrolės komisiją, garbės 
gynėjus ir kitus pareigūnus. Kandi
datuojantys iš anksto numato per 
trejus metus savo gabumus, jėgas ir 
laiką skirti sąjungai — kitų tarny
bai.

Visi lietuvių skautų pareigūnai ir 
vadovai yra savanoriai, už savo 
darbą negaunantys algos. Rūpesči
us, sunkumus ir puikias progas 
padėti vadovams ir jauniesiems 
apsiima apspręsti trejus ilgus metus. 
Panašiai dirba mūsų tuntininkai. 
vietininkės, draugininkų visa grupė 
ir kiti vienetų, stovyklų, kursų ir 
švenčių vadovai ir vadovės.

Vadovavimo šaknys siekia vilki
ukų ir dar jaunesnių skautišką 
programą: patiems su savimi varžy
tis, stengtis kiek pajėgi, pats pasiekti 
vietoj iš kitų gauti — ir bendradar
biauti pagarbiai su kitais. Kiek 
skautiška auklėjimo sistema ug
dome savarankiškumą, atsakomybę,- 
pasitikėjimą savimi, tiek susilauki
ame sumanių ir rūpestingų vadovų.

Savanoriai suaugę vadovai ir 
vadovės nejučiomis iškelia jaunes- 
niuose sąjūdžio nariuose auklėja
nčią prasmę. Mažam berniukui ar 
mergaitei suaugę vadovai atrodo 
tokie pat sužavėti skautavimo pro
grama ir gyvenimu, kaip jis ar ji. 
Suaugusiems patinka stovyklauti, 

suaugę yra idealas, pavyzdys. Tik 
suaugę pagaliau pajunta, ką jų 
draugininkės, tuntininkai ir visi kiti 
padėjėjai ir rėmėjai norėjo savo 
darbu atlikti. Nes suaugusiųjų 
vaidmuo vystyti jaunų žmonių 
iniciatyvą, dvasią, nuotaiką ir dorą 
yra neįkainuojamas. Tik daug vė-

SAVANORIŲ
RINKIMAI

liau vaikystės ir jaunystės metu 
skautavę supranta, kad jų vadovai 
iš kitur pragyveno ir kad skautybė 
nėra darbas juo devintos iki penktos 
valandos.

Vadovių ir vadovų laisva ir 
džiaugsminga tarnyba skautų sąjū
dyje neša vaisių ilgon ateitin.

Jeigu kiekviena pasaulyje skautų 
sąjunga pažiūrėtų į savo narių 
sąrašus, pamatytų, kad kone trečda
lis visų narių yra suaugę. Dalis tų 
suaugusiųjų nieko bendro su vaikais 
neturi. Daug administracijos, daug 
pareigūnų, nuostatų, instrukcijų, 
komisijų — milijonai suaugusių 
įsijungia nuolatos į skautijos gyveni
mą.

Skautybė skirta ir suaugusiems, 
kurie supranta savo uždavinį iš 
esmės berniukų ir mergaičių sąjū
dyje. Suaugusiam vadovui skautauti 
nereiškia iš vaikų atimti atsako
mybę, spontaniškumą, galimybę 
spręsti ir klysti — o tai darome, kai 

viską ūpsprendžiame, nutariame, 
numatome kaip (prastame) vaikų 
darželyje. Pasiduodami pagundai 
perdaug įsiveliame į tvarką, atimda
mi progas' vaizduotei,. iniciatyvai, 
sumanumui pasiręikšti. Kiek mūsų 
tarpe atsakomybės ir vaidmens turi 
skautukas ar jauna skautė? Kiek jie 
savo mintis, sumanymus įjungia į 
draugovės ar kito vieneto veiklą 
suaugusio globoje? Kiek programų 
ir užsiėmimų ' praveda suaugę lyg 
(senoviškoje) mokykloje?

Skautybės stiprybė yra suaugę 
vadovai ir vadovės, kurie sugeba 
suprasti ir moka įgyvendinti skau- 
tybę berniukams ir mergaitėms 
(kaip pirmieji skautavimo vadovė
liai buvo pavadinti). . Vaikų yra 
sueigos, stovyklos ir kiti renginiai. 
Jų pačių gyvenimui reikalinga tai, 
ką skautų eilėse išgyvena.

Skautų sąjūdyje ir sąjungoje gali 
būti dar daugiau suaugusių, kurie 
savo vaidmenį tinkamai supranta — 
laikosi vidurinio kelio tarp baisiau
sio prisirišimo prie organizuotumo 
ir neveikios, nerūpestingumo.

Rinkdami naujus pareigūnus, 
metų pabaigoje perleisdami ar 
perimdami įvairias pareigas supran
tame, kad visa sąjungos „struktūra” 
nuo pareigų iki taisyklių yra tik 
tam, kad berniukas' ir mergaitė 
galėtų skautauti. Vaikai ir jaunimas 
nėra tos struktūros tarnautojai ar 
įrankiai. Kai kurios skautų sąjungos 
labai gražiai apibūdina tuntų, rajo
nų, visos sąjungos vaidmenį sakyda
mi, kad visa tai — padėti drauginin
kui ir draugininkei atlikti savo 
uždavinį.

Kadangi draugininkas negali 
parūpinti stovyklavietės, išleisti 
knygeles, organizuoti transportą ir 
lėšas, palaikyti ryšius tarp vietovių, 
tuos ir kitus uždavinius atlieka kiti 
vadovai vietovėje, tunte, rajone, 
sąjungoje.

Matydami skautybę berniuko ir 
mergaitės akimis, vadovai ir vado
vės įvykdo galimybę, kad skautavi- 
mas nėra tik vaikams arba tik 
suaugusiems, bet visiems.

Ll 'TU ,’OS 
H.\, C'? MINE 
M- MAiNWO 
ftlBUOTEKA
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VESTUVĖS — IR VAIKAI —

KAI TĖVAI AUGO -

Draugas, draugė?
Šventė? Užkandis?

PAŽINKIME SAVO TĖVUS IR MOTINAS

Kada jų gimtadieniai? Kur jie 
gimė? Ar jų vardai parinkti pagal 
kokius giminei? Kuo jie buvo 
pravardžiuojami? Kaip sekėsi 
mokykloje? Kokie dalykai mokyklo
je patiko ir kokie nepatiko? Ar jiems 
buvo smagu mokykloje? Koks jų 
mėgstamiausias buvo žaislas? 
Pasaka? Ar jie kada nors pabėgo iš 
narni/? Kai buvo tavo amžiaus, apie 
kų daugiausia su tėvais ginčijosi? Kai 
buvo tavo amžiaus, kuo jie norėjo 
būti, kai užaugi?

KAI TĖVAI SUSITIKO —

Kaip jie pirmų kartų susitiko? Ar 
iš karto įsimylėjo? Kur pirmų kartų 
kartu nuėjo? Ar pasibučiavo pir
mame pasimatyme? Ar draugavo su 
kitais, kai savo tarpe draugaudavo? 
Kur jiems patikdavo kartu išeiti? 
Kada, kelintų valandų paprastai 

sugrįždavo namo po vakaro kartu? 
Ar kada nors susibarė ir „išsiskyrė”, 
kai draugavo? Kiek ilgai buvo 
susižiedavę prieš vedybas? Kuris kitų 
paprašė susituokti — tėvas ar 
motina?

Kada tėvai vedė? Kokiame 
mieste? Kokia motinos mergautinė 
pavardė? Kokioje vietoje vedė 
(bažnyčia, namai, įstaiga)? Kaip 
buvo apsirengę vestuvių dienų? 
Kokia jų mėgstamiausia vestuvįhė 
dovana? Kur praleido medaus 
mėnesį, povestuvinę kelionę? Kų 
valgė, kai pirmų kartų namuose virė? 
Apie kų susiginčijo pirmų kartų po 
vestuvių? Kų motina veikė, kai atėjo 
laikas važiuoti į ligoninę? Kiek 
užtruko, kol gimei? Ar tavo tėvas 
dalyvavo, buvo ligoninėje, kai gimei?
Ar gimei anksčiau ar vėliau negu 
gydytojas manė? Ar tavo vardas 
parinktas pagal giminę arba dėl kitos 
priežastiei? Kuo tave būtų pavadinę, 
jeigu būtum kitos lyties?

TĖVAI ŠIANDIEN - 
ASMENIŠKAI

Kokie jų antrieji vardai? Kiek jie 
sveria? K okio ūgio? Ar laikosi kokios 
dietoi? Ar dažo plaukus? Ar nešioja 
perukų? Kokios jų akių spalvos? Ar 
jie alergiški kokiam valgiui? Ar kada 
susilaužė kaului? Kiek gabūs tavo 
tėvai (nuo 1 iki 10)? Kiek gerai jie 
atrodo (nuo 1 iki 10)?
TĖVŲ ELGESYS -

Jei tėvas/ motina surastų piniginę 
su $100, ar jie jieškotų savininko, ar 
pinigus pasiliktų? Kaip gerai jie 
vairuoja (nuo 1 iki 10)? Kų pirma 
skaito sekmadienio laikraštyje? 
Lietuviškame laikraštyje? Jei atskirai 
tau pirktų dovanų, kurių 

tėvas/ motina prinktų? Kokio maisto 
tėvas/ motina niekad nevalgo? 
Restorane tėvai užsisakytų iš šių: 
pyragų, ledų, pudingų, vaisių? Ar 
tėvai moka dauginimo lentelę iki 12? 
Ar tėvai padidintų tavo savaitės 
kišenpinigius, jeigu žinotų, kad tavo 
draugai daugiau gauna negu tu? Jei 
ubagas tėvo/ motinos paprašytų 25 
centų, ar jie duotų? Ar tėvai pakeičia 
savo nuomonę, kai jau būna kų nors 
nusprendę? Dėl ko tėvas/ motina su 
tavim labiausia ginčijasi ar nesutinka 
(paklausti tėvų)?

KAS TĖVAMS PATINKA -

Kokia jų mėgstamiausia savaitės 
diena? Būdas pasilsėti, atsipūsti? 
Spalva? Skaičius? Diena, kurių kartu 
praleidžiate?
Maistas?
Gyvenimo metai ar laikotarpis? 
Televizijos programa? Mankštos 
būdai? Gėrimai? Dovana, kurių j ems 
davei? Drabužii?

TĖVŲ JAUSMAI -

Koks buvo laimingiausias įvykis 
tėvo/ motinos gyvenime? Liūd- 
niausias? Linksmiausias? 
Siaugingiausiai? Nemaloniausiai? 
Svarbiausiai? Kokį kvailiausių 
dalykų tėvas/ motina yra padarę? K as 
labiausia tėvų/ motinų erzina? Ar
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tėvai verkia, kai labai nuliūdę? Apie 
ką tėvai labiausiai rūpinas? Kokie 
tėvo/ motinos didžiausi atsiekimai 
(jų paklausti)?

TĖVŲ TIKĖJIMAS IR 
ĮSITIKINIMAI —

Ar tėvai mano, kad bus atominis 
karas tavo gyvenimo metu? Ar jie 
mano, kad kitose planetose yra 
žmonių Ar jie prietaringi? Ar jiems 
atrodo, kad televizijoje, kinuose yra 
perdaug smurto ir netinkamų 
dalyki/? Ar jie tiki pomirtinį 
gyvenimą? Ar jiems atrodo, kad 
žudikai turi būti valdžios mirtimi 
nubaust? Ar jie pritaria lygioms 
teisėms visiems žmonėm? Ar jie tiki, 
kad visada reikia sąžiningai elgtis? Ar 
jie mano, kad mokykloje turi būti 
dėstoma apie lytį? Kokio amžiaus 
tėvai leistų tau išeiti su ber
niuku/ mergaite? Ar tėvai pritartų 
bausmėms mokykloje? Kokia 
pasaulio didžiausia problema pagal 
tėvą/ motiną?

TĖVŲ ĮPROČIAI -

Pagal tėvų pasisakymą, kokie yra 
jų blogiausi įpročia? Koks pagal jų 
nuomonę yra tavo blogiausias 
įprotis? Ar tėvai kandžioja savo 
nagu? Kada tėvas/ motina rytą 
kelias? Kada užmiega? Kiek kartų 
per dieną valo danti? Ar jie surašo 
sąrašėlį sau pažymėdami, ką reikia 
šią dieną ar savaitę atlikt? Ką 
tėvas/ motina deda į kavą (jei iš viso 
ką deda)? Kiek kartų per savaitę 
maudos?

TĖVŲ PASLAPTYS -

Koks tėvo/ motinos baisiausias 
sapnaš? Ar kada buvo nuėję pažiūrėti 
labai netinkamos filmo? Ką būtų 
vedę, jeigu ne vienas kitą? Ar dėvi 
netikrus dantis? Ko labiausiai 
tėvas/ motina bijo? Ar betkada yra 
perdaug išgėrę? Ar ir kokias turi 
žymes kūne? Ar kada buvo iš darbo 
išmest? Kiek kartų yra gavę pabaudą 
už pergreitą vairavimą? Ar kada 
žmonėms pameluoja apie Savo amžiiį? 
Ar kada ėjo plaukioti be drabužii/?

TĖVŲ SVAJONĖS —

Jeigu magiškai galėtų išsipildyti 
koks nors troškimas, ko 
tėvas/ motina labiausiai norėti/? 
Jeigu galėtų būti kito amžiaus, kokį 
pasirinktų tėvas/ motina? Apie ką 
svajoja? Jei galėtų mainytis vietomis 
su žymiu ar garsiu žmogumi, kuo 
norėtų būt? Kokios dovanos visada 
norėjo, bet niekad negavo? Ar jie 
būtų norėję turėti daugiau vaiki/? Ar 
norėtų vėl iš naujo savo gyvenimą 
gyvent? Jei galėtų vieną dalyką 
praeityje pakeisti, ką norėtų pakeist? 
Ar norėtų kitokio darbo? Jei reikėtų 
tėvui/ motinai pasirinkti vieną iš šių 
trijų, kurį pasirinktų: būti turtingi, 
labai garsūs, sveik? Kai tu užaugsi, 
kuo tėvai nori kad būturri? Ką jie 
mano daryti, kai išeis į pensiją?

Jeigu nori susižymėti, kiek gerai 
tėvus pažįsti, už kiekvieną teisingą 
atsakymą apie tėvą ir už kiekvieną 
apie motiną duok sau vieną tašką. 
Jeigu gauni 80-95 taškus, labai gerai 
pažįsti ir gerai susikalbi su tėvais, 
reikia dabar stengtis tuos gerus ryšius 
ir pasikalbėjimus išlaikyti.

Jeigu tarp 60 ir 80 taškų, daug su 
tėvais kalbiesi, bet dar 
nepakankamai. Surask laiko su 
tėvais apie jų jausmus ir apie jų 
gyvenimą pasikalbėti. Tada tėvas ir 
motina atrodys labiau „žmonės” ir 
„asmenys”. Ir tai padės jiems tave 
matyti kaip „žmogų”, o ne tik vaiką.

Jeigu tarp 40 ir 60 taškų — 
nelabai daug kalbatės. Gali būti, kad 
nepakankamai su jais apie savo 
jausmus kalbi, ir tada jiems sunku su 
tavim apie savo gyvenimą, nuomones 
ir pažiūras kalbėti. Stebėk savo 
tėvus, o progai pasitaikius, paklausk 
klausimą. Taip jie pajus, kad juos 
brangini ir tu geriau suprasti, kaip 
tėvai tave brangina.

40 taškų ar maižau — reikia 
daugiau pasikalbėti, dalintis! Geriau 
pažindamas savo tėvus nieko 
neprarasi, o kaip tik daug laimėsi. 
Kai tu juos geriau pažįsti ir jie tave, 
mažiau yra reikalo nesutarti, 
ginčytis. Jeigu jiems būsi labiau 
atviras ar atvira, gali būti, kad ir tėvai 
atrodys kantresni ir lankstesni. Nes 

labai svarbus ryšys su tėvais, todėl 
ženk pirmą žingsnį!
& (Pagal „So, you think you know 
your parents”, Wanderer Books)

SKAUTAI IR LIETUVIAI -

(Atsakyti tuos klausimus, kurie 
tavo šeimoje tinka) Kokiose jaunimo 
organizacijose tėvas/motina 
dalyvavo, kai buvo jaunuoliai 
'skautų, ateitininkų, kiti klubai, 
sporto . . .)? Koks buvo smagiausias 
skautiškas įvykis ar ptirti? Kasjiems 

atrodo svarbiausia apie, skautybę? 
Kodėl dabar palaiko! ryšį ar 
nepalaiko ryšio su skautų sąjunga? 
Kokias specialybes turėjo? Kur 
stovyklavo? Ar buvo kokioje didelėje 
stovykloje — jubiliejinėje, tautinėje, 
tarptautinėje? Koks jų 
mėgstamiausias tautinis šoki? 
Kokias dainas mėgsta dainuot? Apįe 
ką dažniausia tėvas/ motina kalba, 
kai kalba apie Lietuvą ir. lietuviu? 
Kokioms organizacijoms ar draugi
joms dabar priklauso? Kokias 
pareigas ėjo ar eina draugijose? Kaip 
tėvams patiko lituanistinė mokykla, 
jeigu jie lankė? Kokias knygas tėvai 
skaito? Kokie jūsų giminių vardai ir 
pavardės Lietuvoje? Kada ir kiek 
tėvai piniginiai ar darbu remia 
lietuviškus dalyku? Kiek laiko kas 
mėnesį tėvas/ motina skiria, kad tu 
galėtum dalyvauti sueigose, 
lituanistinėje mokykloje (jeigu 
dalyvauji), tautiniuose šokiuose, 
padraugauti su lietuviai?
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VIRS
J DEBESŲ

ORO SKAUTŲ SKYRELIS

Skyrių veda
s.v.v.sl. Audrius Kireelaa&

3717 W. 82nd Place
Chicago, HL 60652

vėliau. Ta korporacija net ir dabar 
egzistuoja. Dariaus ir Girėno Bellau- 
ca CH-300 Pacemaker modelis buvo 
pradėtas gaminti 1929 metais ir jų 
rūšių iš viso buvo daugiau negu 
trisdešimt penkios. Lėktuvos liemens 
konstrukcija sudarė suvirinti 
chromomolibdeno (Cr-Mo) plieno 
vamzdeliai Sparnų konstrukcija 
buvo medinė. Vairių plokštumos 
pagamintos taip pat iš suvirintų Cr- 
Mo plieno vamzdelių, o horizon
talinis stabilizatorius padarytas iš 
pušų leistelių ir klijuotas.

LĖKTUVO 
PERSTATYMAS

1932 metais birželio mėnesį 
Darius ir Girėnas sudėję po pusę 
nupirko už 3200 dolerių iš Pal- 
Waukee aerodromo Bellanca CH- 
30© Pacemaker modelio lėktuvą su 
Wright J6,9 cilindrų 300 Arklio Jėgų 
(AJ), oro aušinamą žvaigždiniu 
varikliu. Lėktuvo gamybos serijinis 
numeris buvo 137 ir JAV komercijos 
departmento registracijos numeris 
NC 688E. Pagal tarptautinį 
susitarimą raidė N reiškė Amerikos 
įreigstruotas lėktuvas; raidė C 
reiškia, kad lėktuvas yra patvirtintas 
komerciniam naudojimui (vežioti 
keleivius ir prekybą).

Bellancos lėktuvas buvo 
įmanoma pritaikyti skridimui per 
Atlantą. Nuo 1931-1933 metais 
dešimt Bellancų lėktuvų buvo 
naudota transatlantiniams skridimo 
bandymams. Italas Giuseppe Mario 
Bellance pastatė savo pirmą lėktuvą 
1908 metais, o 1911 metais emigravo į 
Ameriką suformuodamas Bellance 
Aircraft Corporation keliais metais

Nupirkę lėktuvą ir skridimo 
fondui pradėjus veikti, Darius ir 
Girėnas nusprendė prieš žiemą 
Bellanca atiduoti perstatymui. E. M. 
Laird Airplane Company dirbtuvė 
du blokus j pietus nuo dabartinės 
Midway aerodromo(5321 West65th 
Street) buvo išrinkta šitą sunkų 
darbą atlikti. Savininkas šitos dirb
tuvės buvo patyręs ir pagarsėjęs inž. 
E. M. „Matty” Laird, kuris ir 
perstatė mjr. J. H. Doolittle lėktuvą 
naudotą 1931 metais atsiekti 
pasaulinį perskridimo greičio 
rekordą. Inžinieris Raul Hoffman 
paruošė ( Bellancos perstatymo 

brėžinius, kuriuos Amerikos komer
cijos departamentas patvirtino. Po 
Dariaus ir Griėno skridimo per 
Atlantą, sekant šituos brėžinius, 
aviacijos inž. Juozas Čepaitis 
pagamino tikslų lėktuvo moedelį, 
1:50 mastelio, ir 1936 metais Edvar
das Petkus nupaišė tikslų kontūrinį 
brėžinį vėliau naudotą pastatyti 
keletą kitų modelių (vienas iš jų buvo 
padovanotas Vytauto Didžiojo karo 
muziejui Kaune).

Lėktuvą perstatyti reikėjo 
padaryti labai daug techniškų 
pakeitimų. Lentelė Nr. 1 priede 
palygina Bellanca prieš perstatymą
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su lėktuvu vėliau. Irgi pfeiffe yra 
įdėta kopija išlaidų lėktuvo 
perstatymui. Be to, lėktuvo numeris 
turėjo būti pakeistas į NR 688E nuo 
NC 688E. (R raidė reiškia 
..restricted” arba ribotas leidimas 
vartoti). Visi šitie pakeitimai buvo 
užbaigti 1933 metais balandžio 
mėnesio pabaigoje ir balandžio 
mėnesio 22 dieną lėktuvas buvo 
nuvežtas į dabartinį Midway 
aerodromą. Dvi dienas» vėliau, 
Girėnas išbandė lėktuvą ore 
baigdamas nureguliuoti vairių 
valdymą ir 1.1. Lėktuvas jau buvo 
paruoštas transatlantiniam 
skridimui.

LĖKTUVO VARDAS IR 
KRIKŠTAS

1932 metais rudenį buvo pradėta 
ieškoti tinkamo pavadinimo Dariaus 
ir Girėno lėktuvui:

. . . Reikia duoti tinkamas vardas 
tam istoriniam lėktuvui, kuriuo 
mūsų lakūnai skri»s Atlanto 

padange. Be galo svarbu, kad tas 
vardas būtų reikšmingas, sim
boliškas, skambus ir kiek galint 
trumpesnis. Lėktuvo vardas bus 
lietuviškas ir turi gerai skambėti ir 
angliškai . . . Žinoma, lėktuvo 
vardą galėjo patys lakūnai 
pasirinkti. Bet kadangi skridimą 
morališkai ir finansiškai remia 
Am. liet, visuomenė . . . tad labai 
svarbu, kad toji visuomenė 
pareikštų savo nuomonę dėl 
lėktuvo pavadinimo. To ir patys 
lakūnai trokšta.

Buvo gauta daugelis pasiūlymų: Šv. 
Kazimiero Dvasia, Mažoji Gėlelė, 
Amerikos Lietuvis, Vytautas, 
Litvega (Lit — Lietuva, Vega — 
žvaigždyno vardas), Vytis, 
Amerikietis, Lietuvių Dvasia, 
Lietuvių Siela, Aitvaras, Sakalas ir 
kiti. 1933 metais balandžio mėnesio 
15 dieną skridimo organizavimo 
komitetas su Dariaus ir Girėno 
pritarimu, priėmė „Naujienų” 
laikraščio vietinių žinių redaktorio 
pasiūlytą vardą: LITUANIKA 

(Lietuvybė), tarptautiniai rašant 
LITUANICA.

Skridimo orgahizavimo 
komitetas irgi nutarė surengti 1933 
metais balandžio mėnesio. 30 dieną 
lėktuvo krikštynas. Dievo Apvaizdos 
bažnyčioje kun. I. Albavičius laikė 
iškilmingas mišias, bet po mišių 
krikštynų iškilmės turėjo būti 
atidėtos dėl lietaus. Gegužės mėnesio 
6 dieną kun. Urbonavičiui asistuo
jant pral. M. Krušui lėktuvas buvo 
pagaliau pašventintas. Pašventintas. 
Paskiau sekant Amerikos tradicijas, 
Dariaus motina sudaužė į ašį butelį 
šampano. Užbaigę iškilmes, Darius ir 
Girėnas abu pakilo „Lituanicoje”. 
Tos dienos Naujienos numeris šitaip 
ir užbaigia aprašymą:

Lituanica, nuoširdžiai tikime, 
užims vertingą vietą aeronautikos 
ir lietuvių tautos kilimo istorijoje,

Be mokslo išminčium nebūsi.

7

7



ŠK KAZIMIERAS

Kun. A. Lubicko raižinys

Vėžaičių bažnyčios altorius 
Lietuva

Amerikos lietuvių d-jos vėliava 
1887 m.

STATUE OF ST. CASIMIR, a gift 01 
long-time benefactor and friend, Johr
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Ričardas Matas trečias iš kairės I antroje eilėje.

PASAULIO SKAUTŲ 
JAMBOREE

Pereitą vasarą aš su Clevelando 
amerikiečių skautais važiavau j 
Pasaulio Skautų Jamboree, kuri 
buvo Banff Parke Kanadoje.

Prieš atvykstant j stovyklą, mes 
praleidom savaitę aplankant 
Kanados didmiesčius. Mano geriausi 
atminimai buvo iš M t. Ranier. Mes 
nuėjom pažiūrėti j „glacier”, ten dar 
buvo labai daug sniego, net iki šešių 
pėdų pūgos, ir tuo laiku buvo 
vidurvasaris.

Kai pagaliau atvykom j stovyklą, 
mes tuoj pat galėjom matyti skautų iš 
viso pasaulio. Buvo skautų iš 117 
šalių, iš Pietų Afrikos, Pietų 
Amerikos, Danijos, Zimbabwe, ir net 
iš Trinidad salos. Buvo ir skaučių 
atvykusių iš Šveicarijos, Suomijos, 
Italijos ir net iš Guatemalos.

Stovyklą pradėjom su iškilminga 
sueiga. Toj sueigoj visi 13,000 skautai 
susirinko. Didžioje aikštėje buvo

Žaidimas kuriame dalyvavo visi į (16000) stovyklautojai.

Indonezijos skautai atlieka^ programą.
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pastatytas amphiteatras. Ten buvo 
laiomos visos didžiosios programos.

Stovykloj mum visiem reikėjo 
gaminti savo maistą. Clevelando 
grupė buvo išskirstytas į šešias grupes 
ir po šešis skautus kiekvienoje grupė
je. Tos grupės galėjo pasikviesti 
skautukus iš kitų kraštų ir su jais 
pavalgyti ir pasibendrauti. Mes 
turėjom svečių iš Danijos ir Pietų 
Afrikos.

Dienos laiku mes galėjom daryti 
ką tik norėjom. Stovykloje buvo 
pastatytos stotys kuriose skautai 
galėjo dviračiais lenktyniauti, 
šautuvais šaudyti, ir užsiimti 
kitokiais įdomiais užsiėmimais.

Iš stovyklos mus vežė į Calgary, 
kur mes matėm tikrą „Western 
Rodeo”. Kitą dieną vežė į Banff, 
kuris yra slidininkų miestas.

Tiesiai iš stovyklos mes lipom į 
artimą kalną. Nuo to kalno galėjom 
matyti visą plotį stovyklavietės, ir 
artimųjų ežerų. Mum ėmė tris valan
dos užlipti į šį kalną, o keturiasdešimt 
penkias minutes ėmė nulipti.

Kai stovykla baigėsi visi gailėjosi, 
bet jie jau buvo pasiruošę važiuoti 
namo, ir pasilsėti. Atsisveikinom su 
naujais draugais, ir išskridom namo.

ps. Remigijus Belzinskas

Zimbabwės skautų pastovyklė.

Lenktynės. Nuotr. R. Belzinsko

JAV skautų sąjunga 1985 m. 
švęs 75 metų sukaktį liepos 24-30 
dienomis tautinėje stovykloje, Vir
ginijoje. 30,000 dalyvių galės pasi
naudoti . centru, kuriame bus in
struktoriai ir medžiaga įgyti šimtą 
skirtingų specialybių. Kiekviena 650į 

draugovių paruoš užsiėmimą, į kurį 
įtrauks kitus stovyklautojus ir sveči
us. Specialus kaip irkliūčių takas 
padės visiems skautams suprasti, ką 
reiškia būti luošam, aklam ar 
kurčiam (pavyzdžiui, valgyti užriš
tom akim).

Viena amerikiečių skautų drau
govė pasiryžo siųsti skautiškų daik
tų, žaidimų, rankdarbių ir kitokių 
reikmenų siuntinį vienai skautų 
draugovei Libane, bet per tą laiką 
libaniečių draugovės būklas buvo 
subombarduotas, ir iš Amerikos 
atsiųstas siuntinys buvo pavogtas.

Kita JAV skautų draugovė 
kasmet iškeliauja į „paslaptingą 
iškylą”, susidėdama daiktus ir išsi- 
ruošdama, tik suaugusiems vado
vams žinant, kur vyks. Taip jie 

aplanko įdomias istorines vietas.
Šešioliktoji pasaulinė jamborė 

įvyks apie 70 km nuo Sydnėjaus, 
Australijoje nuo 1987 gruodžio 30 
iki 1988 sausio 5 d. Dalyvaus 16,000 
skautų iš viso pasaulio. Tai bus 
pirmoji pasaulinė stovykla į pietus 
nuo Pusiaujo.

Skauto įsigyta specialybė sudo
mino jį tiek, kad 1986 m. erdvėlai
vio skrydyje bus bandomas sudėtin
gas projektas, kurį skautas Stephen 
Brown (Texas valstijoje) paruošė ir 
už kurį laimėjo premiją tarptauti
nėje mugėje.

Utah valstijoje (JAV) du broliai 
įkliuvo į pūgą, kai jų automobilio 
kuras pasibaigė. Prisiminę skautiš
kas žinias, įsirengė sniege pastogę ir 
išlaukė, kol juos išgelbėjo.
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Kaip kasmet, šiais metais kartu 
su JAV Kranto apsaugos laivo įgula 
ir mokslininkais į Pietų Ašigalį 
plauks vienas skautas, parinktas iš 
200 norinčių dalyvauti. Skautas yra 
įsigijęs visą eilę sveikatos mokslo 
specialybių.

San Diego (JAV) šimtas skautų 
aplankė keliolika senelių prieglau
dų, nunešdami į svečius šuniukų ir 
katyčių. Tokių gyvuliukų terapija 
tampa labai populiari.

Oklahomos viena skautų drau
govė kasmet surengia savaitgalio 
stovyklą 150-čiai berniukų, kurių 
dauguma neturi artimųjų ir gyvena 
sveikatos prieglaudose. Draugovės 
šūkis: „Neik pirm manęs, nes gal 
nesugebėsiu tavęs pavyti; neik pas
kui mane, nes gal nesugebėsiu vesti; 
tik eik šalia manęs ir būk mano 
draugas.”

Bangladešo skautų sąjunga va
dovauja penkerių metų planui, kuris 
padeda skautų vienetemas pasitar
nauti kaimuose. Patys išmokdami ir 
kitus mokydami, skautai neturtin
guose kaimeliuose įveda žuvų prū
dus, naujus augalus, vaismedžius, 
geresnius vandentiekius ir kanali
zaciją, stato mokyklas, išmoksta ir 
moko amatų.

Zuriche, Šveicarijoje, tarpdrau- 
goviniame žaidime skautai pastatė 
virvinį tiVą tarp pastatų miesto 
centre. Taip nereikėjo rūpintis, kaip 
saugiai pereiti per gatvę, kur važinė
ja automobiliai.

Per 10 metų Kanados skautai 
pasodino 25 milijonus medelių. 
Miškininkai sako, kad paprastai 
tokių mažyčių medelių prigija ir 
išauga tik 40 nuošimčių, bet skautų 
pasodintų medelių žaliuoja 70 
nuošimčių! Tas pats projektas 
padeda kanadiečiams sukelti lėšų 
neturtingiems skautams „Trečiojo 
pasaulio” šalyse, nes surenka paža
dus iš savo giminių, pažįstamų ir 
visuomenės už kiekvieną pasodintą 
medelį. Dalis šių pinigų siunčiami į 
dešimtį kraštų amatų kursams.

Singapūro skautai gali įsigyti 
naujai įvestą „šeimos gyvenimo” 
specialybę, kuriai lanko pokalbius ir 

atlieka uždavinius. Tarp reikalavi
mų yra žinios apie visuomenę, 
šeimos gyvenimą, saugumą na
muose. Sąjunga įvedė dar tris kitas 
specialybes, surištas su vietos pro
blemomis: narkotikų piktnaudoji- 
mas, apsauga nuo nusikaltimų, 
saugumas keliuose.

Lotynų Amerikoje yra beveik 
300,000 skautų. Daugiausia auga 
Brazilijos, Argentinos, Čilės, Guate- 
malos ir Meksikos sąjungos.

Čilės skautai atšventė savo 75 m. 
sukaktį. 1909 pats Baden-Powellis 
lankėsi Čilėje ir padėjo skautų 
sąjūcį krašte įvesti. Tai buvo antra

Mfe
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sis pasaulyje kraštas, įsteigęs sąjun
gą, ir pirmasis Amerikos kraštuose*.

Australijos skautų sąjunga išlei
džia naują leidinį taikytą vilkiukų ir 
skautų amžiaus vaikams.

Afrikoje žmonės tūkstančius 
metų stato savo namus ir pastoges, 
dažnai iš gamtoje randamų medžia
gų. Bet šiuos namus ręikia ’dažnai 
perstatyti. Airijos skautų grupė 
pravedė kursus penkių Rytų Afri
kos kraštų skautų vadovams, kaip 
pastatyti pastovesnius namus — _ir 
įkūrė pavyzdinę sodybą. Projektą 
skautų sąjungos seks dar dvejus 
metus.
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1 Itipt fflasa 
didžioji sc I W.l
„RAMBYNO”
STOVYKLA

Kalifornijos skautų-čių stovykla 
pavadinta šv. Kazimiero vardu, 
įvyko 1984.VII.7-28 d.d. Šiais metais 
daug lijo: ir pirma diena — šlapia. 
Bet mums pasisekė, nes „Gintaro- 
Ąžuolo” vadovų kursai įvyko mūsų 
miškuose. Tai kursantai jau buvo 
pastatę palapines. Toje Stovykloje 
įsikūrėm, susitvarkėm. Buvo 
malonu, kad vyr. skautininkės 
pavaduotoja, s. Dalė Gotceitienė, 
pasiliko dar porą dienų po „Gintaro- 
Ąžuolo” stov. su mumis pabendrauti; 
o s. Stefa Gedgaudienė pasiliko net 
visą savaitę padėti ir pamokyti. 
Stovyklos viršininku buvo v.s. 
Mykolas Naujokaitis, jo pavaduoto
ju — v. s. V aclovas S viderskas. B rolių 
pastovyklei vadovavoDariusJatulis, 
Augis ir D alius Gedgaudai, o sesių— 
Danutė Giedraitienė, IndrėLeškytė, 
Rita Čekanauskaitė, Rima 
Navickaitė.

Pirmas stovyklos laužas įvyko po 
pastoge. Čia vilkiukai turėjo progos 
paterorizuoti laužavedžius (Rimų 
Navickaitę ir Dalių Gedgaudą): su 
žibintuvais švietė į akis, mindžiojo 
kojas ir nedainavo. Bet mes juos 
patvarkėrri Bus jiems blogai!

Pirmą savaitę buvo gan lietinga, 
užsiėmimai vyko po pastoge. Mūsų 
stovykloje greitai vanduo dingsta 
žemėj, tai vakarais galima laužą 
kūrenti. Pirmą trečiadienį buvo baisi 
audra. Prasidėjo vidurdienį.M ėst rys 
draugės sėdėjome palapinėj. Trys

Los Angeles „Palangos” tunto „Leli
jos” pastovyklės skautės su vadovėm 
„Rambyno” stovykloje 1984 m.

paukštytės svečiavosi. Pagalvojom:
— hmm, gan smarkiai lyja, paži
ūrėkim, kaip grioviai aplink 
palapinę . . . Iškišom galvas, žiūrim, 
kad iš pastovyklės pasidarė didelė 
bala! 8ž palapinės 5 pėdų prūdas, 
kuris jau lygus su mūsų palapine! 
Vanduo pradėjo tekėti po-palapine. 
Buvo „waterbed”! Prie mūsų vargų
— dar 3 klykiančios paukštytės, 
pametusios baloj batus! Tada 
prasidėjo kruša. Ir mūsų pastovyklė
— griuvėsiai.

Dvi dienas dalyvavom Literamoj 
ir Sporto Dienoj. Vėliau Partizanų 
laužas, kur dainavome liūdnas 
dainas ir brolisSviderskas pakalbėjo. 
Sekė žvakių procesija. Kiekvienas 
gavo po žvakutę nešti prie partizanų 
paminklo. Ten sugiedojom porą 
giesmių ir deklamavom eilėraščius. 
Buvo įspūdingas vakaras.

Antra svaitė — gerrsnė: nelijo.

Iškylavom. Sesės antradienį atsikėlė 
labai anksti. Paruošėm sumuštinius 
pusryčiams ir pasiėmėm reikmenų 
pietums. Po valandos jau 
psuryčiavom gamtoj. Taip gražu! Už 
poros mylių buvom jau gražioj

stovyklavietėj, kur žadėjom pailsėti ir 
pietauti. Atsitiko ten juokinga 
nelaimė! Moteris, kuri tą 
stovyklavietę prižiūrėjo, mūsų 
nenorėjo įsileisti, girdi, mūsų yra 
perdaug ir mes triukšmingai 
elgiamės. Ji taip ant mūsų užriko, 
kad net pamėlynavo. Už poros
minučių grįžo, atsiprašė ir mus įleido 
į stovyklavietę. Tada buvome jau 
labai išalkusios, ir tuoj pradėjom 
ruošti pietus — skautiškus cepelinus. 
Vos spėjom gardžiai pavalgyti, jau 
tos moters klyksmai Pasirodo, 
skautė naudojo vandens kraną in
dams plauti. Ji baisiai užpyko. Vėl 
pamėlynavo . . . Mums buvo gana! 
Greit susitvarkėm ir išėjom iškylaut. 
Gražioj vietoj visą popietę pailsėjom: 
miegojom, dainavom ir — vyko 
„vandens mūšis”. Diena pilna 
nuotykių! Mums grįžus, berniukai 
buvo jau išėję iškylon. Po trumpo 
laužo pavargusios saldžiai užmigom. 
Kitą dieną broliai atsiuntė Vytą 
Dabšį pranešti, kad broliai širdingai 
kviečia seses, kur jie iškylauja, — 
laužui. Seses, žinoma, greitai sutiko. 
Kaip puošėmės! Bet mes nebuvom be 
galvos. Palikom sargybą, be to 
šeimininkes su virve ir plakta 
grietinėle (kovos ginklai!). Kai sesės 
atvyko rado tik Vytą Dabšį; buvom 
apgautos. Tik apsisukus, staiga 
baisus staugimas iš krūmų! Broliai 
pasislėpę. Sesės grįžom ir laukėm. Iš 
krūmų išlindo tik penki, o kiti buvo 
jau stovykloj mūsų užpuolimui. Jie
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puolė kai mes tik išvažiavom: pririšo 
porą sesių prie medžių, ir norėjo 
mūsų palapines apsukti. Šeimininkės 
juos gaudė, apipurškė su 
grietinėle . . .Broliainesitikėjo mūsų 
gudrumo: nujautėm jų užupolimą.

Toliau vyko Skautorama, o 
past tinį vakarą — smagiausia! 
Nors lijo ir uždarymas bei laužas po 
pastoge, bet buvo labai smagu.Daug 
svečių, ir daug juokingų pasirodymų! 
Tik liūdna, kad paskutinį kartą 
susijungėm rankomis ir sugiedojom 
„Ateina naktis” ... Po laužo tėvai 
nusivedė Brolį Sviedrską, o skautai 
papuošė pastogę. Tai V. Svidersko 
77-tas Gimtadienis! Sesės atvedė 
Brolį ir mes jam padarėm didelę 
staigmeną: uždėjom Gimtadienio 
kepurę, sudainavom „Ilgiausių 
metų”. Tada valgėm tortą. Po to

ANGLIJA
Šv. Kazimiero, jaunimo globėjo 

ir skautų patrono 500 metų mirties 
sukakties ženkle Europos rajono šv. 
Kazimiero vardo35 -ji skautų vasaros 
stovykla įvyko liepos 28-rugpjūčio 5 
d.d. Lietuvių Sodyboje.

Pirmieji stovyklautojai 
skautininkai Gerdžiūnai, atvykę 
savaitę anksčiau, saulutei šypsant 
pro lapuotus berželius ir ąžuolus, 
tvarkė lauko virtuvę. Prisistatė iš 
Vasario 16 gimnazijos 3 sesės ir 3 
broliai, vėliau iš Valijos s. E. Šova su 
sūnum, Škotijos įkurtos „Vytauto” 
mišrios draugovės 9 sesės ir vienas 
brolis( „Vytauto” mišri draugove turi 
18 narių) ir iš Anglijos, vadovai, 
skautės ir skautai, sudarydami 56 
narių skautišką šeimą.

Stovyklai vadovauja s. St. Br. 
Vaitkevičius —- LSS Europos rajono 
V adas, adjutantas v.s. J. M aslauskas, 
jo pavaduotojas ps. dr. R. Valteris. 
Stovyklą dvasiniai globoja v.si. kun. 
A. Geryba. Maitynimą praveda 
skautai vyčiai: s.v.v.sl. M. Ger- 
džiūnas ir s.v.v.sl. P .Pūkštys. M aisto 
teikėja ps. I. Gerdžiūnienė, Kasą

šokiai: „Malūnas”, „Gyvataras” ir 
kiti. Mes nuėjom miegot, bet dar ilgai 
girdėjom tėvus, tyliai prie akordeono 
dainuojant. Juk ir jie čia yra praleidę 
daug vasarų stovyklaudami . . .

-a Paskiausiai — nugriovėme 
palapines, visa išardėm ir at
sisveikinom su draugais.

Malonu prisimint, kad stovykloj
didelę dalį linksmybių pramanė 
šeimininkės: Alice Riškienė, Rūta 
Mulokienė, Renė Vizgirdienė ir, 
ūkvedys Antanas Kiškis. Jie daug 
įvairių pokštų iškrėtė! Ačiū, taip pat 
slaugei — Aldonai Venckienei.

Labai lauksime kitų metų 
stovyklos ir kviečiame, kad skautai- 
tės ir iš kitur pas mus, prie Ramiojo 
Vandenyno, apsilankytų. „Ram- 
bynas” — puiki stovykla!

Rima Navickaitė.

tvarko s. A. Jakimavičius, pirmosios 
pagelbos teikėjas skautas vytis T. 
Philpott, lietuvių kalbos lektorė dail. 
M. Barėnienė, dainų ir giesmių 
vyr.sk.psl. solistė V. Gasperienė ir V. 
O’Brien. Taip pat V. O’Brien 
redagavo „Taukuotą puodą” ir 
pravedė sportą. Skautavimo 
instruktoriai-skautininkai ir vyresnės 
skautės-ai.

„Tėvynės Dukterų” seserijos 
pastovyklei vadovauja v.s. J. 
Traškienė — LS Europos vadeivė, 
adjutante vyr.sk. Danutė Baltutytė iš 
Australijos o šio metu lankanti 
Vasario 16 gimnaziją ir „Aušros” 
tuntui priklausanti skautė. 
„Vilniaus” brolijos pastovyklei 
vadovauja s. A. Gerdžiūnas, jo 
pavaduotojas prit.sk.si. T. Veršelis iš 
Vasario 16 gimnazijos „Aušros” tun
to.

Europos rajono Vado s. St. B r. 
Vaitkevičiaus įsakymu ir žodžiu, 
taria žodį į stovyklautojus. S. 
Eimutis Šova — DBLS-gos C. V. 
atstovas ir „Budėkime” redaktorius.

Skautavimas pradėtas praktiniais 
darbais: įrengimu ir papuošimu. 
Įsitaisius imtasi programos, kuriai 
buvo ruoštasi jau nuo metų pradžios. 

Ypatingai daug širdies, pastangų ir 
darbo įdėjo dail. M. Barėnienė ir 
vyr.sk.psl. V. Gasperienė, 
paruošdamos įžymių žmonių 
biografijos ir darbų, lietuviškos 
istorijos apžvalgos knygutę 
„Lithuania”, lietuvių ir anglų 
kalbomis ir, jas įteikus vasaros metu 
skautams, kad metų laike „turėtų 
progos mokytis lietuviškai stovykloje 
pradėtas lituanistines pamokas. Tai 
yra didelis indėlis lituanistinėje srity
je, skautaujančiam jaunimui.

Techniškas ir praktiškas 
skautavimas dar buvo paįvairintas 
įdomybėmis: Pr. Požerskio(Vokieti
joje buvęs skautas) vaizdų aiškinimai 
susiję su sklandymu, s. E. Žova 
supažindino su spapsdinim«;būdais 
ir kartu atspausdinimas marškinėlius 
su skautiškas! ženklais, V. O’Brien 
diskutuojamas pašnekesys apie šv. 
Kazimierą, kuris kėlė didelį 
susidoėmijmą stovyklautojams. 
Kun. A. Gerybes dvasinio turinio 
pašnekesys ir įvairiausi klausimai, 
kai jaunimas į tai atsakinėjo ir teikė

LSS Europos Rajono 1984 m.38-toji 
šv. Kazimiero vardo tradicinė skautų 
vasaros stovykla Lietuvių Sodyboje, 
Anglijoj.

iaus pastovyklės adjutantas 
prit.sk.sl. Tomas Veršelis (kairėje), 
klausosi prit.sk.sl. Ginto šovos 
(dešinėje) pasakojimo.

Foto: s. S. B. Vaitkevičius
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klausimus, Rūtos Popikienės 
pokalbis apie įvairius pašto ženklus ir 
įrengta jos darbų paroda. Pažiūrėta 
s.v. T. Philpott stovykloje suktos 
filmos ir s. E. Šovos priediniu filmu. 
S. St. Br. Vaitkevičiaus ir v.s. J. 
Maslausko vyr. broliams skautavimo 
temos pašnekesiai.

Aplanko stovyklą s.v.v.sl. R. 
Juozelskis — D .B .L .J .S-gos pirmn.

1984 m.LSS EuroposRajono35-toji 
šv. Kazimiero vardo tradicinė skautų 
vasaros stovykla Lietuvių Sodyboje, 
Anglijo. Tėvynės Dukrų pastovyklė. 

ir A. Kuliukas — sekretorius bei V. 
Puodžiūnas — jaunimo leidinėlio 
redaktorius. Jie papasakoja apie 
jaunimo veiklą ir buvusį Jaunimo 
Kongresą.

Dail. M. Barėnienės baigiamas 
suplanuotas stalas puošti: 
Kazimieras Lietuvos Karalius. 
Viduryje stalo išpuošiama karūna. 
Kryžius papuošiamas ąžuolo lapų 
vainiku.

Antradienį vykstame į Londoną 
— į „Gintaro” koncertą, atvykusio iš 
Kanados. Žavūs šokiai, dainos. P s. J. 
Karasiejui įteikiamas adresas su 
stovyklautojų parašais. Ben
draujame, dėkojame „Gintaro” 

Europos Rajono L.S.S. 35-toji šv. 
Kazimiero vardo tradicinė skautų 
vasaros stovykla, Lietuvių Sodyboje, 
Anglijoj. 1984 m. liepos 28-rugpjūčio 
5 d.d.

sk.v. Tony Philpott — pirmosios 
pagelbos instruktorius.

Foto: sf S. B. Vaitkevičius

’Toronto „Gintaro” ansamblio 
skautai-svečiai lankosi mūsų 
stovykloje. Stov. viršininkas su 
svečiais.
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SKAUTIŠKOS PROGRAMOS
SIEKIAI

(Šios lentelės gali padėti skaučių — ir skautų — 
vadovei pažvelgti j skaučių ugdymą, lavinimąsi, 
auklėjimą. Labai tinka kartu su skautėmis lenteles 
peržiūrėti ir ištirti, kur reikia pasisetengti ir kaip. 
Pasitarti, kas nevyksta taip gerai ir kodėl. Lentelė 
padalinta pagal skautavimo tikslus, siekius).

I TIKSLAS: SKAUTĖ VIS GILIAU SAVE SUPRANTA 
KAIP VERTINGĄ INDIVIDUALŲ ŽMOGŲ

"re
C

>N
re

— "O

□ □ □ Mergaitės parodo pasitikėjimą savo pačių
sugebėjimais.

□ □ □ Mergaitės parodo norą naujų dalykų paban
dyti ir su naujais žmonėmis susipažinti.

□ □ □ Užsiėmimai lavina ir panaudoja kiekvienos
vieneto narės talentus ir gabumus.

□ □ □ Skautės imasi iniciatyvos ir įveda naujų
idėjų.

□ □ □ Skautės sugeba planuoti ir savo veiklą vyk
dyti.

□ □ □ Mergaitės moka suaugusių pagalbos prašyti,
bet neprašo suaugusių skaučių veiklos supla
nuoti.

□ □ □ Skautės įieško žinių, informacijos iš įvairių
šaltinių vienete ir už vieneto iš kitų asmenų.

□ □ □ Mergaitės rodo norą imtis problemas spręsti
ir jas naujais būdais išspręsti.

□ □ O Pačios skautės nusprendžia, nutaria tai, ką
reikia nutarti.

□ □ □ Kai jos vertina savo veiklą, domisi būdais
užsiėmimus ir veiklą pagerinti.

□ □ □ Mergaitės sugeba susidoroti su pasisekimu ir
nepasisekimu savo patirtuose įvykiuose ir 
sąlygose.

Iškilmingame bankete rugsėjo 14 d. 
K ennebunkport, M aine, B rolijos V S 
v.s. V. Vidugiris įteikia dovaną 
naujam vyskupui Pauliui Baltakiui. 
Nuotrauka — Teresės Gaidelytės- 

Meiluvienės.

□ □ □ Dauguma vieneto užsiėmimų iškyla iš mer
gaičių siūlymų.

□ □ □ Vienetas sugeba savomis jėgomis prisitaikyti,
užsiimti ir smagiai veikti be didelių .išlaidų.

□ □ □ Vadovės pažįsta kiekvieną skautę-ir su ja
elgiasi kaip su atskiru žmogumi.

II TIKSLAS: SKAUTĖS VIS GERIAU, SĖKMINGIAU IR 
SUBRENDUSIAI BENDRAUJA SU KITAIS

□ □ □ Skautės gerai sugyvena. Jos jaučia draugovės
dvasią.

□ □ □ Draugauja savo tarpe įvairaus amžiaus ir
skyrių/klasių.

□ □ □ Mergaitės klausosi viena kitos minčių ir
rūpesčių.

□ □ □ Jos padeda kitoms, bet už kitas darbų
neatlieka, neužima.

□ □ □ Skautės susipažįsta ir dirba kartu su įvairiais
žmonėmis.

□ □ □ Vienetas gerai pasikalba apie problemas, ir
skautės pačios suranda išeitis, sprendimus.

/
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V. A. Šenbergų Sodyboje jubūvimas 
atvykusių skautininkų i 
skautininkių 7-tos Tautinių Šokių 
Šventės proga. Viduryje Vyr.Skn. D. 
Eidukienė.

Nuotr. Vlado Bacevičiaus
Sesės iš Canados ir brolis L. 
Ramanauskas iš Chicago; 
Voldemaro ir Apolonijos Šenbergų 
Sodyboje prie vaišių stalo.

□ □ □ Jeigu vienete reikia taisyklių elgesiui ir
bendravimui, pačios sesės tas taisykles suku
ria.

□ □ □ Mergaitės paremia ir pripažįsta kitų pastan
gas, talentus, įnašus.

□ □ □ Sprendžia visos demokratiškai, o ne tik.
kelios mergaitės ar vadovės.

□ □ □ Vieneto vadovės gerai savo pareigas atlieka
ir skautės mielai su jomis kartu dirba.

□ □ □ Skautės sugeba susiderinti, sutarti, kai su
kitomis dirba.

□ □ □ Mergaitės gali savo jausmus ir mintis kitoms
išreikšti.

□ □ □ Jos viena kita rūpinasi.
□ □ □ Jos žino savo geras savybes ir savo pačių

poreikius, kad gražiai su kitais žmonėmis 
bendrautų.

□ □ □ Tarp suaugusių vadovių ir vieneto mergaičių
jaučiamas pasitikėjimas ir bendradarbiavi
mas.

□ □ □ Skautės jaučia, kad šis vienetas/draugovė yra
Jm”-

III TIKSLAS: SKAUTĖS VYSTO VERTYBES, KURIOS JŲ 
GYVENIMUI DUODA KRYPTĮ IR PRASMĘ

□ □ □ Mergaitės savo mintis ir įsitikinimus laisvai
pareiškia.

□ □ □ Jos parenka savo užsiėmimus/veiklą iš įvairių
galimybių.

□ □ □ Skautės parodo, jog jos apgalvoja savo
nuosprendžius, o ne tik minią seka.

□ □ □ Mergaitės padeda nustatyti lygį, kurį savo
užsiėmimais, projektais ir pažangumo lavini
mu nori atsiekti.

□ □ □ jos prisiima atsakomybę už savo pačių
nuosprendžius.

□ □ □ Skautės sugeba savo veiksmuose ir bendra
vime vadovautis skautės įžodžiu ir įstatais.

□ □ □ Mergaitės laikosi to, ką tiki, nors ir tai
nebūtų populiaru.

□ □ □ Prisiima savo klaidas ir sugeba iš jų išmokti,
bręsti.

□ □ □ Skautės atviros naujiems galvojimo būdams
ir naujiems užsiėmimams.

□ □ □ Mergaitės turi progos išbandyti, patikrinti
savo vertybes ir įsitikinimus, ir juos vykdyti.

□ □ □ Jos gali pasikalbėti apie savo gyvenime
svarbius dalykus, apie namus, mokyklą, 
socialinį gyvenimą ir skautavimą.

□ □ □ Mergaitės ruošiasi savo vaidmeniui, uždavi
niams visuomenėje.

□ □ □ Skautės klausinėja apie suaugusios vadovės
sprendimus ir veiksmus, kai su šiais nesutin
ka.

IV TIKSLAS: PRISIDĖTI PRIE VISUOMENĖS SAVO 
TALENTAIS IR BENDRU DARBU SU KITAIS

□ □ □ Skautėms patinka kitiems padėti, o kai
padeda — veikia su, ne už ar vietoj kitų.

□ □ □ Jos sugeba sumaniai ir realistiniai padėti, kur
reikia.

□ □ □ Kai planuoja vieneto užsiėmimus, aptaria
vieneto narių talentus ir sugebėjimus.

□ □ □ Vienete gerai veikia vieneto vadovybė/vadi-
ja-

□ □ □ Skautės kartu susiorganizuoja savo planus
įvykdyti.

□ □ □ Mergaitės žino, kaip jų bendruomenė,
visuomenė suorganizuota ir kokių patarnavi
mų apylinkėje yra.
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□ □ □ Skautės sugeba surasti ir įtraukti asmenis,
"kurie padėtų vieneto veikloje ir užsiėmi
muose.

□ □ □ Mergaitės rodo vis daugiau atsakomybės
savo vieneto reikaluose.

□ □ □ Skautės jaučiasi visuomenės gerbiamos už
tai, ką jos žino ir moka, už tai, ką gali atlikti.

□ □ □ Mergaitės atranda, ką jos kartu gali kitų
gerovei kartu padaryti — draugovėje, namie 
ar visuomenėje.

□ □ □ Skautės pasiruošusios nelaimės atveju būti
naudingos.

□ □ □ Mergaitės domisi išmokti apie įvairių grupių
ir kultūrų papročius ir tradicijas.

□ □ □ Skautės yra keliavusios kitur ir bendravusios
su žmonėmis iš kitų apylinkių ar vietovių.

□ □ □ Mergaitės parodo rūpestį aplinkos (gamtos)
globa, ką nors darydamos.

□ □ □ Jos pačios nusprendžia, kaip padėti savo
aplinkos žmonėms.

□ □ □ Kai skautės planuoja kitiems padėti, pri
pažįsta, kokio išsilavinimo tokia pagalba 
reikalauja.

□ □ □ Skautės moka prisitaikyti naujoms sąlygoms
ir progoms.

PAAIŠKINIMAI
I TIKSLAS. Padėti augančiai mergaitei jaustis 

mėgstamai ir reikalingai; save suprasti ir matyti vis 
besivystančią, labiau sugebančią ir atsakinga; save 
priimti ir matyti savo pačios galimybes; ugdyti ir 
išlaikyti savo savitumą, individualumą; būti atvirai 
naujiems pergyvenimams, jausmams, iššūkiams; 
vertinti ir suprasti savo pačios kultūrinį paveldą.

II TIKSLAS. Padėti skautei vystyti jautrumą ir 
pagarbą sudėtingam pasauliui, jo kultūroms; taip pat 
įvairių žmonių ir tautų poreikiams, jausmams ir 
įnašui; jausti vienybę, artumą visai žmonijai ir 
žmonėms; sugebėti susidraugauti ir bendradarbiau
ti.

L.S.S. Europos rajono 
skautininkai su J. E. vysk. s. dr. A. 
Deksniu Nottinghame, DBLK Ben
drijos visuotinam suvažiavime 
1984 m. gegužės mėn. 19 d.

Iš dešinės į kairę s. kun. dr. S. 
Matulis MIC, s. A. Jakimavičius, J. 
E. vysk. s. dr. A. Deksnys, s. S. B. 
Vaitkevičius, s. E. šova.

Foto: s. S. B. Vaitkevičius

III TIKSLAS. Padėti skautei atpažinti savo pačios 
vertybes ir pagal jas elgtis; spręsti, atsimenant 
nuosprendžio pasekmes ir kas jai ir kitoms svarbu; 
vystyti jos pasitikėjimą ir jautrumą, kuris padėtų 
skautei suprasti ir branginti kitų įsitikinimus; savo 
pačios idealus iš naujo peržiūrėti, kai skautė bręsta ir 
keičiasi.

IV TIKSLAS. Padėti augančiai mergaite užjausti 
savo bendruomenę, jos žmones ir reikalavimus; 
suprasti, kaip visuomenės gyvenimo kokybė paveika 
jos pačios gyvenimą ir pačią bendruomenę/visuo- 
menę; dirbti su kitais visų kitų žmonių gerovei.

šiose srityse skautė auklėjasi ir bręsta, kai grupės 
nuotaika yra atvira, laisva ir pasitikinti.

(Šie keturi, tikslai ir paaiškinimai tinka skaučių, 
prityrusių skaučių ir vyresnių skaučių amžiui. 
Pasinaudota knygele „You make the difference”, 
GSA)

Prieš daugelį metų apdovanoti: v.s. 
A. Karpavičius — Už Nuopelnus 
ordenu, dabartinis Židinio K ancleris; 
v.sk.v.sl. A. Andriukonytė — 
Tėvynės Dukros žym., buv. tunto 
Skaučių sk. vedėja; ponia S. Bungar- 
dienė — UŽ Nuopelnus su rėm. 
kaspinu, Skautų Židinio narė; 
v.sk.sl. L. Volodkaitė — Pažangumo 
žymeniu, Skautų Židinio Tėvūnė.
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vadpvams-vėms. Jų — „Gintaro” 
šokėjų ratelyje — daug skautijos. 
Kviečiami į svečius. Trečiadienį 
aplanko 3 vyr. skautės, 2 skautai 
vyčiai ir 1 ateitininkė.

Penktadienį po laužo 
vyr.sk.kand. D. Baltutytė ir 
vyr.sk.kand. A. Traškaitė duoda 
įžodį ir rytų matome pasipuošusias 
mėlynu vyr. skautės kaklaraiščiu.

Šeštadienį lietulis mus krapina, 
bet nuotaika pakyli. Popietinėms 
valandoms pragiedrėjo — veidai 
nušvito . . . Atsirado svečių iš Lon
dono, Deby, Burton, Štoko ir kitur.

Stovyklos uždarymo iškilmėse 
įžodį duoda 11 skaučių, 2 jaun. 
skautės, 1 prityrusi skautė ir 3 
jaunesnieji skautai: Q. Canty, T. 
Šlepertas ir J. Egerton (9 sesės ir 1 
brolis iš Škotijos).

P. B. Varkalos pinigine ir 
kasmetine dovana, lietuviškai 
kalbančiam jaunimui — skautams- 
ėms, stovykloje komisijos stebėjimu 
ir nutarimu padaliniama: sk. R. 
Gasperaitei 50 sv., Q. Canty 20 sv., 
(Škotija), R. O’Brien, A. Gaspėrui ir
H. Pilcher po 10 sv. Skautė R. 
Gasperaitė lietuviškai gražiai kalba ir 
rašo į „Budėkime” ir į „Europos 
lietuvį”.

Sodybos vedėjams: Vyt. K. An- 
druškevičiams įteikiama LSS 65 
metų sukakties ženkleliai ir 
išreiškiama nuoširdi ir skautiška 
padėka.

Paskutinį laužų praveda 
vyr.sk.psl. solistėV.Gasperienė, s. G. 
O’Brien ir pasirodymų talkininkė ps.
I. Gerdžienienė. Puikios dainos,
pasirodymai, šūkiai ir Taukuotas 
puodas. Laužas gęsta. Aidi „Lietuva 
brangi”, „Ateina naktis” . . . 
Spaudžiame rankas ir „iki 36-tosios 
stovyklos”! v.s. J.M.

Clevelando Neringos tunto 
„Auršinės” dr-vei Skautės davusios 
Prityriusių skaučių įžodžius ir 
pasipuošė naujais kaklaraiščiais. 
Birželio 4 d. 1984 Clevelandė.

Nuotr. Vlado Bacevičiaus.

’Stovyklautojai išklausę šv. Mišių suj savo Dvasios Vadu.

IŠ CLEVELANDO
PADANGĖS

Užbaigimui darbų metų veiklos, 
Neringos tuntas birželio 4 d. turėjo 
iškilmingų tunto sueigų. Su įžodžiais 
ir pakėlimu į vyresniškumo 
laipsnius. Užbaigimo sueigoje 
dalyvavo ir Pilėnų tunto skautai. 
Jaunesnės skautės įžodžius davė 
Butkutė ir Penkauskaitė. Graži 
grupė Prityriusių Skaučių davė 

i 15

įžodžius ir pasipuošė naujais 
kaklaraščiais — taigarsios Aušrinės 
draugovės skautės. Rodos ir jų 
kandidačių ir nebeliko? Visos sesės 
davusios įžodžius sveikina jas jų 
mamytės ir vadoyės. O prityrę 
skautai net nepagailėję pinigų ir 
padovanojo po raudonų gvazdikų. Iš 
brolių jaunesniųjų skautų žodžius 
davė Jonas ir Tomas-Motiejūnai.

Tolimesniai programai perėmė 
PPILĖNjŲ TUNTO SKAUTAI
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Julijai M^nkūnaitei užrišo 
Prityriusių skaučių kaklaraštį.
Kaklaraištį ryta Neringos tunto 
tunininkė vyr. skautė fil. t.n. D. 
Vadapolienė.
Birželio 4 d. 1984 Clevelande.

Nuotr. Vlado Bacevičiaus.

Pennsylvanios miškuose kasmet 
susitinka Cleveland© ir Rochesterio 
skautai/ės (Jau penki metai). Visi 
laukiame šios rudens iškylos.’

Nuotr. R. Belzinsko

VADOVAI IR PRAVEDĖ 
SKAUTORAMA. Varžėsi 
sudarytom skiltim su neštuvų es
tafetė lenktynės laimėjo sesės. Brolių 
nelaimei — jie. buvo per sunkus. 
Pranešus rezultatus ir buvo baigta 
metų veikla.

Norėtųsi pridėti kelius žodžius 
mus skautininkėm ir skautininkam. 
O kur jūs buvę vadovai pasidėjote? 
Ar palikote Dievo valiai kelius- 
dirbančius jaunus vadovus bei 

Estafetinis su neštuvais lenktynės. 
Rungėsi Pilėnai su Neringa. Sesės 
laimėjo — nes lengvesnės, buvo. 
Birželio 4 d. 1984 Clevelande.

Jonas ir Tomas Motiūjūnai davė 
jaun. skautų įžodžius, jiems Pilėnų 
tunto tuntininkas s. R. Belzinskas 
užriša kaklaraščius.
Brželio 4 d. 1984 Clevelande.

pagarbos? Jūs esate visad laukiami 
visuose renginiuose. Atminkite 
duotus įžodžius.

v.s. Vladas Bacevičius
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1984 m. Gardino stovykla — Skautų 
pastovyklė su vadovu pskl. Arvydu 
Blyškiu. (Draugininkai

Nuotr. Remigijaus Beizinsko.

Clęvdando Pilėnų skautai iškylauja 
Pelee Saloje, 1984 .VIII24-25 d.

Ne vienu kirdu medis 
nykstamas.

PILĖNŲ TUNTO 
IŠVYKA

Pilėnų Tunto skautai rugpjūčio 
mėnesio gale buvo išvykę j Pelee 
Island. Pelee Island yra Erie ežere 
sala Kandos pusėje.

Skautai turėjo labai anksti keltis, 
nes reikėjo laivu plaukti iš Sandusky 
8:30 vai. ryto. Kelionė laivu buvo 
labai įdomi ir truko dvi valandas.

Į salą reikėjo vežtis dviračius, nes 
ten buvo daug ko apžiūrėti. Skautai 
stovyklavo kanadiečių skautų 
barakuose, kurie yra keturios mylios 
nuo prieplaukos. Maistą valgėme 
valgykloje, kurį paruošė Petras 
Stungys. Vakare buvo laužas.

Sekančią dieną buvo dviračių 
iškyla. Apvažiavom aplink visą salą. 
Iš salos buvo matyti ir Kanados ir 
Amerikos krantai. Skautams 
užtruko apie dvi valandas visą salą 
apvažiuoti. Vėliau ėjo į ežerą 
maudytis ir atsivėsinti.

Grįžome vėl laivu į Sandusky. 
Buvo gaila palikti salą, nes ten 
skautams labai patiko.

Pilėnų Tuntas priima berniukus 
nuo aštuonių metų amžiaus. Sueigos' 
vyksta pirmadieniais parapijos salėje 
nuo septintos iki devintos valandos 
vakaro.

Paulius Tallat-Kelpša

Septintoje Tautinių šokių šventėje 
liepos 1 d. skautininkės Gražinos 
Raškevičienės vadovaujama Aušra

grupė iš Omahos, Nebr.
Nuotr. V. Bacevičiaus.

L1 : .’OS
N.\ ' INE
m ;... .:.ydo 
BIBLIOTEKA
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Nuotr. Pauliaus Jurgai!*

.Netik garsios bei ir skanios** nutaria 
likiukai.

Prie loterijos skanumynų tuntininkė 
D. Jurgutiehė ir D, Petronienė.
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vetnon Detroito Gabijos ir Baltijos tuntų 
jaunieji skautai vasaros iškyloje 
draugauja su gamta: ožkomis ir

Šv. Kazimiero Kongrese ėjom j šv. 
Mykolo Katedra Toronte 1984 m. 
rugsėjo 2 d.

Nuotr. V. Bacevičiaus.

arkliu; rišame mazgus ir džiaugia
mės gėlėmis.
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■Lietuviu Sodyba, Headley Park, Picketts Hill, Headley, Near Boidon, HantsGUJS 8TB England.
. - Tel. 042-03-2810

VOKIETIJA

Mieli „Aušros” tunto broliai-sesės 
lietuvaitės.

Į kokias pasaulio šalis — gyven
vietes Jus nubloškė laikaš? Kur Jūš? 
Atsiliepkite! Mūsų tvirtovinis 
„Aušros” tuntas buvo įsteigtas 
1946.4.1 d. Doerverdene — vėliau 
Seedorfe A. Samušio.

Iš 34-rių veikusių tuntų V. 
Vokietijoje, jie apjungė "5286 
skautus-es, „Aušros” Mintas išliko 

vienintelis V. Vokietijoje. Tuntas 
keliavo iš Doerverdeno į Seedorfą. Iš 
Seedorfo į Diepholzą. Iš Diepholzo, 
kuriame tuntas s. O. Gešvento dėka 
išaugo į stiprų vienetą, atsikėlė į 
Huttenfeldą kartu su Vasario 16 
gimnazija. Čia jis veiklus iki šių 
dienų.

„Aušros” tuntas gali pažvelgti atgal 
į didelį-atliktą darbą 38-rių metų 
laikotarpy! Jis nuėjo garbingą, pilną 
reprezentacijos, lietuviškai skautišką 
susipratusio jaunimo kelią. „Aušra”

— tai žodis, primenąs mums sun 
lietuvių kovas už šviesesnę Tėv' 
rytojų — laimingesnę tautos at 
Tuntas gali didžiuotis pasirink, 
garbingą „Aušros” vardą, kuris yra 
reikšmingas visai Lietuvių tautai. 
Kol dar karšta Tėvynės meilės ugnis, 
liepsnosĮ š|irdyse geros valios 
lietuvių, remiančių Vasario 16 gim
naziją, tuomi ir „Aušros” tuntą, 
tuntas dar ilgai gyvuos — 
negalvodamas išnykti!

Sudegus Rennhofo pilies rūmams
— sudegė taip pat ir daug skautiško 
inventoriaus. Mūsų „Aušrokai” yra 
reikalingi pagalbos — skubios. Ją 
suteikti galime ir mes „Aušrokai”.
;Per šiuos 38-rius metus per tunto 

eiles perėjo virš 1.500 sktautų-čių! 
Mes galėtumėm būti stipriu užn
ugariu dabartiniam tunto vilkiukui, 
paukštytei, skautei-ui.

Mūsų šūkis vis tas pats: vienas už 
visus, visi už vieną!

Nužengtas „Aušros” tunto 
garbingas kelias tremty bus neužilgo 
užfiksuotas mūsų planuojamoje leisti 
„Aušros” tunto knygoje. Spaudaijau 
esame paruošę virš 160 puslapių. 
Knygos — ąlbumo reikalu tariamės 
su buvusiais tuntininkais: F. 
Samušiu, O. Gešventu, T, Polkiu, T. 
Gailiumi, P. Cibičiu, P. Veršeliu, 
Lenikiene ir su Venclauskiene, 
Motgabiene, Laukaitiene, 
Sakalauskaite, K. Dikšaičiu-Mas- 
lausku ir kitais „Aušrokais”.
„Aušros” tunto knygoje tilps visų 

žymesnių stovyklų: „Tau Tėvyne”, 
„Aušra”, „Budėk”, „Daina”, „Ram- 
bynas”, aprašymai su daugeliu 
nuotraukų. Bus aprašomos visos 
jubiliejinės stovyklos, Jamboree’s, 
Jamboretės, Rovermootai, kuriose 
dalyvavo „Aušros” tuntas. Norintieji 
užsisakyti šią knygą yra prašomi 
kreiptis į’Br. Čepulevičius

Munchner Str. 60 
8940emmingen 
W. Germany

Pelnas bus skiriamas „Aušros” 
tuntui.

B. Č.
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BRAZILIJA

Skautininke Eugenija Bacevičienė ir 
Jorge Prokopas kurie vadovavo 
Palangos skautų stovykloje, Lituan
ikoje Sao Paulo — Brazilija.

Palangos skautai Švento Kazimiero
Stovykloje Lituanikoje, S. Paulo, 
Brazilijoje.

K?®-!,

Brolis skautas vytis Markus 
Lipas vos sugrįžęs iš 16-tosios Vas. 
gimnazijos kur išbuvo metus kartu 
su vyr.sk. Marcija Pavilionyte ir 
skaute Klarise Bacevičiūte. Sao 
Paulo — Brazilija.

Klarisės Bacevičiūtės (13 metų), Sao 
Paulo „Palangos” skautė. Šv. Kazi
mieras (aliejaus) dėl konkurso.
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AKADEMIKAMS

ŠIASDEŠIN

QV
Prieš 60 metų Kaune, Lietuvos 

(vėliau pavadintu Vytauto Didžiojo) 
universitete, susirinko keliolika 
jaunų studentų — vyriausias buvo 
24 m. — ir įsteigė Akademinį 
Skautų Sąjūdį su dviem lygiagretėm 
grupėm — Korporacija Vytis vy
rams ir Akademikių skaučių drau
govę (ASD) moterims. Skautavę 
nuo maždaug 1919 metų, šie jau
nuoliai nuvyko studijuoti ir norėjo 
skautavimą tęsti, suburti skautiškos 
minties jaunuolius ir jaunuoles.

Sąjūdis gražiai augo studentų 
tarpe, kol 1939 m. buvo apie šimtas 
Korp! Vytis ir du šimtai ASD narių. 
Po karo sąjūdžio organizacija atsi
kūrė Vakarų Vokietijoje 1946 m., o 
vėliau centras persikėlė į JAV

Lietuviai didžiuojasi, kad iš 
šimto skautų organizacijų įvairiuose 
kraštuose ir tautose, mes pirmi 
sugalvojome turėti universiteto stu
dentų skautiškus vienetus. Per 
paskutiniiuosius 20 m. tokių grupių 
atsirado įvairiose tautose, bet mūsų 
buvo pirmoji.

Akademikai skautai ir skautės 
dažnai rengia savo pastovykles 
didžiosiose mūsų stovyklose —

tautinėse ir jubiliejinėse — ar rajono 
stovyklose. Jų veikla mažiau gam
toje ar lauke, o labiau akademiška. 
Akademikai mėgsta ruošti paskai
tas, pokalbius, diskusijas, studijų 
dienas. Kai kurie akademikai iš 
savo mokslo profesijos padeda 
skautų sąjūdžiui, daug kas iš jų eina 
pareigas Sąjungoje,. Brolijoje ir 
Seserijoje, nors ASS yra trečioji ir 
atskira Sąjungos šaka.

Akademikų žurnalas yra „Mūsų 
Vytis”. Akademikai įsteigė leidyklą 
— Akademinės Skautijos Leidyklą, 
kuri jau išleido 26 vertingas knygas, 
ir Vydūno Jaunimo Fondą (VJF), 
kuris vpač remia lituanistines studi
jas, pagalbos reikalingus studentus 

ir kasmet nuo 1975 skiria premiją 
iškiliam asmeniui.

Akademiku skautu ar skaute 
gali tapti universiteto studentai po 
metų kandidatavimo. Jiems padėti 
ruoštis pasižadėjimui — įžodžiui yra 
akademikų vadovėlis ir kitos kny
gos. Ten kur akademikų skautų yra 
daugiau, jie įkuria skyrių, kad 
galėtų lengviau susirinkti ir ryšius 
palaikyti.

Išmokę skautų eilėse atsakomy
bės, darbštumo ir rūpsčio kitais, 

akademikai dalyvauja lietuvių vi
suomenės organizacijose ir veikloje, 
dažnai eidami atsakingas pareigas.

Ilgiausių metų!
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AUSTRALIJOS 
RAJONE

„BALTIJOS” TUNTE

TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
SAVAITGALIS

„Baltijos” tuntas ne vien tik 
skautauja ... Prie jo veikia ir 
tautinių šokių grupė, kurioje šoka 
daugumas tunto skautų-čių. Šokėjai 
ypač paskutiniu metu smarkiai 
repetuoja mėgindami pasiruošti 
Lietuvių Dienų metu vyksiančioje 
Tautinių Šokių Šventėje.

Birželio 30 — liepos 1 d.d. buvo 
suruoštas tautinių šokių savaitgalis, 
visas paskirtas repeticijoms. Jis vyko 
Birrigai stovyklavietėje, netoli 
Canberros. Stovyklavietėje esą 
barakai galima išsinuomoti. Ten pat 
yra valgykla ir pakankamai didelė 
salė šokių repeticijoms. Aplink — 
miškas, aikštelės žaidimams ir įvairūs 
įrengimai sportui.

Savaitgalio metu buvo daug 
padirbėta besimokinant tautinių 
šokių ir padaryta graži pažanga. Bet 
buvo laiko žaidimams, dainoms ir 
šposams.

Savaitgalio išvykai vadovavo ps. 
M. Mauragis ir vyr. sesės — A. 
Stepanienė ir R. Mauragienė. Jiems 
talkino ponios Šilinienė ir Mar
tišienė.

R. D.

KAI VIRVĖS EINA ĮDARBĄ! . . .

„Baltijos” Tuntas savo skautams- 
tėms suruošė alpinizmo kurselius, 
kuriems vadovauja prityręs australų 
skautų instruktorius.

Po teoretinės pamokos pirmas 
praktiškas pratimas įvyko šeštadienį, 
liepos 21 d., prie Cotter užtvankos 
(netoli Canberros). Vieta yra ideali

Skautas Andrius Daukus supasi ant 
virvės.

nusileidimo virve pratimams: užt
vankos sienos aukštis keičiasi nuo 
maždaug 15 metrų iki 30 metrų 
aukščio, ir lygi, beveik vertikali siena, 
gerai tinka pirmiesiems pratimams.

Įrengimai nusileidimui susideda 
iš specialių virvių, kurios gali 
atlaikyti iki 3000 kg. svorį, nailoninių 
juostų ir įvairių metalinių kilpų. 
Priedo — odinės pirštinės rankų 
apsaugai.

Pratimai prasidėjo užtvankos 
žemiausioje vietoje — maždaug 15 m. 
aukštumoje. B aimingiausias momen
tas buvo tas pirmasis žingsnis į erdvę, 
kai kojos palieka kietų paviršių ir 
kūnas pakimba ore. Po poros ban
dymų baimė pradingo ir visi skautai- 
tės, įveikę 15 metrų nusileidimą 
perėjo į aukštesnį — 30 m. Jų 
drąsesnieji ir vikresnieji pradėjo 
suptis ant virvės, atsispirdami nuo 
užtvankos sienos . . .Tunto vadovai, 
broliai Mopsis, Ridas ir Jonas, 
nenorėdami nusileisti, turėjo pasekti 
jaunųjų pėdomis.

Po keletos pratimų ant užtvankos 
sienos yra numatyta pradėti leistis 
nuo uolų ir tyrinėti gilias olas.

R. D.

Skautė Rasa Daukutė leidžiasi 
žemyn.

VAKARONĖ

Birželio 22 d. tunto skautai-tės 
suruošė vakaronę. Rengimo 
komitetas susidėjo iš skaučių Rasos 
Daukutės ir Dainos Mauragytės ir 
skautų Adomo Brūzgos, Andriaus 
D aukaus ir Povilo Klegerio. Visas 
vakaronės rengimas buvo komiteto 
rankose, ; tunto vado^atas į tai 
nesikišant. Komitetas apskaičiavo 
vakaro finansus, suorganizavo 
muziką, paruošė vakarienę, pasamdė 
šviesos aparatus ir papuošė salę. 
Vakaronės metu jie pravedė šokius ir 
žaidimus. Dalyvavo apie 50 skautų- 
čių ir jų draugų, kurie labai linksmai 
praleido vakarą.

RAUDONŠLIPSIŲ IŠKYLA

Birželio 24 d. įvyko vilkiukų ir 
paukštyčių iškyla į Brindabella 
kalnus netoli Canberros. Kalnai yra 
apaugę senu, žmogaus rankos 
nepaliestu mišku; čia jaunieji įdomiai 
ir nuotykingai iškylavo.

Diena, nors saulėta, buvo labai 
šalta ir kelionės pradžioje pelkės 
buvo padengtos ledu, p vėliau at
sirado purvas, vietomis beveik iki
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kelių. Pasiekus miško aikštelę 
skautukai sutiko būrį laukinių 
arklių. Po to reikėjo skverbtis pro 
tankius krūmus, kopti į statų kalnų ir 
laipioti per senus, nuvirtusius, 
medžius.

Kalno viršūnėje pūtė šaltas vėjas, 
nuo kurio reikėjo slėptis už uolų ir 
ieškoti saulėtos vietos. Paukštytės ir 
vilkiukai atrado keletą olų, kur 
senais laikais Australijos aborigenai 
gaudydavo peteliškes (Bogong 
moths), jas kepdavo ant laužų ir . . . 
puotaudavo.

Kelias žemyn buvo slidus ir nuo 
stačios pašlaitės daug kam teko 
„nučiuožti”.

Iškylai vadovavo s.v. Jonas 
Šliogeris, kuris mokino jaunuosius 
naudotis kdmpasu ir elgtis miško 
aplinkoje.

’GAMTOS PAŽINIMO IŠKYLA

Liepos 8 d. tuntas suruošė gamtos 
pažinimo iškylą. Iškylą pravedė s.v. 
Rimas Kabaila, o pokalbius apie 
gamtą — tautinių parkų girininkas. 
Iškyloje dalyvavo ir tėvai.

Deja, iškyla baigėsi nelaimingai
— grįžtant p. Martišienė (jun.) 
paslydo ir susilaužė koją.

Poniai Martišienei skautai-tės 
reiškia užuojautą ir linki greito 
pasveikimo!

ŠV. KAZIMIERO 
ŠVENTĖ GEELONGE

Laukiama Lietuvos dangiškojo 
Globėjo Šv. Kazimiero 500 metų 
mirties sukakties minėjimo šventė 
Geelonge, pradedama sekmadienį, 
kovo mėn. 18 dieną, 9.00 
VALANDĄ RYTE,
PAMALDOMIS, St. John 
bažnyčioje, N orth Geelonge. V ėliavų
— L.S.S. Australijos Rajono, 
tautinės, Geelong skautų tunto, 
Sporto Klubo „Vyčio”, apsuptoje 
eisenoje, lydimas Kristaus Kančios 
ženklo, kunigo, ministrantų ir 
degančių žvakių, lietuviško jaunimo

„Trijų kryžių” skautų vyčių būrelis 
Geelonge, Australijoje: s.fil. dr. R. 
Šarkus — Būrelio Vadas, s.v. K. 
Jomantas, s.v.ps. P. Volodka, s.v.sl.
L. Valaitis, s.v.sl. K. Bindokas.

?W^WWWWW^ 

organizacijų atstovų, įnešamas šven
tojo Lietuvos karalaičio paveikslas į 
bažnyčią ir pastatomas ant 
lietuviškais tautiniais dirbiniais 
papuošto altorėlio. Mišias atnašauja 
ir prasmingų minčių pamokslą 
pasako kun. P. Vaseris. Mišių metu 
darniai skamba lietuviškos giesmės, 
giedamos Melbourne Parapijos 
Choro ir kyla maldininkų maldos į 
Šventąjį, prašant Jo užtarymo pas 
Aukščiausiąjį Tėvą tėvynei Lietuvai 
ir josios išblaškytiems vaikams. 
Lekciją skaito vietos skautų tunto 
tuntininkas s. Vyt. Mačiulis. Aukas 
atneša židinietė A. Bungardaitė — 
sportininkų ir ps. P. Volodka — 
skautų uniformomis. Maldą į Šv. 
Kazimierą ir prašymus atlieka 
jaunesni skautai, skautės, skautas 
vytis ir skautininkas.

Gausų geelongiškių ir svečių 
skaičių vos talpina ši nuošaliai nuo 
miesto triukšmo stovinti St. John 
bažnytėlė. Ir šiandien, palikus 
grąsomos gyvenimo kelionės naštą 
užsimiršime, kyla kunigo ir 
maldininkų vieninga malda į 
Aukščiausiąjį per mistinį Kristaus 
Kančios nekruvinu būdu pakar
tojimą šiuose Dievo Namuose, 
kuomet į taip gausių Jo tvarinių 
širdis ateina pats Kristus Šv. 
Komunijos pavidale. Apsaugok,

Aukščiausias tą mylimą šalį . . .
Tuojau po pamaldų, tolimesnė 

šventės dalis tęsiama Lietuvių 
Namuose, kuriuos, šventiškai 
paruoštus ir žalumynais papuoštus, 
užpildo gausingas geelongiškių ir 
svečių skaičius. Jų tarpe matosi 
A.L.K. Federacijos Pirmininkas p. 
V. Cižauskas, L.S.S. Australijos 
Rajono Vadas s. A. Pocius su 
Poniomis, Rajono Skautų 
Vadovybės Aplylinkės Valdybos 
nariai, ,X>žiugo” tunto sesės, spor
tininkai, židiniečiai ir šatrijiečiai 
sesės ir broliai.

Šventas Minėjimo Aktas 
pradedamas vėliavų ir Šv. Kazimiero 
paveikslo įnešimu. Invokaciją skaito 
Australijos Lietuvių Katalikų 
Federacijos Pirmininkas p. V. 
Cižauskas. Raštu gautus A. L. B. 
Krašto Valdybos Pirmininko p. 
Bukevičiaus ir L.S.S. TarybosNario 
v.sl.fil. B. Barkaus sveikinimus 
perskaito v.s. A. Karpavičius. Žodžiu 
minėjimo dalyvius sveikina A. L. B. 
Geelong Apylinkės Valdybos Pir
mininkas p. V. Stuikevičius. 
Paskaitininkas, L.S.S. Australijos 
Rajono Vadas s. A. Pocius, mintimis 
minėjimo dalyvius nukelia į Šv. 
Kazimiero gyvenimo laikotarpį ir 
tuomet jame vykusius įvykius, kas 
dalyvių išklausoma rimties ir 
susikaupimo ženkle.

Baigiasi trumpa pertraukėlė. 
Skleidžiasi scenos uždanga. 
Prasideda šventės meninė dalis — 
religinis koncertas. Tai pirmas tokio 
pobūežio koncertas Geelong’e, kurį 
atlieka Melbourne Parapijos Choras, 
vadovaujamas p. P. Morkūno,
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pianinu palydint p-lei Z. 
Prašmutaitei.

Paskaitininkas, L.S.S. 
Australijos Rajono Vadas s. A. 
Pocius, mintimis minėjimo dalyvius 
nukelia į Šv. Kazimiero gyvenimo 
laikotarpį ir tuomet jame vykusius 
įvykius, kas dalyvių išklausoma 
rimties ir susikaupimo ženkle.

Baigiasi trumpa pertraukėlė. 
Skleidžiasi scenos uždanga. 
Prasideda šventės meninė dalis — 
religinis koncertas. Tai pirmas tokio 
pobūežio koncertas Geelong’e, kurį 
atlieka M elboume Parapij os Choras, 
vadovaujamas p. P. Morkūno, 
pianinu palydint p-lei Z. 
Prašmutaitei.

Reikia padėkoti Melbourne 
Parapijos Choro vadovybei ir jo 
nariams už ištvermę, kad nebodami 
nuovargio po dalyvavimo Šv. 
Kazimiero minėjime Adelaidėje, 
atvežė ir čia, tą didžiąją Apvaizdos 
dovaną — lietuvišką giesmę ir 
atidavė šios šventės dalyvaims ją 
džiaugsmingai gėrėtis. Jam padėką 
išreiškia A. Karpavičius, o Šventės 
Ruošimo Komiteto vardu skautės N. 
Luscombe ir R. Starinskaitė įteikia 
choro vadovui p. P.’ Morkūnui ir 
pianistei p-lei Z. Prašmutaitei 
dovanėles. Ši nepamirštamai 
įspūdinga šventė Geelong’e, 
baigiama Lietuvos Himnu.

Pasotinta siela, bet gamtos dėsnis 
reikalauja pasotinti ir kūną. A.L.K. 
Federacijos Pirmininkas sukalba 
maldą prieš valgį ir prasideda pietūs, 
kuriuos paruošė darbščiosios 
židinietės. Besisotinant skaniais 
pietumis, Melbourne Parapijos 
Choro Pirmininkas p. K. Mieldažys, 
pakviečia visus svečius sugiedoti 
geelongiškiams Ilgiausių metų jums 
valio. Kaipo padėkos išreiškimą 
svečiams, vadovaujami p. M. 
Kymanto, neatsilieka ir 
geelongiškiai, sugiedodami jiems tų 
pačių Laimingų M etų. T uo ir baigiasi 
sėkmingai ir gražiai pravesta 
Dangiškojo Lietuvos Globėjo Šv. 
Kazimiero šventė Geelonge.

Tenka pasidžiaugti šia švente ir 
padėkoti jos ruošimo inicijatoriams 
Geelong Skautų Židinio vadovybei 
bei Šentės Ruošimo Komiteto 
nariams. Tuo pačiu padėka priklauso 
ir jos eigos pravedimo talkininkams: 
kun. P. Vaseriui, A. L. K. Federaci
jos Pirmininkui p. V. Čižauskui, 
paskaitininkui L.S.S. Australijos 
Rajono Vadui s. A. Pociui, 
Melbourne Parapijos Choro 
dalyviams, jo vadovui p. P. 
Morkūnui, administratoriui p. K. 
Mieldažiui, pianistei p-lei Z. 
Prašmutaitei, A.L.B. Krašto 
Valdybos Pirmininkui p. V. 
Bukevičiui ir L.S.S. Tarybos Nariui 
v.sl.fil. B. Barkui už sveikinimus 
raštu, A.L.B. Geelong Apylinkės 
Valdybos Pirmininkui p. V. 
Stuikevičiui ir Australijos Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos Pirmininkei p-lei 
B. Prašmutaitei už sveikinimus 
žodžiu, „Džiugo” tunto sesėms, 
lietuviškoms vietos organizacijoms 
bei visiems geelongiškiams ir 
svečiams, skaitlingai į šventę at
silankiusiems.

Ypatinga padėka priklauso 
Geelong Apylinkės, L.S.K. „Vyčio”, 
Moterų Draugijos Valdyboms, p. p. 
Žvirbliams ir visiems kitiems aukoto
jams už financinę paramą, kas 
suteikė galimybes ruošėjams 
sėkmingai pravesti šią šventę.

ALKA

SYDNEY

* Sydnejaus „Aušros” Tunto sk. 
vyčių ir skautų iškyla į Bungonijos 
tarpeklį, N.S.W., liepos 20-22 d.d„ 
kiek girdėti, pavykusi gerai. Nors 
buvę gerokai šalta, bet vietos 
žavumas išpirkęs tolimą kelionę ir 
visus nepatogumus. Iškylai 
vadovavo s.v.v.sl. A. Kapočius. 
Sekanti Sydnejaus skautų-sk. vyčių 
iškyla, drauge su Canberros skautais, 
įyks rugpiūčio 18-19 d.d.
* Rugsėjo 29 — spalio 1 d.d. (ilgo 
savaitgalio metu) Sydnejaus 
„Aušros” ir Canberros „Baltijos” 
tuntai ru< šia bendrą 3 dienų stovyklą 

netoli Kiamos, N.S.W., privačioje 
žemėje. Stovyklai vadoyaus 
Canberros tunto vadovai-vės.
♦ Sydnejaus Skautų Židinys rugsč- - 
jo 2 d. ruošia literatūrinę popietę 
Lietuvių Klubo patalpose, 
Bankstowne, į kurią kviečiami ir visi 
Sydnejaus tautiečiai.
♦ Birželio 24 d., Bankstojvne, įvyko 
bendra skautų-čių "Sueiga, kurios 
metu prisimintos lietuviškos Joninės. 
Sueigą pravedė v.sk.t.n. Kristina 
Virgeningaitė ir s.v.v.sl. Algis 
Kapočius.

B.Ž.

MELBOURNE

♦ M elbumo S kantininkų Ramovės 
sueiga' įvyks rugpiūčio 16 d. Ten pat, 
tuo pat metu, šaukiama ir Melburno 
Skautų Židinio steigiamoji sueiga.
* „Džiugo” tunto vadijos posėdis 
įvyko birželio 29 d. Jo metu, po 
vadovų pranešimų, apsvarstyta 
tolimesnė tunto veiklos eiga. Sekan
tis vadijos posėdis — rugpiūčio 14 d.
* „Džiugo” Tunto parėmimui, 
liepos 14 d. Melburno Lietuvių 
Namuose Skautų Tėvų Komitetas 
suruošė skautų balių. Dalyvavo virš 
200 svečių.
* Liepos 15 d. įvykusioje ASS 
(Akademinio Skautų Sąjūdžio) 
Skyriaus sueigoje gyvai reiškėsi 
jaunieji. Buvo diskutuotas V. 
Bruožytės referatas. Fil. A. Bakaitis 
pateikė prisiminimų iš ASS veiklos. 
Spalio 21 d. Lietuvių Namuose 
numatytas surengti iškilmingas ASS 
60-mečio minėjimas, jį pradedant 
Mišiomis šv. Jono bažnyčioje. 
Sukaktis bus paminėta ir per vietos 
lietuvių etninę radio valandėlę.
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