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Įsteigtas 1923.111.15, Šiauliuose, Lietuvoje

Leidžia LSS TARYBOS PIRMlJA

Prenumerata metams - $5.00, pusei metų $3.00,

Garbės leidėjo prenumerata - $25.00 
Garbės prenumerata - $10.00
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I 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 half yearly, 
single copy 50 c.

Second Class Postage paid at Chicago, 
Illinois.

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

• Managing Editor
Malvina Jonikiene
6346 So. Washtenaw- Ave.
Chicago, IL 60629
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Redaktorius 2345 West 56 Street
v.s. Antanas Saulaitis, SJ Chicago, IL 60636

Administratorė 6346 So. Washtenaw Ave. < ►
v.s. Malvina Jonikienė Chicago, IL 60629 o

GARBĖS LEIDĖJO
PRENUMERATA 

(25 dol.)
V. Šenbergas — Cleveland, OH.

GARBĖS
PRENUMERATA 

(10 dol.)
M. Ročkuvienė — Chicago, IL.
V. Bacevičius — Cleveland, OH.
R. Dautas — Wickliffe, OH-
K. I. Civinskas — Cleveland, OH.

R. Švarcas — Seven Hills, ON.

AUKOS „SKAUTŲ
AIDUI”

„Nevėžio” tuntas — Worcester, 
MA. — 50.00 dol.

S. B. Vaitkevičius — Peterborough.
Anglija — 6.00 dol.

L. Bungarda — Nth. Geelong, Vic.
Australija — 4.00 dol.

M. Gverzdienė — St. Catharines, 
Ont. — 3.00 dol.

K. Jakštas — Wise. Dells, WI. — 
3.00 dol.

T. Kybartienė — Western Springs, 
IL. — 1.00 dol.

Nuoširdus skautiškas ačiū.
M. Jonikienė

Administratorė

MIELA „SKAUTŲ AIDO” 
ADMINISTRACIJA IR 
REDAKCIJA

Viso Tunto vardu sveikinu už 
gražiai atliktą skautybės darbą. 
Linkiu toliau „Skautų Aidui” augti 
ir tobulėti.

Vis budžiu! 
ps. Bronius Naras 

„Nevėžio” tunto 
tuntininkas, Worcester

Džiaugiuosi ir žaviuosi — Skau
tų Aidas tikrai įgavo gražią formą, 
dinamiškumo ir patrauklumo. Puiki 
kondensuota visokeriopa informaci
ja. Tai begalo didelis įnašas skauti- 
jai ir bendrai lietuviškam jaunimui.

D. Jurgutienė
(Detroitas)

-------------- ---------------------------------------—------------------,....--------------- -- -------------------------- —....
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Kiekvienas žmonių didesnis 
užsiėmimas ar įsipareigojimas vyk
sta sklandžiai, kai darbų dirbantieji 
protarpiais apsvarsto, ką jie veikia 
ir koks to uždavinio tikslas. Pasitik
rinti skautams ir skautėms įprasta 
— kaip einasi stovykla, kaip pavyko 
sueiga, ar iškyloje einame teisinga 
kryptimi. Ruošdami žaidimą, užsiė
mimą ar kitą projektą visada 
atsimename, kodėl jį pravedame ar 
jame dalyvaujame: lavinti sumanu
mą, pastabumą, amintį, lietuvišką 
nuotaiką, ugdyti skautišką dvasią.

Gerai žinoma istorija apie nebū
tą įvykį. Kartą iš Europos į Naująjį 
Pasaulį (Šiaurės Ameriką) didžiuliu 
burlaiviu išplaukė žmonės, j ieškoda
mi laisvesnio ir geresnio gyvenimo. 
Tais laikais kelionė trukdavo apie 
tris mėnesius, ir laivas visiems tapo 
tikri namai. Net ir išlipę į krantą ir 
pradėję savo sodybą statyti, vis 
sugrįždavo į laivą, kuris tapo toks 
jaukus ir patogus, nors šiaip pato
gumų laive labai maža.

Vėliau šie kolonistai nusprendė 
keliauti giliau į žemyną, geresnės 
dirvos, medžioklės ar sąlygų jieško- 
ti. Tada kilo klausimas: kaip su 
laivu, kuris juos į naują šalį atplug- 
dėū Nėra kaip palikti! Taigi šie 
žmonės paruošė rąstus ir ant jų 
laivą užtraukė. Keliaudami per 
laukus, miškus, kalnus, jie visą laiką 
su savim tempė sunkų laivą, nes 
nenorėjo jo palikti ar apleisti.

Kas jiems atsitiko? Jie užmiršo, 
kam tas laivas tarnavo ir koks buvo 
jų tikslas į naują žemę atkeliauti.

Todėl skautų tarpe mes stengia
mės nuolat pasvarstyti, ką mes 
darome. O būdami jaunimo ir 
jaunimui organizacija ir sąjūdis, 
nuolat žiūrime, kaip mūsų veikla ir 
veiklos būdai patarnauja mūsų 
sąjungos jauniesiems. Labai papras
tas pavyzdys būtų iškilminga sueiga, 
kurioje prakalbos užtrunka ilgiau 
negu visos kitos suėjimo dalys. 
Tokiu atveju mažai kas norės į kitą 
iškilmingą sueigą ateiti, nebent tie, 
kurie ilgai kalbėjo!

Jungtinės Tautos, norėdamos 
atkreipti viso pasaulio dėmesį į kurį 
nors reikalą, skelbia įvairius moks
lo, švietimo ar kultūros metus. 
Pavyzdžiui, dabar esame „Vandens” 
dešimtmetyje, kada visur vykdomi 
projektai tą gyvybės šaltinį švarinti, 
globoti, aprūpinti vandenimi-visus 
žmones. 1985 m. JT skelbia Jauni
mo metus.

Pasaulio skautų sąjūdis ir 
skaučių organizaciją, kurioms prik
lauso apie 150 įvairių šabų sąjungų, 
mielai į šių Jaunimo.metų programą 
įsijungia — net pirmą kartą 77 m. 
amžiaus skautų sąjūdyje abu centrai 
— skautų ir skaučių — įsteigė 
bendrą komitetą.

Apie atskirų skautų sąjungų 
projektus pamažu rašoma „Skautų 
aido” skyriuje apie skautus pasau

lyje. Čia matysime įvairiausias 
programas ir įvykius ir nuotaikas, 
kurios reiškiasi didžiausiame jauni
mo sąjūdyje — skautybėje. Ką mes 
lietuviai skautai galėtume daryti?

Mūsų sąjungos jaunieji nariai 
gali padaryti, kaip vienas 12 m. 
skautas JAV rytuose: į draugovės 
sueigą atsivedė nedrąsų savo drau
gą, kuris norėjo tapti skautu, nes jo 
skautaujančiam draugui labai pati
ko sueigos, iškylos, stovyklos ir visa 
skautiška draugystė. Tai reiškia, 
savo giminių, draugų ir pažįstamų 
tarpe surasti bendraamžių, kuriems 
būtų įdomu skautauti.

Žinoma, ne kiekvienam vaikui 
ar jaunuoliui skautauti patinka. Bet 
pasaulyje skautauja nuo vargingiau
sių vaikų ir kalėjime esančio jauni
mo iki tokių, kurie vienoje šalyje 
turi oro-jūrų skautų draugovę, 
skrendančią savo lėktuvais ir plau
kiančiais savo laivais.

Suaugę mūsų sąjūdžio nariai, 
ypatingai atsakantieji už jaunes
niuosius įvairiomis pareigomis, ga
lime prisiminti įkūrėjo Baden- 
Powellio apibūdinimą: „Skautybė 
yra jaunuolių vadovaujamas žaidi
mas”. Visa mūsų vadovybė ir ryšių 
tinklas bei ištekliai yra vaikų bei 
jaunimo labui, o skilčių sistema 
kaip tik reiškia ne tik 8 vaikų 
būrelius, bet kad žaidimams, už- 
siė mams, uždaviniams vadovauja 
(tai yra, planuoja, praveda, įvertina) 
patys jaunieji pagal savo amžiaus 
pajėgumą. Skautybė nėra vaikų 
darželis ar (prasta) mokykla, o 
atsakomybės lavinimo sąjūdis. Gal 
ir suaugusių pareigos taptų lengves
nės, jeigu gerą dalį atsakomybės 
turėtų progos prisiimti patys skau
tai, skautės kiekviename būrelyje.
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Šv. KAZIMIERAS

V, Kašubos skulptūra J- Subačiaus pav.

Šv. Kazimiero pasirodymas besikaujančioms Lietuvos ir Rusi
jos kariuomenėms ties Polocku. (Dail. Povilo Puzino paveiks
las Panevėžio katedroje virš didžiojo altoriaus.)
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Šv. Kazimieras mokosi. Už nugaros savo mokytojo 
Dlugošo

komunijos liudijimėlio 

viršelis)
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Penktasis įstatas . yra „Skautas 
mandagus . . . skautė mandagi . . .”

namuose'
1. Pasveikinti šeimos narius 

rytą, grįžus iš mokyklos, darbo ar 
kitur, ir palinkėti „Labanaktis” 
vakare.

2. Prie stalo ateiti laiku, švariom 
rankom ir tvarkingai. Valgyti lėtai 
ir gerai sukramtyti maistą.

3. Prašyti tėvų leidimo, kai nori 
išeiti arba ką nors veikti su šeimos 
nuosavybe, kuri visiems priklauso.

4. Vengti trukdyti miegančius, 
studijuojančius, rašančius, besimel
džiančius.

5. Atlikti savo uždavinius namie 
ir padėti kitiems su namų ruoša.

6. Muziką groti taip, kad ki
tiems netrukdytų, ir telefonu kalbėti 
tada ir tiek, kad kiti galėtų pasinau
doti.

GATVĖJE

1. Vairuoti tik su leidimu, 
atsargiai ir rūpestingai, ir rūpintis 
keleivių ir praeivių saugumu.

2. Pereiti gatvę pagal taisykles 
— nustatytoje vietoje ir pagal 
šviesas aj signalus.

3. Popieriukus ar kitas šiukšles 
įmesti į krepšį, ne gatvėje.

4. - Mandagiai prasilenkti su 
praeiviais šaligatvyje.

MOKYKLOJE

1. Mandagiai pasveikinti moky
tojus ir kitus mokinius.

2. Tvarkingai eiti iš klasės į 
klasę.

3. Tyliai mokytis, netrukdyti 
kitiems, ir klausytis, kai mokytojas 
kalba.

4. Vengti užstoti laiptus, praėji
mus, ^koridorius, duris.

5. Atsinešti savo pieštukus, 
sąsiuvinius, skaitiklius ir kitas reika
lingas priemones moksluL

6. Gerbti mokyklos valytojų 
darbą.

s. E. Abelkienės pagamintais šiaudi- 
nėliais papuošta kalėdinė eglutė. 
Nuotr. V. Bacevičiaus

VIEŠUOSE RENGINIUOSE

1. Stovėti taip, kad kitų žmonių 
neužstotų. Jei reikia anksti išeiti, 
palaukti iki pertraukos ar pasirody
mo dalies pabaigos — ir vėlai 
atėjus, įeiti, kai netrukdo pasirodan- 
tiesiems.

2. Vengti nereikalingo triukšmo, 
pasikalbėjimų, pastabų, švilpimo.

ŽAIDIMŲ AIKŠTĖJE

1. Mandagiai laimėti ir manda
giai pralaimėti.

2. Padėti surasti pamestus svie
dinius, įkliuvusius aitvarus.

3. Rūpintis švara ir saugumu 
patraukti akmenis ar kitas kliūtis, 
šiūkšles dėti į krepšį.

4. Neerzinti kitų ir netrukdyti 
kitų žaidimų.

PAMALDOSE
1. Tyliai ir kukliai įeiti ir išeiti.
2. Klausytis atidžiai; atsakinėti, 

dalyvauti ir giedoti su visais; atsisto
ti, atsisėsti tinkamu laiku; nežiūrinė- 
ti į laikrodį nuolatos.

3. Užleisti vietą vyresniam ar 
luošam ar asmenims, norintiems 
kartu sėdėti.
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4. Neužstoti praeinamų vietų, 
durų.

PARDUOTUVĖSE IR 
RAŠTINĖSE

1. Vengti užstoti praėjimus, 
takus, duris ir išdėtus daiktus.

2. Nečiupinėti prekių ar įrengi
mų be reikalo.

3. Mandagiai kalbėti su parda
vėjais, tarnautojomis ir kitais.

SUSISIEKIMO PRIEMONĖSE

1. Nelėkti ir neišbėgti iš autobu
so, traukinio, lėktuvo, laivo.

2. Užimti tiek* vietos, kiek 
reikalinga. Krepšius ar ryšulius ar 
lagaminus padėti tinkamoje vietoje, 
po suolu ar ant kelių.

3. Neužstoti takų, praeinamų 
vietų ar durų ir ten nedėti savo 
daiktų. Laukti tvarkingai eilutėje, 
nesiveržiant pro kitus laukiančiuosi
us.

4. Padėti palaikyti švarą viešose 
vietose.

ŠVENTĖJE AR RENGINYJE

1. Pranešti apie renginį laiku, 
bent mėnesį prieš įvykį.

2. Svečius iš mandagumo sutikti 
prie įėjimo. Jeigu reikia, pasiūlyti 
pavežti į sueigą, šventę. Svečius 
pagloboti mugėje, stovykloje, išky
loje.

3. Svečius kaip nors mandagiai 
paminėti, jeigu jie patys nekalba ar 
kitaip programoje nedalyvauja.

4. Padėkoti visiems parisidėju- 
siems ir svečiams raštu ar žodžiu.

KAIP SKAUTAVIMAS
PRISIDEDA PRIE 

MANO ASMENYBĖS
Lidija Stroputė

Skautavimas labai daug priside
da prie mano asmenybės. Pavyz
džiui, su kuo aš draugauju, kaip aš 
elgiuos, ką dariau gyvenime, ir kaip 
jaučiuos viduje. Be skautavimo, 
mano gyvenimas būtų labai skirtin
gas.

Būdama septyniolikos metų, 
man draugai labai svarbūs, ne tik 
mergaitės, bet ir berniukai. Būdami 
skautės ir skauta mes jaučiame 
bendrą ryšį. Šitą ryšį jaučiame 
sueigose, stovyklose, ir iškylose kai 
praleidome laiką dirbdami ar kalbė
dami kartu. Kartais sunkius darbus, 
arba sunku sugyventi, bet kai 
darbas atliktas tas ryšys visuomet 
stiprėja. Ne visi mano draugai 
priklauso skaučių šeimoms, bet 
vistiek yra ryšys, nes esame lietu
viai.

Kai pradėjau skautauti išmokau 
apie L.S.S. įstatymus, kur iki šio 
laiko bandau gyventi pagal juos. 
Jeigu aš tą darbą atliksiu, turėsiu 
geresnį jausmą apie saven kitus, ir 
gyvenimą. Skautės elgesys labai 
svarbus, nes parodo ką skautavi
mas yra davęs skautei, ir ką skautė 
nori duoti atgal organizacijai ir 
kitiems. Mano pažiūros yra kad 
man patinka priklausyti ir noriu 
pasilikti. Už tai turiu elgtis tvarkin
gai ir dalyvauti su visa širdim kad 
galėčiau gauti mėlyną šlipsą ir 
perduoti savo žinojimą ir idėjas apie 
skauta vimą.

Daug ką aš darau gyvenime, 
jungiasi su ką aš išmokau nuo 
skautavimo. Mokslas nieko nereiš
kia jeigu nenaudoji, bet ką aš 
išmokstu nuo stovyklos ir sueigose 
aš naudoju kai galiu. Būdama 
miške, visuomet neturi ko reikia, už 
tai skaute tun būti pasiruosusi. 
Reikia mokėti kaip naudoti ką turi, 
būti tvarkinga, ir atlikti darbą 

pilnai. Skautavimas išmokė, kad 
reikia kitiems padėti ir aš gyvenime 
dažnai tą atlieku. Yra geras jaus
mas, kai žinai kad tu padėjai kam 
nors ir tiki kad kai tau reikės 
pagalbos, kiti žmonės padės.

Daug amerikiečių nesupranta ką 
mes darom ir kodėl mes norim 
priklausyti. Sunku pritaikyti žodži
us išaiškinti kokius jausmus skauta
vimas yra davęs, bet sakyčiau labai 
gerus. Šitie jausmai daug jungėsi 
kad esu lietuvaitė ir dalyvauju 
lietuviškoje šeimoje. Kadangi žinau 
iš kur aš esu kilusi ir žinau savo 
kultūrą, jaučiuos arčiau Lietuvos, 
nors tėvų gimta žemė labai toli. 
Noriu-padėti išlaikyti lietuvybę ir už 
tai priklausau skaučių organizacijai 
r noriu toliau keliauti su skautais.
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LIETUVIŠKOSIOS 
SKAUTVBĖS

FONDUI AUKOJO

2. Moliai, Raminta ir Petras, 
Shrewsbury, MA C$120 
($495.94)

7. Maslauskai, Jean ir Juozas, 
Mayfjėld, England $2.96 
($66i96)

11. a.a. Z. Kiliulienės atmin., 
Lexington, MA $50 ($1325)

20. Samušis, Alfonsas, Richmond 
Hill, NY $100 ($250)

39. Levinskas, J., Derby, England 
$4.45 ($6.45)

44. Zinkai, A. ir Bronius, Derby, 
England )5.92 ($17.92)

51. Alkis, Jaras, Essex, England )20 
($30)

52. Braziulevičienė, Veronika, 
Cleveland, OH $10 ($160)

60. Barniškis, Mega, Euclid, OH 
$25 ($100)

64. a.a. E. Gimbutienės atmin., 
Los Angeles, CA $40 ($550)

65. Kersnauskas, Eduardas, 
Cleveland, OH $10 ($20)

17. Sniolis, Vladas, Seminole, FL 
$10 ($90)

121. Matai, Giedrė ir Stepas, In
dependence, OH $100 ($215)

158. Gimbutai, Stasė ir Jurgis, 
Arlington, MA $25 ($260)

182. Liaukai, Emilija ir Viktoras, 
Wethersfield, CT $15 ($65)

229. Klemai, Vida ir Vytautas, 
Newark, DE $25 ($135)

237. Manomaitis, Mykolas, S. 
Boston, MA $50 ($410)

298. Ilgūnas, Stasys, Rochester, NY 
$10 ($40)

322. Barkai, B. ir V., Australia 
$39.15 ($149.15)

336. a.a. S. Venclauskienės atmin., 
Wolcott, CT $100 ($200)

354. Dučmanas, Zenonas, 
Wickliffe, OH $25 ($72)

362. Piragis, Vincent, S. Boston, 
MA $15 ($75)

389. Jelionienė, Sofija, Darien, 1L 
$50 ($150)

395. a.a. Onos Zailskienės atmin., 
Cicero, IL $55 ($600)

416. Šetikas, Adolfas, St. 
Catherines, Ont. $15.96 
($35.96)

421. Bacevičius, Vladas, 
Cleveland, OH $25 ($356)

424. Vilkas, Eugenijus, Valencia, 
CA $20 ($45)

427. Paronis, jonas, Chicago, 1L $2 
($200)

430. Vidugiris, Vytautas, Palos 
Verdes, CA $51 ($171)

443. Navazelskiai, Irena ir Petras, 
Westwood, MA $25 ($280)

463. šenbergai, Apolonija ir 
Valdemaras, Cleveland $100 
($180)

475. Gedgaudai, Stefa ir Vytautas, 
Cleveland Hts. $50 ($200.30)

481. Katarskis, kun. Vaclovas, 
Davton, OH $10 ($50)

514. M naitis, Sigitas, Clarendon 
Hills, IL $51 ($154)

517. Paužuoliai, Emilija ir Antanas, 
Chicago, IL $1« ($25)

525. Mikšys, Poį'la!?, Ji.ino Beach, 
F L $15 ($40)

553. Šlapeliai, Stasė ir Povilas, 
Centerville, MA $10 ($35)

558. Klinga, Stasys, S. Boston, MA 
$25 ($75)

573. a.a. A. Alonderio atmin., 
Ontario, Canada $200 
($208.40)

575. a.a. Lordo Baden Powcll’io 
atminimui $57.25 ($82.25)

576. Venclauskaitė, Danutė, 
Wolcbtt, CT $25.99 ($75.99)

596. Mauragis, A., Australia $8.70 
($41.52)

611. Petrauskai, Regina ir 
Vytautas, Clarks/Summit, PA 
$30 ($52)

6 27. Gražu lienė. Akvilė, 
Cleveland, OH $20 ($45)

629. Milašius Petras. Cleveland, 
OI I $50 ($200)

647. Gečys, Vincas, Cleveland, OH 
$10 ($3 )

668. Povilaičiai, Milda ir Romas. 
Lemont, IL $40 ($120)

729. Siliūnienė, Ona. Chicago, II. 
$50 ($150)

756. Los Angeles „Kun. Gražinos 
vyr. sk. butelis”, CA $50 
($150)

1. Kiliuliai, Laima ir Česlovas, 
Lexington MA $52 ($1000)

7. Maslauskai, Jean ir Juozas, 
Derbyshire, England $5 ($69)

11. a.a. Zofijos Kiliulienės atm., 
Lexington, MA $25 ($1300)

21. Milukai, Lilė ir Vytautas, 
Plainview, NY $30 ($100)

50. Vaitkevičius, Steponas, Peter
borough, England $9 ($32.82)

75. Kijauskas, kun. Gediminas, 
Cleveland, OH $5 ($19)

94. Mulioliai, Amanda ir Algis, 
Euclid, OH $5 ($60)

96. Civinskas, Vytautas, 
Cleveland, OH $5 ($47)

117. Jokūbaičiai, Ona ir Vytautas, 
Euclid, OI I $20 ($85)

172. Jurkus, Stepas, Worcester, 
MA $10 ($94)

198. Rochesterio „Dainavos” 
Vietininkija, NY $50 ($75)

237. Manomaitis, Mykolas, So. 
Boston, MA $150 ($360)

317. Hartfordo „Tėviškės" Skautų 
Vietininkija, CT $38.50 
($88.50)

339. Švarcai, Vida ir Ramūnas, 
Seven Hill, OH $5 ($30)

353. Karaliai, Gerda ir Pranas, St. 
Coirx, VI $20 ($203)

354. Dučmanas, Zenonas, 
Wickliffe, OH $25 ($72)

357. Waterburio Vyr. Skaučių 
Židinys, CT $300 ($880)

383. Kizlauskai, Lionė ir Kazys, W. 
Bloomfield, Ml $10 ($20)

421. Bacevičius, Vladas, 
Cleveland, OH $26 ($331)

426. Vileišiai, Birutė ir dr. Petras, 
Waterbury, CT $10 ($105)

436. Vašiai, Eglė ir Romas, 
Muskegon, Ml $11 ($29)

.450. Jonaitienė, Izabelė, Euclid, 
OH $5 ($30)

463. Šenbergai, Apolonija ir 
Voldemaras, Cleveland $5 
($80)

486. Pikturna, Jadvyga, Cleveland, 
OH $20 ($40)

496. Sonda, Jackus, Dorchester, 
\ MA $151 ($156)
501^ Juk .ai, Marija ir Jurgis, So. 

Boston, MA $10 ($50)
517. Paužuoliai, Emilija ir Antanas, 

Chicago, IL $5 ($20)
519. a.a. Sofijos Toliušicnės atm., 

Chicago, II. $130
536. Trečiokai, Teresė ir Vytautas, 

Wethersfield, CT $40 ($90)
554. Gaižiūnas, Audronė, 

Belvedere, II $10 ($15)
582. Minkūnas, Rimvydas, Seven 

Hill, OH $5 ($15)
709. a.a. Felicijos ir Juliaus 

Gaidelių atm., Holbrook $40 
($50)

717. Giedraitis. Kastytis, Ypsilanti, 
Ml $5 ($25)

730. Tumienė, Veronika, 
Norwood, MA $25 ($35)

756. Los Angeles „Kun. Gražinos” 
Vyr. Sk. Būrelis, CA $50 ($150)

776. a.a. Jono Miškinio atm., 
Cleveland, OH $5 (

805. Radzevičiūtė, Stefanija, 
Cleveland, OH $10 ($15)

822. Janušiai, Virginija ir Algiman
tas, Redford, Ml $10 ($20)

823. Abflriai, Onutė ir Mykolas, 
Dearborn, Ml $10

824. Petrauskas, Juozas, Detroit, 
• Ml $10

825. Mingėlai, Regina ir Šarūnas, 
Livonia, Ml $20

826. Matvekai, Stasė ir Leonas, 
Farmington Hills, Ml $10

827. Worcesterio „Neringos" 
Skaučių Tuntas, MA $28

828. Worcesterio „Nevėžio” 
Skautų Tuntas, MA $28

829. a.a. Antano Masiulio atm., 
Chicago, IL $20

830. Hartfordo „Šatrijos” Skaučių 
Vietininkija, CT $38.50

831. a.a. Elzbietos Žižnauskienės 
atm., Canton, MA $255

832. a.a. Broniaus Kliorės atm., St. 
Petersburg, FL $175

833. Mikulskiai, Ona ir Alfonsas, 
Cleveland, OH $5

834. Jokūbaitis, Linas, Cleveland, 
OH $5

835. Sugintai, Marija ir Jurgis, Oak 
Lawn, IL $100

836. a.a. Stasės Gudauskienės 
atm., Chicago, IL $160

837. a.a. Eugenijaus Jankaus atm., 
Detroit, Ml $288.14

838. Mašiotai, Paulina ir Pranas, 
Euclid, OH $10

839. Petkevičienė, Justina, 
Cleveland, OH $5

840. a.a. Jurgio Jokubausko atm., 
Los Angeles, CA $387

842. Abelkienė, Elena, Putnam, 
CT $50

843. St. Catherines „Žalgirio" 
Vietininkija, Ont. $100

844. a.a. Kazio Veselkos atm., 
Chicago, IL $190

788. Gyliai, Afeksandra ir John, 
Olympia, WA $25 ($45)

795. Matūzas, Cf, Richmond Hill, 
NY $10 ($20)

813. Blynas, Elmyra, Santa Monica, 
CA $40 ($70)

840. a.a. Jurgio Jakubausko at
min., Los Angeles, CA $40 
($427)

845. Stempužienė, Aldona, 
Cleveland, OH $5

846. a.a. O. Šeputienės atmin., 
Mihcigart $60

847. a.a. P. Starevičiaus atmin.,CA 
$215

848. a.a. kun. S. Ylos atmin., CT 
$50

849. Nesavas, Julius, Redfor, Ml 
$25

851. a.a. Tallat-Kelpšos atmin.. 
Chicago, IL $12 ($535)

852. Sukis, Povilas, Cleveland, OH 
$10

853. a.a. Romos Balytės atmin., 
Cleveland, OH $50

854. a.a. Stasės Raudienės atmin., 
Chicago, IL $90

855. a.a. Jurgio Liogio atmin., 
Brooklyn, NY $25

856. Kurgonienė, Fiorentina, La 
Porte, IN $100

857. a.a Jono Muloko atmin., 
' Palos Verdes, CA $75

858. Šipaila. Kazys, Hillside, NJ 
$1000

859. E. Austinavičienė ir S. 
Dabkus, Toronto, Ont. Š95.82

860. Dundzila, Dalia, Clarendon 
Hills, IL $30

861. Ječiai, Dalia ir Kęstutis, Villa 
Park, IL $20

862. Eidukienė, Danutė, Chicago, 
IL $51

863. Balsai, Bronė ir Peras, 
Queenston, Ont. $100

864. Namikas, Alė, Chicago, IL $25
865. Dailydė, Arūnas, Oakville, 

Ont. c$50
866. Jonikas, Malvina, Chicago, IL 

$25
867. Skrinskas, Vytautas, Toronto, 

Ont. $79.25
868. a.a. St. Dresliaus atmin., CT 

$170
869. Valiai, Jane ir Jonas, Hebron, 

CT $100
870. Sakalas, Balys, Toronto, Ont. 

$15.96
871. Ratnikas, Jonas, Dearborn, 

Ml $10
872. Rimkienė, Ona Leonore, 

Toronto, Ont. $7.98
873. Šimanskas, Jonas, Hartford, 

CT $20
874. Kubilius, K., Derby, England 

$2.96
875. Zokas, Jonas, Derby, England 

$2.96
876. Tirevičius, Antanas, Derby, 

England $1.50
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877. Žalys, Bronius, Yagoona, 
Ausfralla $42.55

878. Sakalas, J., Australia $43.50
879. Jankauskas, S., Australia $8.70
880. Racevičienė, J., Australia 

$8.70
881. Sliteris, V., Australia $8.70
882. Australijos Gel. Vilko Sk.

Vyčių Būrelis $8.70
883. Vilkaitis, Australija $10
884. Gailiūnas, M., Australia $5.22
885. Migius, A., Australia $1.74
886. Barkutė, Laima, Australia 

$6.09
887. Kapočius, )., Australia $8.70
888. Jablonskis, A., Australia $4.35
889. Laukaitis, A., Australia $4.35
890. Dudaitis, A., Australia $4.35
891. Protas, K., Australia $4.35
892. Cervin, J., Australia $4.35
893. Matulionytė, O., Australia 

$87
894. Kingilis, B., Australia $17.40
895. Jonaičiai, I. Ir E., Australia 

$43.50
896. Jakštas, A., Australia $17.40
897. Laurinaitienė, E., Australia 

$8.70
898. Sydnejaus „Židinys”, 

Australia $21.75
899. Zinkus, J., Australia $8.70
900. Venčionis, Australia $8:70
901. Miškinis, J., Australia $4.35
902. a.a. Kristinos Nagulevičiūtės 

atmin., Austr. $39.15
903. a.a. Jūratės Jakaitienės atmin., 

Chicago, 11. $210
904. a.a. Dr. Vytauto Kišono at

min., Australia a$333
905. a.a. Rasos Orentienės atmin., 

Detroit, Ml $350
906. Mlckai, Meilė ir Tadas, 

Springfield, VA $25
907. Monklenė, Adelė, Brockton, 

MA $25 ■
908. Bostono Skautų Vyčių 

Būrelis, MA $.13.23
909. Pranckevlčlal, Nijolė ir Alfa, 

Worcester, MA $40
19. New Yorko v.s. židinys „Vili

ja”, Commack, NY $42 ($92)
75. KIJauskas, Gediminas, SJ, 

Cleveland, OH $5 ($19)
117. Jokūbaitis, Vytautas, Euclid, 

OH $55 ($140)
118. Ješmantienė, Marija, 

Cleveland, OH $14 ($64)
137. Jankūnai, Vincas ir Ona, 

Rochester, NY $10 ($110)
211. Meilus, Teresė ir Eduardas, 

Auburn, MA $30 ($140)
317. Hartfordo skautų „Tėviškės" 

Vietlnlnklja, CT $12 ($101)
352. Naumanal, Ona ir Mykolas, 

Cleveland, OH $25 ($85)
353. Karalius, Pranas, St. Croix, 

USVI $10 ($213)
384. Pacevlčienė, Stasė, Walker

ville, Australia a(10) $9 ($42)
387. Ilgūnas, Vacys, Parkside,

Australia a(100) $91 ($636)
398. Gailius, Juozas, Victoria,

Australia a(10) $9 ($24)
401. Dauknys, Pranas, kun., Vic

toria, Australia a(12) $11 ($42)

402. Karpavičius, Algirdas, Vic
toria, Australia a(50) $45 
($100)

412. Mačiulis, Vytautas, Victoria, 
Australia a(20) $18 ($58)

432. Mačiulis, Vytautas, Victoria, 
Australia a(20) $18 ($58)

432. a.a. Ruseckienės atmin., 
Hartford, CT $40 ($200)

447. Bostono Skaučių „Baltijos” 
Tuntas, MA $24 ($124)

477. Dubinskai, Stefanija ir Čes
lovas, Australia a(10) $9 ($43)

521. Banevičiai, Danguolė ir 
Mykolas, W. Hartford, Ct $50 
($60)

547. WaShingtono „Rambyno” 
Viet., Springfield, VA $59 
($449)

561. Januškevičius-Janus, Anelė ir . 
Juozas, Centerville, MA $15 
($82)

575. a.a. Lordo Baden Powell 
atminimui $78 ($160)

629. Milašius, Petras, Cleveland, 
OH $200 ($400)

631. Volungės, Aldona ir Petras, 
Hamilton, Canada c(25) $19 
($23)

697. Petukauskai, Albina ir Vladas, 
Cleveland, OH $25 ($85)

703. a.a. Banevičienės atminimui, 
Eleonos, W. Hartford, Ct $10 
($200)

715. New Yorko Skaučių 
„Neringos” Tuntas, 
Woodhaven, NY $145 ($181)

752. Povilaitis, Vacys, Victoria, 
Australia a(1) $1 ($11)

768. Danasai, Gražina ir Aleksan
dras, Dorchester, MA $35 
($60)

783. Balbatas, Jonas, Cleveland, 
OH $100 ($105)

790. Vitkūnienė, Liūda, Prospect, 
Australia a(10) $9 ($20)

805. Radzevičiūtė, Stefanija, 
Cleveland, OH $10 ($25)

828. Worcesterlo Skautų 
„Nevėžio" Tuntas, MA $85 
($113)

830. Hartfordo Skaučių „Šatrijos” 
Viet., CT $45 ($84)

833. a.a. Mikulskio, Alfonso at
minimui, Cleveland, OH $85

834. Jokūbaitis, Linas, Euclid, OH 
$5 ($10)

873. a.a. Šimanskio, Jono at
minimui, Hartford, CT $510 
,($510)

910. Liet. Atgimimo Scjūdls, 
Adelaidės skyrius, Austr. $23 
($23)

911. LSS „Vilniaus” Tuntas, 
Adelaide, Australia $23 ($23)

912. Pocius, Ieva ir Martynas, 
Myrtle Bank, Australia $2 ($2)

913. Maželienė, Janina, Australia 
a(10) $9 ($9)

914. Straukas, Genovaitė, Pan
orama, Australia $5 ($5)

915. Taunys, Jonas, Eden Hills, 
Australia a(10) $9 ($9)

916. Mockūnienė, Bronė, Kurralta 
Park, Austr. a(10) $9 ($9)

917. a.a. Neverausko, Jono at
minimui, Australia $25 ($25)

918. a.a. Rugieniaus, Jono at
minimui, Lovnia, Ml 
$275)$275)

919. Raškevlčlus, Gražina ir 
Albinas, Omaha, NE $25 ($25)

920. Boštono Paukštyčių 
„Neringos" Dr-vė, MA $25 
($25)

921. Phlladelphijos „Laisvės Var
po” Viet., PA $11 ($11)

922. Gaižutis, Kęstutis, Houston, 
TX $10 ($10)

923. Kuneičiai, Freda ir Alex, 
' Independence, OH $500

($500)
924. Rodger, Wm., Euclid, OH $25 

($25)
925. Rukšėnas, Algis,’ Cleveland, 

OH $5 ($5)
926. Smelstoriai, Albina Ir 

Mykolas,-Euclid, OH $20 ($20)
927. „Moterų Sekcija”, Norwood, 

Australia a(100) $90 ($90)
928. Morkūnai, Anelė Ir Antanas, 

Australia' a(5) $4 ($4)
929. Adelaidės Lietuvių Są-ga, 

Australia a(25) $22 ($22)
930. Stimburiai, Odeta ir Paulius, 

Austr. a(20) $18 ($18) .
931. ALB Geelong Apylinkės 

Vald., Austr. a(20) $18 ($18)
932. a.a. Bernoto, Prano at

minimui, Hartford, CT $75 
($75)

933. Jųrgučial, Danguolė Ir Jurgis, 
Farmington Hills, Ml $50 
($50)

934. a.a. Ulaičio, Justino at
minimui, Clauson, Ml $50 
($50)

Žiema Lietuvoje
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VA H ©V E
PAGERBTAS PETRAS 

JURGĖLA
Rugsėjo 23 Apreiškimo parapi

jos bažnyčioje Brooklyne buvo retos 
iškilmės. Tą dieną lankėsi naujasis 
vyskupas Paulius Baltakis, OFM, ir 
koncelebravo mišias su kitais kuni
gais. Jis pasakė ir pamokslą. Kartu 
buvo paminėta ir Tautos šventė.

Mišiom pasibaigus, buvo pa
gerbtas Petras Jurgėla, Apreiškimo 
parapijos narys, gimęs Amerikoje, 
paskui išvykęs į Lietuvą. Ten jis 
plačiai veikė. Jis įkūrė lietuviškąją 
skautiją, buvo savanoris-kūrėjas, 
baigė karo mokyklą ir tarnavo 
kariuomenėje, buvo įvairių kariškų 
laikraščių, bendradarbis ir redakto
rius, daug rašė ir kitoje spaudoje. 
Išsitarnavęs kapitono laipsnį, grįžo į 
Ameriką ir čia dalyvavo įvairioje 
visuomeninėje; veikloje.

Kun. Jonas Pakalniškis bažnyči
oje paskelbė, kad Petrą Jurgėlą už 
nuopelnus Bažnyčiai ir visuomenei 
Šv. Tėvas Jonas Paulius II pakėlė į 
Šv. Silvestro ordino riterius.

Pakėlimo aktą ir kitus doku-, 
mentus įteikė vysk. P. Baltakis, 
OFM. Žmonių buvo pilna bažnyčia, 
ir jie smarkiai plojo. Pabaigoje 
sugiedotas Lietuvos Himnas.

Šis į riterius pakėlimo dokumen
tas pasirašytas Vatikane praėjusių 
metų lapkričio 10. Pasirašė kardino
las Caseroli, Vatikano valstybės 
sekretorius. Pakėlimo raštai turėjo 
būti įteikti anksčiau, bet tuo metu 
Petras Jurgėla buvo apsirgęs.

SYDNEJAUS SUKAKTUVININKAI PRISIMENA

Iš Sydnejaus (Australijos) atsk
ridęs skautų židinio biuletenis bylo
ja, kad židiniečių šeimoje siaučia 
sukakčių epidemija. V.s. dr. Alek
sandrui Mauragiui — 75-ri (gegužės 
mėn.), v.s.fil. Izidoriui Jonaičiui irgi 
trys ketvirčiai šimtmečio, o v.s. 
prelatui Petrui Butkui — 70 (sausio 
mėn.). V.s.fil. Aleksandras Jakštas 
vasario mėnesį atšventė savo 70-jį 
gimtadienį.

Šia proga norime pasidalinti su 
visa skautiška šeima sukaktuvinin
kų prasmingo lietuviško-skautiško 
kelio biografijėlėmis bei pačių pasi
pasakotomis praeities dienų akimir
komis.

v.s.fil. Izidorius Jonaitis

Gimęs 1909.3.5 Paežerių kaime, 
Šeduvos valsčiuje. Mokėsi Šiaulių

gimnazijoje, 1928-35 — Vytauto 
Didžiojo Universitete, Kaune, jį 
baigdamas statybos inžinierium. Po 
to atliko karinę prievolę Karp 
Mokykloje, tarnavo 2 1/2 metų 
karo aviacijoje lauūnu-leitenantu. 
Jo, kaip visuomenininko, veikla 
ypač išryškėjo Australijoje (čia 
atvyko 1949), kur jis reiškiasi 
Australijos Lietuvių Bendruomenėje
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ir kitose organizacijose. 1959-60 ir 
1963-64 buvo ALB Krašto valdybos 
pirmininku.

Į LSS įstojo 1926 m. Buvo 
vienas pirmųjų sk. akademikų 
organizatorių-vadovų VDUniversi- 
tete, 1962-63 SSŽidinio tėvūnas, 
1977-81 Australijos rajono vadijos 
narys — vadeiva. 1978-84 — ASS 
Sydnejaus skyriaus pirmininkas.

APIE SKAUTIŠKAS DAINAS IR 
STUDENTŲ GYVENIMĄ

Į skautus įstojau 1926 metais, 
mokydamasis Šiaulių gimnazijoje. 
Taip pat priklausiau ir moksleivių 
šaulių būriui.

Abiejų organizacijų tikslai man 
atrodė kilnūs ir prasmingi. Skautų 
programa buvo ypač patraukli, nes 
per žaidimus, iškylas, stovyklas 
gamtoje jaunimas visapusiškai lavi
nosi, pažino kraštą ir užmezgė 
draugy'stes. Bet skautuose, vos 
gavęs paskiltininkio laipsnį, buvau 
patekęs į vadovybės nemalonę.

Vieną dieną tunto šventėje žygi
avo tunto vienetai per miestą su 
dainomis, ir ypač griausmingai 
dainavo iš Danijos jamborees grįžu
sių skautų parvežtą ir išmokytą 
dainą. Q ta daina buvo tokia 
nesuprantama, iš prasimanytų žo
džių sudėliota: „Kil-kil kil-kil, voč- 
voč voč-voč, kija kija kava . . .” 
Ėmiau ir parašiau į „Šiaulių Naujie
nas”, pasiskųsdamas, kad yra tokių 
gražių lietuviškų dainų ir tiek daug, 
o čia broliai traukia visai svetimą ir 
nesuprantamą . . .

Už tai labai nepatikau. Vis dėlto 
skautų pasilikau visam gyvenimui.

Universiteto laikų prisiminimų 
yra per daug, kad galėčiau čia 
išpasakoti. Iš provincijos atvažiavu
siems studentams gyvenimas Kaune 
būvą labai sunkus. Nebuvo jokių 
studentų bendrabučių, valgyklų, nei 
iš viso paramos. Reikėjo patiems 
susirasti butą, maitintis. Daugumas 
studentų buvo neturtingų tėvų 
vaikai, tai tikrai vargo. Kad išsiver
stų, ieškojo darbo, kurį irgi buvo 
nelengva susirasti. O darbus susi

radę ne kartą turėjo apleisti ar ir 
nutraukti studijas. Gal todėl iš to 
meto palyginti taip mažai, gavusių 
diplomus.

Tačiau, nežiūrint sunkumų, 
koks tai buvo gyvas, entuziazmu 
verdantis laikotarpis! Dar visi at- 
siminėm, kaip neseniai atgauta 
Lietuvos nepriklausomybė, rūpėjo, 
kad ji išsilaikytų, kad kraštas 
progresuotų. Todėl atidžiai sekėm 
politinį gyvenimą, karštai diskuta- 
vom, veikėm . . . Universitetas buvo 
tarsi krašto politinių nuotaikų 
barometras — viskas jame atsispin
dėjo. Studijuojant susiformavo ir 
ideologiniai pagrindai.

v.s. dr. Aleksandras Mauragis

Gimė 1909.5.13 Kelmėje, -Rasei
nių apskr. 1931 baigė Kražių „Žibu
rio” gimnaziją, 1939 — Vytauto 
Didžiojo universiteto (Kaune) teisių 
fakultetą ir 1948 — Insbrucko 
universitete (Austrijoje) gavo teisių 
daktaro laipsnį.

1940-44 advokatavo Vilniuje, 
1944 pasitraukė į Vokietiją, 1949 
atvyko į Australiją.

Nuo 1929 dirbo su jaunimu — 
ateitininkais, pavasarininkais, skau
tais. Vokiečių okupacijos metu 
dalyvavo rezistencinėje veikloje, 
1942-44 m. buvo Liet. Fromo 
Vilniaus Apygardos pirmininku. 
1951-52 ALB Krašto valdybos narys 
kultūros reikalams, 1951 ir 1973-74 
redagavo „Mūsų Pastogę”, ilgame
tis ALB Sydnejaus Apylinkės pirmi
ninkas.

Į skautus įstojo 1925 m. Kel
mėje, suorganizavo skautų drau
govę ir jai vadovavo. 1929 vadova

vo skautų d-vei Kražiuose. 1933-35 
dirbo Vyr. Skautų Štabe. 1969 — 
V. Tautinės Stovyklos (pagalbinės), 
Mt. Crawford, S.A., viršininkas, 
1976-78 — LSS Australijos Rajono 
vadas, 1970-71 ir 1979-81 m. Sydne
jaus Skautų Židinio tėvūnas. 1974 
apdovanotas LSS Geležinio Vilkb 
ordinu.

POEZIJA PADEDA IŠGYVENTI 
SAULĖLYDŽIO PILNYBĘ

Šalia daugelio kitų dvasinių-kul- 
tūrinių polėkių brolis Aleksandras 
mėgsta literatūrą, yra paskelbęs 
novelių bei poezijos dalykėlių. Apie 
savo poeziją jis sako:

— Eilėraščius kurti pradėjau 
labai anksti, būdamas gimnazistu, o 
parašiau labąį mažai. Mėgstu poezi
ją ir ją skaitau, bet neturiu talento 
jai rašyti. Rašau tik tam tikromis 
progomis sau, dienyno vietoje. 
Tokia poezija gali trumpiau užrašyti 
ir daugiau pasakyti, negu registruo
jant faktus. Pvz., man teko gyve
nime išgyventi didelę audrą ir 
matyti, kaip vėjas draskė paekltą 
vėliavą. Tam įvykiui aprašyti proza 
reikėtų ilgo straipsnio ir tai negalė
tum to pasakyti, kaip užrašęs ant 
mažo popierėlio kelias jausmingas 
eilutes.

Arba vėl — man suėjo 75 metai; 
daug kam tai gilios senatvės amžius. 
Aš nejaučiu jos nei fiziniai, nei 
dvasiniai, tačiau žinau, kad gyvenu 
senatvės amžių, kad ir jame yra tam 
tikro grožio ir prasmės, kad reikia 
tą visą giliau išgyventi ir suprasti. 
Kasgi iš mūsų nesidžiaugia rudens 
melancholija? Taigi’ta proga sten
giuosi išgyventi senatvės pilnybę ir 
ją išreikšti poezijos forma. Taip 
parašiau „Odę Senatvei”. Ne ki
tiems, bet sau.

Seniau žmonės skaitydavo daug 
poezijos ir eilėraščius išmokdavo 
atmintinai. Jaučiu didelį malonumą, 
būdamas vienas kur nors miške, 
prisiminti Maironio „Rudenį”, Pu
tino „Pumpurėlį”, Binkio „Gėles iš 
šieno” ir kt. Tai maži eilėraščiai, bet 
jais daugiau džiaugiausi, kaip išgar
sėjusiais. Mes, mažieji, turime vieną
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paguodą, kad pasaulis susideda ne 
vien iš didelių dalykų ir didelių 
žmonių; didesnę jo dalį sudaro 
mažieji ir nereikšmingieji. Taip, 
matyti, Dievuliui labiau patinka.

♦

Senatvėje pradėjau domėtis ir 
moderniškąja poezija: ten daugiau 
gali rasti minties, kaip išdalintame 
eilėraštyje, ji verčia skaitytoją dau
giau galvoti. Patinka man Lidijos 
Šimkutės metafizinis mąstymas, 
filosofinis, gilus minties išsakymas. 
Mat, poezija ir filosofija yra tos 
pačios prigimties — žodžiai ir 
mintys tampa gražūs, kai j juos 
įsigilini ir supranti. Taip pat man 
patinka ir Aldonos Veščiūnaitės 
surrealistinė poezija, nors ji neturi 
tiek minčių, kiek Lidija. Ji žodžiais 
tapo vaizdus, kurie yra nauji, 
netikėti, nematyti, gražūs, todėl 
malonu valandėlę sustoti ir pasi
grožėti. Žinoma, prie tų minčių ir 
vaizdų reikia daug ką ir savo 
pridėti.

v.s. prel. Petras Butkus, MBD

Gimęs 1914.1.9 Raseinių apskri
ty, 1938 m. baigęs Telšių Kunigų 
Seminariją, kapelionavo Tauragės ir 
Telšių mokytojų, seminarijose ir 
Geležinio Vilko dragūnų pulke. 
1943 m. už patriotinę veiklą vo
kiečių patalpintas į Soldau koncen
tracijos stovyklą. Po karo kaip 

darbininkas atvyko į Australiją. Čia 
nuo 1950 m. pakviestas lietuvių 
kapelionu į Sydnejų.

Be savo tiesioginių pareigų yra 
plačiai įsijungęs į lietuviškąjį ben
druomeninį gyvenimą: dalyvauja 
keliose organizacijose, bendradar
biauja spaudoje, globoja Sydnejaus 
parapijos savaitgalio mokyklą, 
1950-51 m. leido žurnalą „Užuovė
ją”, 1970 m. parašė ir išleido 
kelion-ų įspūdžių knygą „Tautų 
Šventovėse”.

Į skautus įstojo 1926 m. Rasei
nių gimnazijoje. Nuo 1950 m. 
paskirtas Sydnejaus Aušros tunto 
dvasios vadovu, 1956-81 m. buvo 
LSS Australijos rajono dvasios 
vadovu.

1982 metais karalienės Elzbietos 
11 apdovanotas Britų Imperijos 
Ordinu (MBD) už veiklą sielova
doje ir lietuviško jaunimo tarpe, o 
tų metų sausio 7 d. popiežiaus Jono 
Pauliaus II-jo specialiu dekretu 
pakeltas į monsinjorus-prelatus.

PRISIMENU NEMAKŠČIUS, 
PAŠAUKIMO IŠTAKAS IR 
LAPINŲ SKILTĮ

Esu gamtos sūnus. Jau nuo 
vaikystės žavėjo gimtinės palaukės, 
ypač Paliejos upelio šlaitai . . . 
Tarsi stebuklu buvo alyvų žydėji
mas, sodo žydinčių obelų debesy
nas!

Atmintinas-vaikystės įspūdis, kai 
pirmą kartą buvau Nemakščių 
bažnyčioje. Ypač stebino jos didu
mas ir vidaus grožis. O kai užgiedo
jo choras, vedamas balsingo J. 
Kaspučio, atrodė, kad pragydo 
angelai! Mat buvau su mama, kuri 
mėgdavo didžiulės kryžiavonės 
kamputyje tūnoti, iš kur nesimatė 
nei vargonų, nei kunigo . . . At
simenu ir kaip per pamokslą snaus
davo ■ ■ ■ r

Kelias kunigystėn yra lemtingas 
gyvenimo momentas. Bet kaip ir 
kodėl apsisprendžiame, sunkirfdce- 
liais žodžiais nusakyti — reikėtų 
viso traktato . . .

Pirmiausia gal daug įtakos 

padarė mano kilmės šaknyse dvi 
religingos giminės: Masiulių iš 
mamytės, ir Butkų iš tėvelio pusės; 
žinoma, neužmirštant dar pamal
džių „ciocių” ir dėdžių, kurie uoliai 
tarnavo bažnyčiai bei jos apeigų 
liturgijoj ir — be abejo — daug 
meldėsi ir už mane . . .

Pąprastais žodžiais sakant — 
patraukė pamaldumas, gražios apei
gos, ypač giedojimas toje aukštų 
klevų ir baltų kaštanų gaubiamoje 
bažnyčioje, brolių artojėlių nuošir
dumas, idealiai nusiteikęs mūsų 
jaunimas — moksleiviai, su kuriais 
rodėsi prasminga bendrauti, o ypač 
jiems vadovauti. O tam buvo 
šviesios perspektyvos! Tikėjausi, 
kad su užsimojimu dirbant, ryškiau 
įprasminsiu gyvenimą.

Bet svarbiausia tai bene pašauki
mas, kuris vidaus balsu pajuntamas, 
bet žodžiais neišsakomas, ir kuris 
kiekvienam yra savitas. Ne veltui 
Kristus pasakė: „Ne jūs mane 
išsirinktote, bet aš jus išsirinkau ir 
paskyriau” (Jon. 15,16). Šis posakis, 
manau, tinka ir mano atvejui.

*

Apie skautus išgirdau būdamas 
11-roj klasėj, 1926 m. Vienas iš 
klasės draugų — Gervė — patikėjo 
man kaip paslaptį ir kalbino stoti į 
skautus. Nuėjau į pirmą sueigą, kuri 
vyko seno domininkonų vienuolyno 
seniai beremontuotoje salėje, an
tram aukšte. Paklausiau, kodėl taip 
slaptai? Man paaiškino, kad buvo 
padubtas prašymas leisti skautams 
veikti gimnazijoje, bet gautas neigi
amas atsakymas iš direktoriaus, 
kuriuo tada buvo Baltrus Grybe. Jį 
rqes pamėgdžiojom: „Pedagogs 
tarybs nutarė tamst pašalint, taigi 
meldž pasiimt knygs ir eit į nams”.

Turbūt tas „pedagogs tarybs” 
neleido ir skautų. Bet kodėl? Juk 
veikė' atžalininkai (varpininkai) ir 
ateitininkai. Kai pamačiau toj suei
goj rimtus vyrus, kaip Praną Pa- 
dalskį (Padalį), Izid. Bartkų, Elz- 
bergą ir kitus pažįstamus vyresnių 
klasų ateitininkus, nutariau ir aš
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prisijungti. Tai buvo Lapinų skiltis 
— pirmoji Raseinių gimnazijoje. 
Gal patraukė ir tas slaptumas, gal ir 
toji rizika prieš „pedagogs tarybs”?

Paskui sudomino ir skautybė — 
jos programa, kuriai pasiruošti 
mums buvo viena linksma pramoga: 
juk dar nebuvo televizijos nei 
radijo!

Būrelis vis augo, skilčių daugėjo, 
ir po 2-3 metų mūsų prašymas buvo 
išklausytas, skautų veikimas legali
zuotas gimnazijoje. Iš „pogrindžio” 
išėjome jau draugovė ir šventėme 
laimėjimų! Įsijungė daugiau narių: 
prisimenu Viktorų Lesniauskų, jis 
buvo skautavęs jau kur kitur ir tiko 
į vadovus. Įsigijom uniformas, 
lazdas (kurios kažkodėl buvo labai 
ilgos!), o to vienuolyno (dabar 
klebonijos) sode suruošėm viešų 
skautų gegužinę . . .

v.s. Aleksandras Jakštas

Gimęs 1914.2.26, Tauragėje.
Į LSS įstojo 1928 metais. Lietu

voje pradėjęs vadovo darbų draugo
vėje, 1946-49 m. buvo atskiro sk. 
vyčių Eimučio būrelio Offenbache 
steigėjas-vadas, 1947 — LSB Sk. 
Vyčių skyriaus vedėjas. Australijoje 
1949-50 buvo N.S.W.-Qld. tunto 
tuntininkas, 1948-70 ir 1976-78 
Sydnejaus Skautų Židinio tėvūnas, 
1970-75 LSS Australijos rajono 
vadas.
NUO TAURAGĖS LIGI 
SYDNEJAUS . . .

Baigęs 1934 m. Tauragės Aukšt. 
Komercijos mokyklų, norėjau studi
juoti inžinerijų, bet neturėjau lėšų. 
Pasirinkau Kėdainių Aukštesniųjų 
Kultūrtechnikos-Geodezijos mokyk
lų, nes ten baigusius gimnazijų 
priimdavo be egzaminų ir tuoj 
išsiųsdavo praktikos darbams, kur 
iki’rudens (mokslo metų pradžios) 
buvo galima šiek tiek užsidirbti, 
apie Kalėdas tikintis gauti stipendi
jų .. . 1938 m: baigiau abu skyrius 
ir - gavau kultūr-techniko-geodezi- 
ninko laipsnį. 1938 m. rudenį stojau 
į Karo Mokyklų, kur maniau vėliau

Gedimino . skautų vyčių būrelis 
Tauragėje 1932 metais. Viduryje 
stovi vytis psl. Aleksandras Jakštas.

gausius darbų Karo Topografijos 
skyriuje. Deja, svajonė neišsipildė: 
1939 m. rudenį, atliekant stažų 
šarvuočių rinktinėje, prasidėjus 
vokiečių-lenkų karui, buvau pakel
tas į jaun. leitenanto laipsnį ir 
paskirtas į Geležinio Vilko pulko 
šarvuočių kuopų. Dalyvavau Vil
niaus žygyje ir pasilikau pulke, 
eidamas būrio vado pareigas. Rau
doniesiems okupavus Lietuvų, susi
radau darbų Vilniaus miesto savi
valdybės inžinieriaus įstaigoje.

1940 m. rudenį atsidarius Vytau
to Didžiojo universitete kultūrtech- 
nikos ir geodezijos skyriui prie 
statybos fakulteto, įsimatrikuliavau 
ir 1943 birželio 12 d. įsigijau dipl. 
geodezijos inžinieriaus laipsnį ir 
priėmiau pasiūlymų pasilikti dirbti 
prie aukštosios geodezijos katedros.

Sovietams vėl artėjant į Lietuvų, 
1944 patraukiau į Vokietijų, kur, 
karui pasibaigus, atsidūriau Wies- 
badeno D.P. stovykloje. Čia dirbau 
inž. A. Pacevičiaus suorganizuotoje 
amatų mokykloje kaip matematikos 
ir braižybos mokytojas. Mokyklų 
perkėlus į Offenbach am Main, man 

buvo pavesta suorganizuoti ir droži
nėjimo skyrių.

Vėliau gavau darbų Butzbacho 
emigracinėje stovykloje. Iš čia išvy
kau į Australijų ir 1949 sausio mėn. 
pabaigoje pasiekiau Bathursto emi
grantų pereinamųjų stovyklų, kur 
pamokinus anglų kalbos, išskirstė 
darbams; pasirinkau Viešųjų Kelių 
valdybų. Pradžioje, žinoma, dirbau 
kirstuvu ir kastuvu, vėliau perkėlė į 
centrinę įstaigų braižytoju.

1952 m. Australijos Inžinierių 
Institutas pripažino mano diplomų 
— pradėjau dirbti kaip inžinierius. 
1955 persikėliau dirbti į Sydnejaus 
miesto savivaldybės kelių skyrių. 
1960 — giminių kviečiamas — 
išvykau į JAV, apsigyvendamas Los 
Angeles mieste. Pastebėjęs, kad esu 
jau per senas pradėti kopti iš 
apačios į viršų, grįžau atgal į savo 
darbovietę Sydnejuje (darbo nebu
vau atsisakęs, tik paėmęs neapmo
kamų atostogų).

1963-64 m. studijavau N.S.W. 
Universiteto plentų statybos skyri
uje (Highway Engineering Dept.) 
greitkelių projektavimų ir statybų. 
Savo darbų Sydnejaus miesto savi
valdybėje užbaigiau kelių skyriaus 
vedėju ir 1979 išėjau į pensijų.

Tauragėje 1928 m. įstojau į 
pirmųjų — steigiamųjų — Lapinų 
skiltį, kuri pradžioje priklausė 
Šiaulių tuntui. Kiek vėliau čia 
įsikūrė ir mergaičių skiltis. Iš tų 
dviejų vienetėlių išsivystė vietininki- 
ja, o 1932 m. — Tauragės tuntas. 
Pradžioje ėjau draugovės adjutanto 
pareigas, o 1934 m. buvau pakeltas į 
vyr. skiltininko laipsnį ir paskirtas 
draugininku. 1931 įstojau į organi
zuojamų sk. vyčių būrelį, kur 
sekančiais (1932) metais daviau 
vyčio įžodį. Gal vienas įspūdingiau
sių skautavimo momentų tėvynėje 
buvo dalyvavimas 1933 m. Palan
goje didžiajame skautų sųskridyje, 
kur Lietuvos skautus aplankė lordas 
Baden-Powell su žmona.

(paruošė brolis ZŪ)
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ATPAŽINKIME ŽVAIGŽDYNUS Begelgeuse e • /

Nuo senovės žmonės įsivaizdavo 
paveikslėlius danguje, kaip vaikai 
stebi debesėlius ir mato veidus, 
žvėrelius. Dešinėje — paveikslėlis. 
Kairėje — pagrindinės žvaigždės. 
Žvaigždynai — didžiosiom raidėm, 
o žvaigždės — mažosiom raidėm.

Šienpjoviai — Orion (Šiaurėj žiemą 
matomas, ir pietuose taip pat.

Kurklys — 

Scorpio — 

Vėžys —
Cancer ,ant nugaros/
(ūkas ant nugaros)
LIŪTAS
Liūtas —

Leo Regulus

Mergelė —

Virgo

(panašu j Y raidę)

Svarstyklės — 
Libra
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DIDŽIOJI S'CI-OM
LSS ANGLIJOS

SKAUTŲ VADUOS 
SUVAŽIAVIMAS

Vidurinėje Anglijoje — Not- 
tinghamas yra lyg jūros švyturis, 
šviečiantis ir rodantis laivui kelią ir 
kryptį į uostą. O čia Židinys šviečia 
kelią lietuvių darbams.

Lapkričio 3 d. Židinio patalpas 
užėmė skautų ir skaučių vadovai ir 
kviestieji organizacijų atstovai, susi
rinkę panagrinėti Europos rajono 
veiklą ir nustatyti tolimesnius skau
tų veiklos planus ir gaires.

Nežiūrint lietingos dienos į 
posėdj-suvažiavimą susirinko iš visų 
Anglijos kampų: v.s. J. Alkis, 
DBLS-gos CV pirmininkas, v.s. J. 
Traškienė — LS Europos Seserijos 
Vadeiyė, s. St. Br. Vaitkevičius — 
LSS Europos rajono Vadas, v.s. Br. 
Zinkus, s. E. Šova — „Budėkime” 
redaktorius, vyr.sk.psl. V. Gasperie- 
nė, J. Levinskas — „Budėkime”
administratorius, DBLS-gos Not- 
tinghamo skyr. pirm. K. Bivainis 
(abu LSS atžymėti „Už Nuopelnus” 
su RK ordinais), J. Dubickas 
(skautiškos idėjos rėmėjas), C. 
Obcarskas, Židinio šeimininkas s. 
dr. kun. S. Matulis, MIC ir v.s. J. 
Maslauskas.

S. dr. kun. S. Matulis, MIC, 
suvažiavimą koplytėlėje pradėjo 
visų dalyvių skaitoma malda. S. St. 
Br. Vaitkevičius dėkoja LSS Tary
bos pirmininkui v.s.fil. S. Mi- 
knaičiui, plačiajai visuomenei, tėvė-

„ Vytauto” d-vės sesės iš Škotijos 
pasirodo su puikia lietuviška daina 
prie laužo. 

liams, dvasiškiams ir rėmėjams ir 
skautų-čių vadovams-ėms.

V.s. J. Traškienė praneša, kad 
dalyvavo Škotijoje su vyr.sk.psl. V. 
Gasperienė ir tenai pravedė skautiš
ką sueigą, pasikalbėjimą ir patarė 
įsikūrusiam „Vytauto” mišriam 
vienetui. Sesės Vadeivės ir 
vyr.sk.psl. V. Gasperienės dėka 
ruošiami vertimai į anglų kalbą apie 
įžodį, įstatus ir t.t. („Vytauto” 
mišriame vienete yra visas jaunimas 
beveik trečios kartos ir skautiškos 
sueigos reguliariai vyksta.)

V.s. J. Maslauskas — LSB

Iš kairės į dešinę: s. A. Jakimaviči
us, instruktorius V. O’Brien, ps. R. 
Valteris, s. E Šova (Budėkime

Stovyklos sanitaras, pirmosios pa
galbos, plaukimo ir fotografo in
struktorius anglas skautininkas, 
lietuvis skautas vytis Tony Philpott 
ir j.sk. Danutė Lenkevičiūtė.

redaktorius), s. S. B. Vaitkevičius, 
stovyklos viršininkas.

M
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Europos Vadeiva perduoda sveiki
nimus: v.s. C. Kiliulio, s. O. 
Gešvento, s.fil. Meilės Mickienės — 
Vasario 16 gimnazijos „Aušros” 
tunto tuntininkės, kuri oficialiai

Anglija 1984 m. L. S. S. Europos 
rajono ,,Šv. Kazimiero” vardo 
tradicinė 'skautų,-čių vasaros sto
vykla Lietuvių Sodyboje. Broliai 
pasiruošę išvykai į Kanados ,, Ginta
ro” koncertą Londone. Iš kairės i 
dešinę: sk. P. Puodžiūnas, sk. 
Beach, prit.sk. T. Veršelis (Vokieti
ja), prit.sk. D. Pilcher, prit.sk. G. 
Šova, klupo sk. R. Baltutis (Aus
tralija). R. jA. Phillpot nuotraukos.

tuntą perėmė rugsėjo 22 d. atvykusi 
su šeima iš JAV į Vokietiją tarny
bos reikalais, v.s. St. Gedgaudienės, 
v.sl. Br. Cepuliavičiaus ir J. Liobės.

Pranešimai 'buvo vieni ilgesni,, 
kiti trumpesni ir visų prieita išvados 
organizuoti šv. Kazimiero proga 
skautišką sueigą ir posėdį, o, orui 
atkilus, skautų-čių savaitgalio sto
vyklėles. Nutarta, kad 1985 m. 
skautų 36-ji tradicinė vasaros sto
vykla įvyks nuo liepos ’27— 
rugpjūčio 4 d.d. ir vėl Lietuvių 
Sodybos žaliajame beržynėlio kal
nelyje. Dalinau jau ir pramatyti 

stovyklos vadovai. Stovyklinis mo
kestis už savaitės maistą 20 svarų 
asmeniui.

Kreipiamas dėmesys j Vasario 
16 gimnazijos „Aušros” tunto 
skautus-es, kai platesnį pranešimą 
pateikė v.s. J. Traškienė, kuri 
„Aušros” tuntą lankė gegužės mėn. 
ir v.s. J. Maslauskas.

Tuo metu iš JAV atostogauja
nčius' Europoje kviečiame nepamriš- 
ti mūsų -ir skautiškos stovyklos. 
Visu mielai laukiame.

Po skanios vakarienės, kurią 
paruošė V. Montivailaitė ir E. 
Makovieckienė, dar pasikalbėję 
skirstėmės į namus žadėdami vėl 
susitikti.

v.s. J. M.

Paulius Jurgutis, „Vilniaus” susitik- 
tuvių fotografas. Per klaidą jo 
detroitiškio nuotrauka nebuvo įdėta 
į „Vilniaus” Skautų Aido numerį.
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SĄJUNGOS RINKIMŲ 
REZULTATAI

Į LSS TARYBĄ BENDRUOJU
SĄRAŠU

v.s.fil. Milukienė, Lilė
v.s.fil. Miknaitis, Sigitas
v.s. Kerelienė, Irena
v.s.fil. Vilkas, Eugenijus
v.s. Žalys, Bronius
v.s. Jelionienė, Sofija

Į LSS GARBĖS TEISMĄ

v.s.fil. Korzonas, Edmundas
v.s.fil. Damauskas, Jonas
v.s.fil. Plaušinaitienė, Halina

Į LSS KONTROLĖS KOMISIJĄ

s. Balzarienė, Nijolė 
j.s. Gausienė, Daiva 
ps. Jarūnas, Antanas

Į LSS TARYBĄ — BROLIJOS
SĄRAŠU 

v.s. Kiliuslis, Česlovas 
v.s. Molis, Petras 
s. Banevičius, Mykolas 
v.s. Vidugiris, Vytautas.

I LSS TARYBĄ — SESERIJOS 
SĄRAŠU

s. Pullinen, Pajauta 
v.s. Rugienienė, Liuda 
v.s. Surdėnienė, Danutė 
j.s. Treinienė, Genė

I LSS TARYBĄ — ASS SĄRAŠU

s.fil. Remienė, Virginija
s.fil. Dirvonis, Rimantas 
v.s. Gimbutas, Jurgis 
j.ps.fil. Žilinskas, Algimantas

Į VYR. SKAUTININKĄ IR 
PAVADUOTOJĄ

v.s.fil. Matonis, Kazys
ps. Senkus, Algis

IfVYR. SKAUTININKE IR
PAVADUOTOJĄ

v.s. Gedgaudienė, Stefa 
v.s. Vasiliauskienė, Marija

Į ASS PIRMININKĄ IR 
PAVADUOTOJĄ

s.fil. Ječius, Kęstutis 
ps.fil. Raucienė, Aldona

Į RAJONŲ VADUS
Atlanto

s. Zabulis, Steponas

Australijos

vs.fil. Barkus, Balys
s. Pocius, Albinas

Europos

s. Vaitkevičius, Steponas
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„AUŠROS” TUNTAS
VASARIO 16-tos 
GIMNAZIJOJE

Šiais mokslo metais, po ilgų 
vasaros atostogų, Vasario 16-tos 
Gimnazijoje vėl pradėjo „atsigauti” 
skautai, kurie pernai nebuvo per 
veikliausi. Tai dėka s.fil. Meilei 
Mickienei, kuri pradėjo atkurti 
mūsų „Aušros” Tuntą. Skautininkei 
Mickienei pareigas perdavė vyr.sk. 
J. Lemkienė, kuri iš tunto veiklos 
pasitraukė susilaukusi būsimos pau
kštytės. Sesė Mickienė atvyko į 
Vokietiją iš Amerikos 3 metams 
darbo reikalais. Jinai buvo paprašy
ta mums vadovauti v.s. J. Traškie- 
nės, Europos Vadeivės, kuri lankėsi 
pas mus Gimnazijoje iš Anglijos 
gegužės 18, 1984 m. Sesė Mickienė 
pradėjo darbščiai rūpintis mūsų 
tuntu.

Pirmoje bendroje susipažinimo 
sueigoje rugsėjo 22 d. dalyvavo seni 
ir nauji skautai. Iš viso šiais metais 
turime 45 skautus, kurių tarpe yra 
daug iš tolimų kraštų. Turime ne 
vien tik žemės skautus, bet yra ir 2 
jūrų skautai ir vienas oro skautas iš 
Chicagos. Sesė Mickienė atvyksta iš 
Frankfurto kas antrą savaitgalį ir 
praveda sueigas. Pajutau, kad sesė 
Mickienė turi gabumo dirbti su 
jaunimu.

Per antrą sueigą pasiskirstėme 
skiltimis, išsirinkome skilčių vardus 
ir skiltininkus. Per tą sueigą visi 
pasidarėme gaireles; -žiūrėjome, kuri 
gražesnė, bet galų gale nuspren
dėme, kad visos gražios, nes visi 
tiek daug darbo įdėjome? Sueigos 
būna įvairios — čia padainuojame, 
čia pažygiuojame, čia mokomės 
kaip raportus duoti ir t.t.

„Aušros” Tunte turime sesių 
„Graznos” Draugovę ir brolių 

’„Vytauto Didžiojo” Draugovę. Se
serija turi „Lapių” skiltį (skautes 
kandidates), „Bangos” yra prit. 
skautės kandidatės, ir „Vaivos” — 

•prityrę skautės. Brolijai priklauso 
„Bebrų” skiltis (skautai kandidatai),

„Ereliai” (prit. skautai kandidatai) 
ir „Lituanicos” būrelis (du jūrų 
budžių kand. ir 7 skautai vyčiai 
kandidatai). Dar turėsime 
paukštyčių-vilkiukų būrelį.

„Aušros” Tunto globėja yra p. 
E. Lucienė, kuri yra ir Gimnazijos 
personalas. Ponia Lucienė yra 
apdovanota Ordinu Už Nuopelnus 
su Rėmėjo Kaspinu.

Saplio 28 d. turėjome iškylą. 
Vedė mus mūsų oro ir jūrų skautai 
per Vokietijos tamsius miškus ir 
rasotus laukus. Buvome perspėti 
dėvėti šiltesnius švarkus ir patogius 
batus. Mūsų tuntininkė tikrai ne
juokavo taip patardama! Ne ten 
pasukome ir vietoj 5 kilometrų 
nuėjome 15 . . . Bet šviežias oras 
visiems buvo į sveikatą. O pasiekę 
sutartą laužavietę išsikepėme dešre
lių ir „marshmellows” ir skaniai 
pavalgėme. Ta diena buvo šalta ir 
rūkas, rūkas! Bet kompanija buvo 
gera, tai smagiai praleidome laiką. 
Kartu su mumis keliavo p. Lucienė 
ir viešnia iš Brazilijos s. E. Bace
vičienė, kurios nuo mūsų net neatsi-

,,Aušros” tuntininkė s.ffl. Meilė 
Mickienė susipažinimo sueigoje 
(1984-IX-22). Dešinėje Vas. 16 
gimnazijos direktorius p. A. Šmitas.
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liko!
Tai taip pamažu vystosi skautiš

kas gyvenimas Vasario 16 Gimnazi
joje. Dabar sesė Mickienė nori 
įtaisyti visiems tvarkingas skautiš
kas uniformas. „Aušros” Tuntas ligi 
šiolei neturėjo savo vėliavos, bet iki 
pavasario žadame ir tą įsigyti.

Tikiuosi, kad dauguma skautų iš 
mūsų tunto turės progos nuvažiuoti 
į skautų stovyklą Anglijoje, kuri 
įvyksta kiekvienais metais per vasa
ros atostogas. Gal net ir Vokietijoje 
įstengsime kada suorganizuoti sto
vyklą? Tuomet Anglijos skautai 
galės pas mus paviešėti.

Linkime sėkmės mūsų naujai 
tuntininkei, o „Aušros” Tuntui 
linkiu stiprią ir ilgą ateitį!

vyr.sk. Danutė Baltutytė 
(Australijos „Vilniaus” Tuntas)
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AUSTRALIJOS
RAJONE

„AUŠROS” TUNTE

* „Aušros tunto vadijos posėdis 
įvyko rugsėjo 5 d. Bankstowne. 
Posėdžio metu svarstyti einamieji 
reikalai: inventoriaus tikrinimas-re- 
montas, iškylos stovyklos, sporto 
karnavalas, metinis kaukių balius ir 
t.t.
* Spalio ilgojo savaitgalio metu 
„Aušros” tunto skautai-tės stovyk
lavo drauge su Canberros „Baltijos” 
tunto broliais-sesėmis.
* Egzilų Skautų Sąjungos 
(A.A.S.E.) sporto karnavalas įvyko 
lapkričio 29 d. St. Patrick’s sporto 
aikštėje, Strathfielde. Jame dalyva
vo ir „Aušros” tunto skautai-tės. 
Lietuvius skautus-tes pas egzilus 
atstovauja s.v. R. Jurkšaitis ir v.sk. 
A. Stašionytė.
* „Aušros” tunto kaukių balius 
įvyko spalio 20 d. Lietuvių Klube, 
Bankstowne. Baliaus tema: „2001 
— Lietuvių Odisėja”. Įdomiausios 
kaukės premijuotos; I v. laimėjo 
„2001-jų metų skautė”. Į talką 
baliaus ruošime atėjo Sydnejaus 
Skautų Židinys.
* „Aušros” tuntas, LSS 66-ju 
metinių paminėjimui ruošia radio 
programėlę, į kurią žada įsijungti 
kaip jaunieji, taip ir vyresnieji tunto 
nariai.
* Tautos Šventės minėjimo pamal
dose, Lidcombe, organizuotai, su 
savo vėliava, dalyvavo ir būrys 
„Aušros” tunto skautų-čių. Procesi
jos į bažnyčia metu jaunieji tunto 
vilkiukai nešė šv. Kazimiero pa
veikslą.
* „Aušros” tunte šiuo metu veikia 
šie vienetai: Jaun. skaučių-tų „Šešu
pės” drąutovė (vad. v.sk.v.sl. K. 

Coxaite), Skaučių „Živilės” draugo
vė (vad. v.sk.t.n. K. Virgeningaitė), 
Vyr. Skaučių Šatrijos Raganos 
draugovė, Skautų D.L.K. Gedimino 
draugovė (vad. s.v.v.sl. A. Kapočius 
ir Sk. Vyčių Geležinio Vilko būrelis 
(vad. s.v.v.sl. A. Kapčius).

Tuntui vadovauja tuntininkė, s. 
M. Cox, tuntininkės pavaduotoja
— v.s.v.si. R. Blansjaar, dvasios 
vadovas — v.s.fil. prel. P. Butkus, 
skautų skyriaus vedėjas — s.v.v.sl. 
A. Kapočius, adjutantas — s.v. T. 
Pullinen, ižd. — s.v.v.sl. V. Šlioge
ris, sekretorius — v.s. B. Žalys, 
narys ypat. reikalams — v.s.fil. B. 
Barkus, ūkio sk. vedėjas — s.v. R. 
Vingilis, siekimo tiekimo sk. vedėjas
— ps. V. Gaidžionis.

Tuntui talkina Sk. Tėvų Kom
itetas, kuriam vadovauja dr. L 
Venclovas.

ŽIDINIEČIŲ METINĖS 
GEELONGE

Iš Geelongo ateinančiomis žinio
mis vietos skautų Židinys rugsėjo 16 
d. minėjo savo veiklos metines. Ta 
proga židiniečiai dalyvavo pamal
dose, o vėliau — sueigoje, kur 
drauge su metinėmis paminėta ir 
Tautos Šventė.

PAS MELBURNO SKAUTUS

* Melburno Skautininkų Ramo
vės sueiga įvyko rugpiūčio 16 d. Jos 
metu pašnekesį apie skautų šūkį 
Dievui, Tėvynei ir Artimui pravedė 
ps.fil. A. Žilinskas. Viešnia — V. 
Juozapavičienė — pamokino • kaip 
daryti meniškas sveikinimo korteles 
iš gėlių. Sueiga užbaigta kavute.

Sueigos metu buvo bandyta 
įkurti skautų židinį, bet, atrodo, 
kad tai nepavyko.

(PD)
* „Džiugo” tunto vadijos posėdis 
įvyko rugpiūčio 21 d. Jo metu 
padaryti kai kurie pakeitimai tunto 
vadijoje: iš tuntininkės pavaduot&jo 
pareigų pasitraukus j.b. dr. A. 
Pranckūnui, šioms pareigoms pas
kirtas ps. P. Kružas; tunto adjutan
tu paskirtas s.v. D. Alekna; paukš

tyčių draugininkai, ps. D. 
Antanaitienei, pasitraukus, draugi
ninke paskirta v.sk. Gaila Žemaity
tė.
* Akademinio Skautų Sąjūdžio 
(ASS) Melburno Skyriaus sueiga 
įvyko rugpiūčio 26 d. Ją pravedė fil. 
L. Cižauskaitė. Skyriaus veiklai 
remti šiuo metu pravedama loterija. 
Metinė ASS šventė paminėta spalio 
21 d.

Skyriaus valdybą šiuo metu 
sudaro fil. A. Žilinskas, fil. D. 
Špokaitė ir senj. A. Vaitiekūnas.

JAUNIEJI RAŠO
Canberros „ Baltijos” tunto 

„Lūšių” skilties stovykla įvyko 
gegužės mėn. mokyklos atostogų 
metu. Čia vieno jos dalyvių aprašy
mas.

STOVYKLA COTTERMOUTH 
VIETOVĖJE

Pirmadienis

Mes atvažiavome į Cottermouth 
stovyklavietę 8.30 vai. ir pradėjom 
statyti palapines. Kai baigėm išsi- 
pakavom savo daiktus ir įsikūrėm 
palapinėse. Broliai Danius, Ado
mas, Paulius ir Andrius į viršutinę, 
o Markus, ir kitas Paulius — į 
apatinę. Po to, pasiklausę muzikos, 
žaidėm futbolą.

Pietus gamino broliai Andrius ir 
Adomas Brūzgai — „Hamand 
Chicken Loaf” ant duonos.

Popiet suradome didelį medį ir 
pasidarėm supynęs. Po to šiame 
medyje sėdėjom, kalbėjom ir iki 
vakarienės klausėm muzikos.

Vakarienę ruošė vėl broliai 
Brūzgai. Jie išvirė skanių dešrų.

Po vakarienės sukūrėme laužą, 
kuris degė iki mums einant į 
palapines. 8.30 vai. aš ir brolis 
Markus pradėjome eiti sargybą. Per 
tas dvi vąlandas kalbėjom apie 
požemius ir drakonus.\Atėjus laikui 
pašaukėm kitus, dar neužmigusius, 
brolius sargybos perėmimui.

Pirmą valandą nakties atslinko
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mergaitės, bet buvo lengvai sugau
tos. Mūsų pergalę įgalino virvės, 
kuriomis buvo apvesta visa mūsų 
stovykla. Po pasivaišinimo karšto 
„Milo” stiklu jos išvyko atgal, o 
mes sušokom į miegamus 
maišus . . .

Antradienis

Pabudom apie 8 vai. ir ėjom 
atsinešti „Nuti-Grain” pusryčiams. 
Kai visi baigė, mes kepėm kiauši
nienę; kai kurie ją ir valgė . . .

Po pusryčių lipom j medį, 
žaidėm futbolą arba gulėjom ir 
klausėm muzikos.

Pietums Markus ir Paulius 
padarė sumuštinių. O po to, iki 
vakarienės žaidėme sviediniu. Mano 
komanda laimėjo tris kartus iš 
penkių.

Vakarienė buvo skani — kotle
tai iš dėžučių — skanesni negu 
mamos kukuliai.

Gerokai po vakarienės brolis 
Ridas atvežė brolį Petrą iš Sydne- 
jaus.

Baigę kalbėtis, apie 8 vai. 
nuėjom gulti.

Worcesterio „Nevėžio” tunto ir 
A.S.S. nariai sėdi iš kairės: v-s.fll. 
Petras Molis, ps. Bronius Naras, 
s.fil. Rimas Jakubauskas, stovi:

s.v.v.sl. Edmundas Naras, ps.fil. 
Eudardas Meilus, ps. Aleksandras 
Pridotkas, s.v.v.sl. Tomas Naras.
Trūksta ps. Alfonso Pranckevičiaus.

Trečiadienis

Vėl pabudom apie 8 vai. ir 
valgėm „Nutri-Grain”. Kai kurie 
prie gazinės krosnies kepinosi duo
ną. Pietūs buvo tokie pat, kaip 
vakar.

Popiet Markus ir aš ėjome daryt 
būsimos — „Baublio” antrosios — 
stovyklos planą.

Kai grįžom, išardėm palapines, 
sutvarkėm virves ir susipakavom 
asmeniškus daiktus. Paskui, pa
ruošę laužą, laukėm atvykstančių 
tėvų.

Apie 4 vai. atvyko brolio Ado
mo Gocento tėvas ir išvežė tris 
brolius. 5 vai. atvyko brolio Da
rnaus tėtė ir mano mama. Stovyk
loje liko tik broliai Andrius. Mar
kus ir Petras laukdami atvykstant 
brolio Rido.

Buvo gera stovykla su gerais 
žaidimais, skaniu maistu, ir gražia 
muzika. Man ui labai patiko, ypač, 
kad joje nebuvo vyresniųjų vadovų.

Paulius Stepanas. 
„Baltijos” Tuntas.

Canberra

AUSTRALUOS 
RAJONINĖ -

„BAUBLIO AIDO” —
STOVYKLA

Rajoninė Stovykla įvyks 1985 
m. sausio 2-12 d.d. Stovyklos vieta 
yra netoli Canberros, ant Murrum- 
bidgee upės kranto. Stovyklavietė 
labai graži, pasipuošus europietiš- 
kais ir vietiniais medžiais ir labai 
patogi skautiškiems užsiėmimams. 
Pati stovyklavietė yra lygi, su gerom 
aikštelėm žaidimams užsiėmimams. 
Upė teinka maudimuisi ir vandens 
žaidimams, o kitoje jos pusėje esą 
miškai yra tinkami iškyloms.

Ši Rajoninė Stovykla pavadinta 
..Baublio Aidu”. Šis vardas primins 
..Baublio” stovyklą, kuri įvyko toj 
pačioj vietoj 1980 m. ir simbolizuoja 
senovės Lietuvos miškus ir senosios 
Lietuvos dvasią, kurios aidas pasie
kia tolimą Australijos šalį. Stovyk
los ženklą suprojektavo s.v. Rimas 
Kabaila.

Stovyklos štabas jau sudarytas. Į 
jį įeina: stovyklos viršininkas — ps. 
Mindaugas Mauragis. viršininko 
pavaduotojas ir programos vadovas 
— Ridas Daukus. adjutantas — 
Rika Sipavičius, skaučių pastovyk- 
lės vadovė — v.sl. Rasa Mauragie- 
■sė, skautų pastovyklės vadovas — 

Jūrų s.fil. dr. Rimas Šarkis, sekreto
rė — Pajauta Pullinen ir ūkio 
skyriaus vedėjas — Audrius Minio
tas. Virėju sutiko būti labai prityręs 
šios rūšies specialistas — brolis 
Viktoras Šliteris.

Programa jau yra numatyta ir 
dabar organizuojamos jos detalės. 
Numatytas tautinio sąmoningumo 
ir skautiško patyrimo lavinimas, 
kuris bus ypatingai pabrėžtas šioje 
stovykloje.

Eisim miškan toliau, rasim 
medžių daugiau.
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W° frosty* Rūtos Masonytės nuotrauko

Rakas 1984 m. Svečiai parodos 
metu: Tadas Stropus, Rūta Stropu-

tė, Natalija Kleinaitytė ir Rasa 
Buntinaitė.

Kernavės tuntas.

Nerijos tuntas. Rakas 1984 m. Iš k. į d.( Andrius 
Narbutis, Arūnas Buntinas, Andrius 

Kulikauskas, Tomas Dundzila, ir 
Jonas Šalčiūnas.

Rakas 1984 m. Miško broliai: nas, Andrius Kulikauskas, Tomas
Eugenijus Butėnas, Arūnas Bunti- Dundzila ir Jonas Šalčiūnas. Aušros Vartų tuntas.
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Rakas 1984 m. Tadas Stropus, 
Viktoras Puodžiūnas, Rasa Bunti- 
taitė ir Arūnas Buntinas.

Rakas J984 m. Paulius Jozaitis, 
Rūta Musonytė, Viktoras Puodžiū
nas, Rūta Stroputė, ir Tadas Stro
pus.

Rakas 1984 m. Iš k. į d.: Tadas 
Stropus, Rasa Buntinaitė, Paulius 
Jozaitis, ir Rūta Stroputė.

Rakas 1984 m. Lituanikos valgyk- 
oje: Algis Miškinis.

Rakas 1984 m. Iš k. i d.: Tadas 
Stropus, Viktoras Puodžiūnas, 
Rasa Buntinaitė, Arūnas Buntinas 
ir Rūta Musonytė.

Tinginys ir miegodama^ 
patrūksta.
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* * *

— Broli adjutante, nueik paži
ūrėti, ar viršininkas jau miega.

— Jis visas jau miega, išskyrus jo 
nosį.

—Mes suvalgėme anglįs o 
čia bulvės liko

Prie pavakarių virėja klausia: Ar 
norite po pyragaitį?
Skautai tyli.
Virėj: Kas čia? Ar negirdite? Ar reikia 
du kart klausti?
Skautai: Taip, nes mes norime po du 
pyragaičius.

* * *

— Tėte, lituanistinėje mokykloje 
iš dviejų dalykų gavau penketuką!

— Labai malonu. Iš kokių 
dalykų?

— IŠ istorijos - tris, iš 
gramatikos — du.

* * *

Mažas berniukas su tėveliais 
atvyko aplankyti broliuko ir sesutės 
vasaros stovykloje. Nuo tėvų at
siskyręs paklydo ir vieno vadovo 
klausia:

- Ar Jūs matėte kur nors tėvą ir 
mot'mą be berniuko, tokio kaip aš?

* * * ’

JK

— Ar tai pirmas kartas 
verdi ryžius ?

Išalkęs brolis stovyklos virėjui: Ar 
neteisybė, kad Dievui tūkstantis 
metų kaip viena sekundė?
Brolis virėjas: Žinoma!
Išalkęs brolis: Tai jau duok man 
valgyti, prašau!
Brolis virėjas: Palauk minutę.
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