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Jau įvairiose vietovėse ruošiamos 
stovyklų programos, o šeimos 
planuoja .savo atostogas, keliones. 
Kaip šiemet stovyklausime? Ko 
labiausiai šiais metais iš stovyklos 
tikimės? Ką randa tie milijonai 
jaunimo ir šeimų, kurie kasmet 
stovyklauja?

STOVYKLA UGDO KŪNO 
SVEIKATĄ: šviežus oras, gera 
mankšta gamtoje, sveikas valgis, 
poilsis prie laužo — tai sveikos 
stovyklos vaizdai. Gerai suruoštoje 
stovykloje atsimenama, kad 
dauguma vaikų augę mieste ir neturi 
progos daug mankštintis. Maistas 
suplanuotas pagal visas taisykles, 
parūpinti gydytojai, slaugės, 
pasirūpinta saugumu ir apsauga. 
Virtuvė parūpina kuo įvairiausio 
maisto, duodama progos išbandyti 
naujų ir sveikų valgių. Mandagumas 
prie stalo, draugiškumas, maloni 
aplinka ir skautiškas juokas įtraukia 
ir patraukia visus. Išmokstama apie 
įrankius, saugumą prie tiltelių ir 
vandens, sveikatos papročių, taip 
kad ir bailus pripranta ir perdrąsus 
susivaldo.

STOVYKLA UGDO DVASIĄ: 
Kūno ir dvasios sveikata labai 
artimos. Išmokstame judėti, 
mankštintis, valdyti kojas, rankas ir 
kūną — pagerėja savijauta gamtoje ir 
kitų žmonių tarpe. Padėka už atliktas 
pareigas ar darbelį pradžiugina net ir 
nedrąsiausią, kuriam gal niekas 
niekad už nieką nepadėkojo. Naujos 
bendruomeninio gyvenimo sąlygos 
iššaukia naują elgesį ir pastangas 
prisitaikyti. Vadovių dėmesys, 
vadovų padrąsinimas naudingas 
kiekvienam. Už šeimos didesniame 
rate išmokstame prisidėti, kitiems 
padėti, atnešti truputėlį laimės. 
Rūpestingi vadovai pastebi 
kiekvieno būdą, gabumus, domėsius 
ir juos puoselėja, kad kiekvienas 
rastų pasitenkinimo, pažengdamas 
pirmyn — geriau plaukdamas, ką 
nors išvirdama.

STOVYKLA VYSTO ŽMOGŲ: 
visokio amžiaus stovyklautojai 
stovykloje subręsta, daugiau supran
ta, išgyvena ką gražaus, draugiško, 
poetiško. Dvasinė-religinė programa 
paremia ir sutvirtina šeimos religines 

nuotaikas. Nuostaba gamtoje — 
atrastas lizdelis, žavinga laukinė 
gėlytė — pažadina dvasines jėgas, 
išvysto žmogaus vidų. Geru elgesiu 
stovyklautojas padeda-savo grupelei 
ir sau: tai doriausias būdas gyventi. 
Prisidėdama savo darbu ar darbeliu, 
skautė supranta, kad jo neatlikti 
skriaustų kitus. Atbusdamas 
draugystei, atbunda dvasiniai sau. 
Netikėtumai, net nelaimės pažadina 
vidines jėgas, kantrybę. Be daug 
medžiaginių dalykų, stovyklautojai 
pamažu supranta, kad nežūstančios 
vertybės priklauso nuo žmonių ir kad 
dalyko kokybė svarbesnė už kiekybę.

STOVYKLA LAVINA PROTĄ: 
kiek daug išmokstame apie gamtą, 
orą, žvaigždes, stovyklavimo meną, 
rankdarbių, dainų, sugebėjimų 
irškluoti, iškylauti, skaityti lietaus 
metu, ugdyti vaizduotę pasakomis.

STOVYKLA SKATINA 
VISUOMENIŠKUMĄ: nuolat 
tenka su visais ir visokiais sugyventi. 
Jausmai susikryžiuoja. Jauniausias 
šeimoje staiga atsiranda vienas kitų

LIETUVOS 
N A G C.” UJNE 
M. U c YDO
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tarpe, o vyriausias šeimoje staiga tarp 
vienmečių. Kasdieniniai įvykiai vysto 
socialinius pajėgumus: paguosti 
namų išsiilgusių, nuraminti 
nuvargusį, pasidalinti vaidybos 
nuotykiu, skubiai'žaidįme planuoti, 
dalyvauti įvairiuose užsiėmimuose su 
kitais. Užšiimdama įvairiausiais 
darbeliais, stovyklautoja jaučiasi 
reikalinga, naudinga — ir tikrai yra. 
Bendrauja jauni su vyresniais ar
timiau negu mieste už šeimos ratelio.

STOVYKLA UGDO 
TAUTIŠKUMĄ. Vaikai gėriau 
supranta demokratišką tvarką, 
kurioje kiekvieno įnašas svarbus. 
Kartu sprendžia skiltyje ar būrelyje, 
išmoksta dar geriau išsireikšti, 
išklausyti, kitus pažinti. Tarp įvairių 
skautijos šakų ir vienetų jaunuolis 
atsiduria margame pasaulyje, kuris 
gražiai sugyvena. Gyvename tarp ir 
su žmonėmis iš skirtingų šeimų, 
profesijų, ekonominės padėties. 
Skiltininkai atstovauja savo skiltį, 
draugininkai draugovę ir t.t. — tikri 
demokratijos atstovai. Tautinės 
šventės, apeigos, papročiai ugdo 
lietuvišką sąmonę ir jausmą. 
Puošmens, rankdarbiai, dainos 
atveria lobius viso to, kas kiekvienam 
mūsų priklauso.

SKAUTAI
KATEDROJE

Nuo 1984 m. rudens ChicUgoje 
Illinois universitete jau veikia 
Lituanistikos katedra, tai yra, 
lietuvių kultūros, kalbos ir bendrai 
lituanistinių dalykų profesūra. Šios 
įstaigos profesorius yra jūrų 
skautininkas fil. Bronius Vaškelis. 
Katedros lėšoms sukelti raštinės 
vedėja yra v.s. Nijolė. Balzarienė, o 
nuo 1978 m. Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės pirmininku yra v.s. 
fil. Vytautas Kamantas.

Apie lituanistines studijas at
sišaukimą pasirašė įvairūs PLB ir 
PLJS pareigūnai. Pirmieji keturi, 
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STOVYKLA KURIA BEN
DRUOMENĘ: joje berniukai, 
mergaitės, jaunesni, vyresni. Geros 
stovyklos gyvenimo darna įdiegia ar 
iškelia jauname žmoguje visa tai, kas 
gyvenime jam ar jai padės suprasti, 
kiek žmonės vieni nuo kitų priklauso, 
kas yra bendri rūpesčiai. Išmoksta, 
kad kiekvienas turi dovanų ar 
gabumų, kurie praturtina visus. 
Vadovai ir vadovės demokratiškoje 
vadijoje nebijo siūlyti, apsiimti, 
įvertinti, patarti. Visi stovyklos 
darbininkai ir vadovai sudaro ben
druomenę, kuri rūpinasi stovyklos 
gerbūviu. Visa bendra tvarka — 
poilsio, miego, tylos laikas, darbot
varkė, bendradarbiavimas suklijuoja 
žmones ir įsąmonina nežūstančias 
vertybes.

Prieš stovyklą — pats laikas 
tėvams su vadovais pasikalbėti, 
visiems siūlyti programos, tvarkos ir 
nuotaikos dalykų. Vadovės išknisa 
geriausias mintis, išrinkdamos šiai 
stovyklai svarbiausias. Patys 
nusiteikiame ir kitiems padedame 
nusiteikti sveikatos, vaizduotės, 
dvasinių jėgų, bendruomeniškumo 
nuotaikomis.

Tegul nei vienas nelieka be 
stovyklos šią vasarą!

kurių pavardės išrašytos, yra mūsų 
sąjungos nariai.

„Mieli Pasaulio Lietuviai,
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 

Valdyba, vykdydama PLB Seimo 
nutarimą, 1981 metų lapkričio 
mėnesio 20 dieną pasirašė sutartį su 
Illinois Universitetu Čikagoje’steigti 
pirmąją ir amžiną laisvajame 
pasaulyje LITUANISTIKOS 
KATEDRĄ (The Endowed Chair of 
Lithuanian Studies) su 750,000 
dolerių fondu, kurio palūkanos 
finansuos jos darbą. Pagal sutartį, 
pats universitetas skyrė 150,000 
dolerių, o PLB pažadėjo surinkti 
600 f)00 dolerių iš pasaulio lietuvių 
per penkerius metus.

Iki šiol daugiau negu 1200 
lietuvių iš pasaulio kraštų suaukojo 
apie 300,000 dolerių ir JAV Lietuvių 
Fondas pridėjo 60)300 dolerių.' 
Lituanistikos Katedra pradėjo savo 
mokslinį darbą 1984 metų rugsėjo 
mėnesį su pirmuoju jos vedėju prof, 
dr. Bronium Vaškeliu ir pirmaisiais 
lituanistikos studentais, siekiančiais 
magistro bei doktorato laipsnių.

Jau veikianti Lituanistikos 
Katedra yra didžiulis kultūrinis bei 
mokslinis laimėjimas, garbė ir 
pasididžiavimas ne tik išeivijos 
lietuviams bet ir visai lietuvių tautai. 
Katedra yra visų pasaulio kraštų 
lietuvių institucija, už kurios steigimą 
ir jos pažadų įvykdymą yra atsakinga 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė.

Kadangi Lituanistikos Katedros 
įsteigimo sutarties išpildymui dar 
turime surinkti apie 240,000 dolerių, 
PLB valdyba ir PLB Fondo taryba 
nutarė 1985 metus skelbti 
Lituanistikos Katedros metais.

Kviečiame visus jungtis į 
Lituanistikos Katedros galutinio 
įgyvendinimo lėšų vajų. Visos aukos 
J AV ir Kanadoje gali būti nurašomos 
nuo mokesčių (IRS I.D. No. 36- 
3097269). Čekius ir testamentinius 
palikimus rašyti LITHUANIAN 
WORLD COMMUNITY FOUN
DATION vardu ir siųsti 5620 S. 
Claremont Avenue, Chicago, IL 
60636, U.S.A.

PLB Valdyba ir PLB Fondo
V adovybė:

V y tautas Kamantas, PLB valdybos ir
PLB Fondo tarybos 
pirmininkas

Dr. Tomas Remeikis, PLB valdybos 
pirm, pavaduotojas ir PLB 
Fondo tarybos narys

Nijolė Balzarienė, PLB Fondo 
reikalų vedėja

Rimantas Dirvoms, PLB valdybos 
vicepirmininkas ir kiti.”

Svetimu protu netoli tenueisi.
Lietuviška patarlė
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MALDOS VERTĖ

Tikinčiam žmogui malda turi 
didelės reikšmės, jei ji yra išgyventa ir 
pilnai suprasta. Malda neturi jokios 
reikšmės, arba net gali ir kenkti 
žmogui, kai malda pavirsta tuščių, 
neprasmingų, nesuprantamų žodžių 
kartosimas, kaip tai galime aptikti 
senose maldose: „balčiausiasis 
bokšte, aukso skrynia, dangaus 
vartai” ir kiti panašūs žodžiai seniai 
nebevartojami. Argi tokia malda 
nėra šešėlio garbinimas, tušti 
liaupsenimai juk niekam negali 
patikti, o tik pačiam pakenkti — 
įsigiji blogų įprotį nekreipti dėmesio į 
žodžius it ų jį reikšmę, maldos 

žodžiai tampa lyg burtažodžiai, 
kurių reikšmės nereikia suprasti.

Nedaug geriau yra ir su naujomis 
maldomis, kurias sukuriame patys 
stovyklose, joms dažniausiai trūksta 
gero turinio. Skautų Aide, (lapk. 
1984), randame keturias trumpas 
maldeles, parašytos vilkiukų ar 
skautų, matyt, kapeliono atrinktos ir 
atspausdintos kaip pavyzdines, jos 
yra charakteringos mūsų laikams 
savo prašymais. Štai tie prašymai: 
„Padėk mums išlaikyti skautų ir 
religinius tikslus; kad nieko blogo 
mums neatsitiktų ir kad visi gerai 
laikų praleistų; kad mes atsargiai ir 
linksmai praleistume laikų; prašau 
mus toliau globoti”. Čia kaip 
matome visos maldelės surašytos 

tokiu pat būdu, kaip geram Dėdei, 
kuris yra turtingas ir galingas irviskų 
gali duaoti ir padaryti, tik reikia 
paprašyti. Vaikai paaugę greitai 
įsitikins, kad Dievas ne yisiems ko 
prašo duoda, tada jie pajus, kad juos 
Dievas nemyli ir taip atsitrauks nuo 
maldų ir nuo Dievo.

Mano jaunų dienų skautai taip 
kalbėjo kasdienę maldelę: rytų — 
„Dieve, padėk man būti šiandien 
geresniam, kaip vakar buvau”, 
vakare — „Dieve, padėk man rytoj 
būti geresniam, kaip šiandien 
buvau”. Skirtumas yra didelis tarp 
anų maldelių ir šios. Nusivylimo čia 
negali būti, nes aš pats angažuojuosi 
būti geru, o Dievo tik prašau man 
padėti. Stovyklose mes kalbėdavome 
skautų' maldų, kurioje prašoma: 
„stiprink mūsų skautų dvasių, idant 
ji tobulėtų šviesaus proto žiniomis, 
kilniu jausmu, švelnumu, veiklios 
valios tvirtumu, padėk mums, 
Visagali Dieve, semti reikalingų jėgų 
iš Tavęs, idant nugalėdami visas 
kliūtis ir kasdien eidami geryn, 
dirbtume mūsų tėvynės ir žmonijos 
naudai”. Šioje maldoje prašome 
malonių iš Dievo sau, kad būtume 
geresni, kilnesni, kad galėtume 
tobulėti ir atlikti didvyriškus darbus, 
o ne taip, kaip anose maldelėse, kad 
mus „saugotume?’, kad mes „gerų 
laikų turėtume”, kad mus 
„globotume?’, o kų mes patys 
privalome daryti — nieko, tarsi 
būtume elgetos ir prašome išmaldos.

Tokios maldos nėra skautiškos 
maldos, nėra jos ir krikščioniškos, 
nes jos veda į stagnacijų, į pasyvumų, 
o ne į kovų su blogiu už gėrį, grožį, 
kilnumų.

Maldų reikia išmokti visiems 
atmintinai, kad jų galima būtų 
sukalbėti, kada užeina noras 
pasimelsti, o ne taip, kaip kartais 
dabar būna — kapelionas, ar kas 
kitas, sukalba savo žodžius, visi 
pasiklauso, ir tuo viskas pasibaigia. 
Gal Dievo pagarbinimui to ir 
užtenka, bet to negali užtekti 
stovinčiam ir besiklausančiam.

v.s. A. Mauragis
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Jau nuo pat gilios senovės buvo 
garbinama, saugoma, vertinama 
ugnis pirmiausia kaip priemonė 
susišildyti, maistui pasigaminti, 
keliui susirasti, dievams aukas 
aukoti, priešams užpuolus pavojaus 
ženklą duoti. Kiek vėliau ugnies 
liepsna, jos kibirkštys ėmė įgauti 
žmonėms ir simbolinės reikšmės: 
ugniakuras pirkioje ar laužas lauke 
buvo lyg šeimos jungtis, centras, apie 
kurį susėdus sušildavo kūnas ir 
dvasia. Ilgainiui ugniavietė tapo 
kiekvienos šeimos nario nostalgišku 
vaikystės, jaunystės metų 
prisiminimu. Prisiminimų taku 
sugrįžus į, rodos, dar krosnyje 
skaidriai degančias beržines 
pliauskas, skleidžiančias savotiškų 
aromatų, virš jų spragsinčias rausvas 
kibirkštis, nušokančias ant prieš 
krosnį sėdinčio susimąsčiusio, 
užsisvajojusio jaunuolio ar senelio 
kelių.

Linksma šnekutė ugnelė, teikianti 
jaukių aplinkų, suburianti aplink 

6

save šeimos narius! Prie jos sušildavo 
rankos ir širdęs, atsileisdavo sušalę 
sąnariai; prie jos pavargusi nuo 
darbo apgaubdavo maloni ramuma. 
Liepsnos šešėliai paslaptingai 
šokinėdavo kambario sienomis, 
žiežirbos sušvytėdavo ugniakure 
nuostabiausiomis formomis ir ne
jučiomis nuvesdavo svajonių 
pasaulin.

Liepsnelę-gabijėle — šildytoja, 
vienytoja, skaidrintoja, kiek esi 
sutirpdžius ledo šaltose širdyse, kiek 
daug kelių juodoj tamsoj nušvietus! 
Kiek daug kartų moterų — šeimos 
židinio saugotojų — šventųjų ugnelę 
užkopdavo, kad rytui išaušus ji ir vėl 
ugniavietėj visiems šeimos nariams 
linksmai žėruotų!

♦ * *

Susimąstymo dienų skaučių 
gyvenime turi ypatingos reikšmės. 
Tai simbolis draugystės, tyrumo, 
ištikimybės. Uždegta žvakutė, įžieb
tas žiburėlis tų vakarų padeda

Ramona Berringer- Talandytė 
Renata Raudytė ir Renata Naudžiūtė 
ruošiasi būrelio uždaviniui 
Susimąstymo dieną.

žmogiškajai minčiai apkeliauti 
tolimiausius pasaulio kraštus, ten 
gyvenančius seses ir brolius, tiek 
daug kažkada prisidėjusius, kad tavo 
skautiškas kelias būtų platus, lygus, 
neklaidus. Kiek jų jau ir amžinąja 
šviesa džiaugiasi. , .

V asario 22-ji—skautybės įkūrėjų 
gimtadienis. Gimtadienis dviejų 
žmonių — vyro ir žmonos—davusių 
pradžių tokiam gražiam sąjūdžiui, 
kuris ir laiko madoms, ir įvairioms 
naujovėms stebėtinai atsparus. Šio 
sąjūdžio neriai visose pasaulio šalyse 
šimtais tūkstančių, skaičiuojami. 
Skau^bė nesenstanti, nes jos idėjos 
patrauklios, jaunų žmogų į gėrį ir 
grožį keliančios. Visa tai būdinga

Zita Baltramonaitė, Aura 
Reitnėrytė, Tina Antanaitytė, Vida 
Brazy tė, Aušros Vartą tunto 
susimąstymo sueigoje vaidina 
Vokietijos seses.

€
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Elizabeth Katauskaitei Ramunė 
Gaižutytė riša mazgelį po prityrusios 
skautės įžodžio vasario 24 d.

kalbant apie skautavimą, kaip tarp
tautinį sąjūdį.

Čia bet gi norėtųsi iškelti grynai 
lietuviškąją Susimąstymo dienos 
reikšmę. Juk esame lietuvaitės 
skautės ir veikiame savame 
lietuviškame-skautiškame rate. Tad 
ir tos dienos ugnelė-gabijėlė ta 
prasme reikšmingesnė mums tuo, 
kad ja siejam su savojo židinio 
liepsna.

Liepsnelė vyr. skautės delnuose 
įžodžio metu — tai bene gražiausias 
momentas iškilmingąjį pasižadėjimą 
duodant. Liepsnelė, kuriai neleistina 
išblėsti, nes kitaip juk išblės ir 
lietuvybė. Ji be abejonės ra tapusi 
tolygiai svarbiu komponentu mūsų 
išeiviškam skautiškam kelyje, kuriuo 
žygiuojame jau visą keturiasdešimtį 
metų!

Tad tą šaltą (kitur gi gal tik 
maloniai šilta) vasario 22-sios dieną 
mintimis ar žodeliu — ištartu ar 
parašytu — aplankydami savo sesę 
brolį čia pat ar kur. nors kitam 
kontinente beplušanti lietuviškosios 
skautybės darbo baruose, įpučiame 
mūsų didžiosios šeimos židinyje 
ugnelę, kad ji kuo skaidriau žėruotų, 
šildytų, jungtų, kol mes visi ir vėl 
’’laisvais keliais žygiuosim”.

* * *

Savo mintis Susimąstymo dienos 
proga norėčiau užsklęsti dviejų 
laiškų citatom. Pirmoji — iš vieno 
brolio laiško: „Draugystės ir 
broliškumo jausmas — brangus 
dalykas, nenuperkamas ir nepar
duodamas. Štai kodėl būti skautiškoj 
šeimoj yra didelis džiaugsmas ir tikra 
laimė. Būkime atviros širdies sesės ir 
broliai!”

Antrojo, iš Tėvynės gauto, laiško 
pabaigoje siunčiami „Nuoširdūs 
linkėjimai visoms sesėms”!

Saldainių apykaklėmis apdovanota 
nauja prityrusioji skautė Daina 
Žliobaitė (Aušros Vartų tuntas, 
Chicago ).

Gal tiktų šias kelias mintis baigti 
poeto Bem. Brazdžionio posmu:

Žibėk, žėrėk, tėvų sodybos žiburėlė, 
Prieš amžius uždegtas senajam 

židiny,
Pro piktą negandą, pro juodą neviltį 

tu vėlei
Mane naujų dienų rytojun vadini'

SJ

Dangus nepadeda žmogui, kuris 
nenori dirbti.

Sofoklis

$$$$$<#<$
Anglijos sesės vaidina 1985 vasario 
24 d, susimąstymo sueigos vienas iš 
būrelių. Visi sueigos dalyviai 
pasidalino pagal pasaulio SaHsAr 
dainavo, vaidino, deklamavo. .

7
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LIETUVOS DAILIHINKAI

PETRAS RIMŠA 1881 - 1961

Retas, kuris nepažįsta populiarios skulptūros 
’’Vargo mokykla”. Šią skulptūrą sukūrė Petras Rimšai. 
Savo skulptūromis jis susilaukė ir tarptautinio 
pripažinimo. Bostono meno muziejuje yra jo 
skulptūra ’’Artojas”. Bet labiausiai Petras Rimša 
pasižymėjo savo medaliais, kurie sukurti jam vienam 
charakteringu stiliumi. Jis sukūrė visą eilę medalių, 
kuriuose atvaizduota svarbūs Lietuvos istoriniai 
įvykiai ir įžymūs lietuviai. 1937 m. Petras Rimša lankėsi 
Amerikoje ir čia turėjo visą eilę savo darbų parodų.

Vargo mokykla

Artojas
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Tę-SINYS
baltasis gandras

garnys

VANDENINIAI - NARINIAI

Pallas’s sandgrouse 
Tibet sandgrouse 
black-bellied sandgrouse 
pin-tailed sandgrouse 
mourning dove

LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAS
PAUKŠČIŲ VARDŲ ŽODYNĖLIS

B*

KARVELIN1AI

smiltvištė, stepinė vištelė Lsandgrouse 
saudža
Tibeto sadža 
baltasis buldriukas 
juodasis buldriukas 
laukinis balandis
(karvelis) keršulis L
(karvelis) uldukas L 
paprastasis purplelis L 
pietinis karvelis,

pietinis purplelis L 
goura
karvelis keleivis

GEGUŽINIAI 

turakas 
šalmturakis

med ved is
Afrikos audėjas 
Amerikos ikteridas 
gegutė L 
kuoduotoji gegutė 
juodoji, erkinė gegutė

gegutė

TROGONINIAI

kvezalis 

woodpigeon 
stock dove 
turtle dove

collared (turtle) dove 
crowned pigeon 
passenger pigeon 

turaco 
plantain-eater,

South African lourie 
honey guide 
weaverbird 
cowbird 
coockoo 
great spotted coockoo 
ani

quetzal

tinamas
kuoduotasis tinamas 
rudakaklis kragas L 
juodakaklis kragas L 
mažasis kragas L 
ausuotasis kragas L 
raguotasis kragas L 
ledinis naras L 

naras
juodakaklis naras L 

ŽUVĖDROS

bukauodegis plėšikas L 
smailauodegis plėšikas L 
uodeguotasis plėšikas L 
rudagalvis kiras L 
sidabrinis kiras L 
silkinis kiras L 
didysis poliarinis kiras 
balnuotasis kiras L 
paprastasis kiras L 

tinamou 
chestnut-headed tinamoi 
red-necked grebe 
black-necked grebe 
little grebe
great crested grebe 
horned grebe
great northern loon, 

great northern diver
crest-billed grebe 
Pacific loon,

black-throated diver

pomarine skua
Arctic skua 
long-tailed skua 
black-headed gull \ 
herring gull
lesser black-headed gup 
glaucous gull
great blackjacked gull 
common gtįll

11
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juodagalvis kiras L 
tripirštis kiras L 
rožinis kiras 
upinė žuvėdra L 
ilgauodegė uodegotoji 

žuvėdra L
mažoji žuvėdra. L 
juodoji žuvėdra L 
baltasparne žuvėdra L 
baltaskruostė žuvėdra L 
plėšrioji žuvėdra 
žirkliasnapis 
alka L 
neskrąidanti alka, 
North Atlantic penguin, 

didžalkė
narūnėlis
laibasnapis narūnėlis L 
storasnapis narūnėlis L 
taistė L 
marmonas.
kirviasnapis 

little gull 
kittiwake 
Ross’s gull 
common tern

Arctic tern 
little tern 
black tern 
white-winged black tern 
whiskered tern 
Caspian tern 
kagu, skimmer 
razorbill

žabini 
šventasis ibisas 
girnovė L 
raudonasis ibisas 
rudasis ibisas L 
ibiškasis garnys L 
flamingas L

jabiru
sacred ibis
spoonbill
scarlet ibis
glossy ibis
cattle egret, buff-backed reron 
flamingo

garefowl, great auk 
guillemot
guillemot
Briinidi’s guillemot 
black guillemot 
puffin 
tufted puffin

ausytoji pelėda

VANDENINIAI 

akaklis naras L

impėratoriškas pingvinas 
adeli pingvinas 
albatrosas
pufinas
plonasnapis putinas 
didysis audrapaukštis. 
petrelis
faetonas
paprastasis pelikanas 
kormoranas
didysis kormoranas 
žalčiagalvis
padūkėlis
fregata
didysis baublys L 
mažasis baublys L 
naktikovas L
didysis baltasis garnys

mažasis baltasis garnys 
pilkasis garnys L 
purpurinis garnys 
klumpiasnapis
baltasis gandras L 
juodasis gandras L 
balnasnapis gandras 

red-trroated loon, 
red-trroated diver

Emperor penguin 
Adelie pneguin 
albatross 
srearwater 
'.slender-billed srearwater 
giant petrel
Leacfs petrel 
tropic-bird

Lwrite pelican 
cormorant

LEuropean cormorant 
water turkey 
booby, gannet 
man-o-war bird, grigate 
bittern 
little bittern 
(black-crowned) nigrt reron

L great write reron, 
great write egret

Llittle egret 
reron

L purple reron 
sroe-bill stork 
write stork 
black stork 
saddlebill stork

PELĖDINIAI

baltoji pelėda L snowy owl
didysis apuokas L 
mažasis apuokas,

eagle owl

ausytoji pelėda L long-eared owl
balinė pelėda L short-eared owl
apuokėlis Scops owl
pelėdikė L little owl
lututė L Tengmalm’s owl, 

saw-whet owl
žvirblinė pelėda L pygmy owl
raiboji pelėda L hawk owl
laplandinė pelėda L great grey owl
Uralo pelėda L Ural owl
naminė pelėda L • tawny owl
pelėda rėksnė screetch owl
apuokas great horned owl
ūksiančioji pelėda barred, hoot owl

BUS DAUGIAU
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JUDRIOS IR GYVOS 
DISKUSIJOS

Kiekviena vadovė ir kiekvienas 
vadovas turi daug progų pravesti 
diskusijas, pasidalinimą, posėdį. 
Kartais lengva pradėti, bet kaip 
diskusijas veiksmingai tęsti? Kaip 
visus įtraukti ir nenukrypti nuo 
klausimo?

1. Neteisti. Diskusijų vedėjas 
nesprendžia, kas ką kaip pasakė, 
gerai ar blogai. Nesiginčija su 
dalyviais, o skatina pasikalbėjimą 
tarp dalyvių, stengdamasis išvengti 
puldinėjimo ir gynimosi. „Kokių yra 
kitų nuomonių?”, „Kaip pasisakytų 
kiti?”

2. Nepamokslauti. Ilgos diskusijų 
moderatoriaus ar vedėjo pastabos 
nereikalingos. Geriau palaukti, pati 
grupė dažnai ištaiso nesklandumus 
ar nevykusią mintį.

3. Duoti gero dalyvio pavyzdį. 
Vadovė yra pavyzdinėje vietoje. 
Jeigu ji sėdi prie kėdės krašto ar kiek 
ant staliuko užsilenkusi, visi mato 
kiek jai įdomu. Akimis seka 
kalbančiuosius, galvos judėsiu 
parodo, kad atidžiai kalbančiojo 
klausosi. Kartais padeda išjudinti ir 
užlaikyti pokalbį, kai vadovas pakar
toja pagrindinę kalbėjusio mintį.

4. Pasiruošti. Diskusijų vadovė 
susipažindina su tema ar klausimu iš 
anksto, atsimena, suranda ar 
sugalvoja pavyzdžių. Tada 
susirinkimo metu jos mintys 
neklaidžioja.

5. Linksmai! Diskusijos ar 
posėdis nėra cirkas, bet lengva 
nuotaika, malonus išsireiškimas 
visus suartina ir nuramina. Pažaisti 
žodžiais, truputį perdėti. Jei reikia, iš

savęs pasijuokti (bet ne iš kito 
asmens).

6. Įtraukti visus. Kartais tylusis 
dalyvis tikrai nedrįsta ar net bijo 
įsijungti. Jo tyla paveikia visus kitus. 
„Ką tu manai, Vytai?” „Ar tau 
panašiai atrodo, Rasa?”

7. Nebūtina įvesti daug taisyklių. 
Kartais grupę sulaiko perdidelė 
tvarka. Jei kas nors išdrįsta kaimynui 
ką pašnibždėti, gal išdrįs vėliau 
garsiai pasakyti. Į tyliuosius ir 
nedrąsiuosius gyvai ir su domėsiu 
pažiūrėti, kad jaustųsi — ir būtų — 
pastebėti.

8. Laiku sustoti. Kai ateina gera 
proga, diskusijos baigiasi. Nelaukti, 
kol visai išblės. Nėra būtina suvesti 
išvadų ar santrauką — tą galima 
vėliau raštu. Svarbiau, kad 
paskutinės minutės būtų gyvos ir 
įdomios.

9. Patikrinti sąlygas. Ar perdidelė 
patalpa mažai grupei? Ar 
apšvietimas jaukus, suolai, žolė . . . 
patogi? Geriau sėdėti ratu — dis
kusijų vedėjas nėra pasikalbėjimo ar 
posėdžio svarbiausias dėmesio 
dalykas.

Pasisekimas yra pasekmė to, k? 
gerai daryti ir darymas to, ką dirbi, 
nemanydamas apie garbę.

Longfellow

1
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VIRIMAS IŠKYLOJE
Ar kada nors teko susirinkti 

stovyklos laužui, kurio nei 
ugniakuriai nei stovyklos 
viršininkai negalėjo uždegti? Ar 
kada matei skautuką, kepantį 
dešrelę prie laužo, kurio užtektų 
pusei stovyklos sušildyti? Ar 
laužui įpusėjus vyresnieji 
iškviečiami pilti vandenį ant 
laužo, nes pasidarė perdidelis ir 
taip sustatytas, kad statūs rąstai 
virsta ant žiūrovų?

Skautai ir skautės kuria laužą 
ar lauželį, kuris tinka tikslui. Kai 
skadtas vytis ar vyresnioji skautė 
budi prie lauželio, lauželis mažas 
ir jaukus. Kai didžiulė stovykla 
susirenka, du ar trys laužai, 
uždegami nuo viršaus, nuolat 
šviečia ir apšviečia tarp jų 
vaidinančius ir dainuojančius. 
Skautas taupus, sako įstatas.

Virimas bė indų taip pat 
reikalauja nedidelės ugnies, kurios 
užtektų tikslui— greitai ir skaniai 
mažą valgio kiekį paruošti. Tada ir 
nelieka gamtoje ugnies žymių. 
Žiemą geras būdas išmokti laužą 
kurti yra jį taip deginti, kad sniegas 
ar ledas po apačia neištirptų.

MAŽA UGN1AVITĖ. Skautas 
uždega lauželį tarp trijų akmenų ar 
metalinių palapinės kuoliukų. Ant 
jų patogiai padedama keptuvė.

SARGYBINIO LAUŽELIS. Nuo 
žemės pagaliukais pakelti du 
mažus rąstus, uždėti pagaliukų ir 
ant jų užkelti trečią rąstą. Lauželis 
ilgai ir ramiai dega.

ŽVAIGŽDINIS. Kaip visi laužai, 
šis pradedamas piramide. Penki 
pagaliai ar rąstai vienu galu 
įdedami į lauželį, truputį nuo

žemės pagaliukais pakelti. Kai 
galai apdega, įstumiami gilyn į 
ugnelę. Prie tolio laužo smagu 
sėdėti, kalbėti, svajoti. Miegant 
aplink laužą miegmaišiuose, 
pabudęs pastumia pagalius į vidų, 
net iš maišo neišlipęs.

ATSPINDINTIS. Lauželis 
sukuriamas prie stačio akmens, 
akmenų krūvelės ar rąstų sienelės. 
Karštis atsimuša ir kepa vištą, 
kalakutą, žuvį. Arba šildo atvirą 
lapinę ar palapinę.

Kad skautės gerai išmoktų 
kurti ugnį ir valgį paruošti, gali 
dirbti poromis.

BULKUTĖS. Bulkutėms 
miltelius sumaišyti su vandeniu, 
pagaminti 1 cm aukščio blynelius, 
suvynioti j aliuminį popietį 
(palikti vietos tešlai iškilti). Po 10 
minučių anglyse, skanios ir 
šviežios bulkutės.

IEŠMAS. Mėsa supjaustoma 2 
cm dydžio gabaliukais. Taip pat 
pomidorai, svogūnai, žalieji 
pipirai, moliūgo gabalai. Sumauti 
ant smailaus jiešmo, įvynioti į 
aliuminį popietį ir 8 ar 10 min. 
kepti virš anglių. Apsukti, kad 
vienodai keptų.

OBUOLIAI. Truputį cinamonų 
ir cukraus įpilti į obuolio vidų, kur 
buvo graužtukas, įdėti keletą 
razinų. Aliuminiame popietyje 
iškepa per 10-15 min.

LSS Vyr. skn. S. Gedgaudienė, 
asistuojant Neringos tunto tun- 
tininkei ps. D. Vadopolienei ir Pilėnų 
tunto tun. s. R. Belzinskui, atidaro 
Kaziuko mugę Cleve landė.

Nuotr. V. Bacevičiaus

DUONA. Galima panaudoti 
pirktą ir paruoštą produktą — 
miltus, pridedant tik vandens. 
Arba sumaišyti iš anksto ir sausai į 
platinį maišelį įdėti: 4 puodukus 
miltų, 14 puoduko sauso pieno, 1 
12 šaukščiuko druskos, 8 
šaukščiukus kepimo miltelių 
(bikarbonato). Stovykloje ar 
iškyloje įdėti margarino 100 g ir 1 
12 puoduko vandens. Gerai 
sumaišyti.

KEPSNIS DUONOJE. Prie 
ugnies pašildyti pagalį, kurio galas 
maždaug rankos storumo. 
Užmauti tešlą maždaug 1 cm 
storio ir iškepti duoną. Kitą 
pagalio galą atremti į žemę, kad 
duona keptų virš anglių ar šalia 
ugnies. Numauti tešlą — tai tešlos 
„puodukas”. Dabar įdėti mėsos, 
daržovių ar vaišių ir viską 
suvalgyti.

DUONA LAPUOSE. Nubraukti 
anglis iš ugniavietės. Pakloti kelis 
gerai kvepiančius lapus. Uždėti 2-

2
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3 cm storio tešlos kepalėlius, 
uždengti lapais, užpilti pelenus ir 
žarijas. Po 10-15 min. dūrina jau 
iškepusi.

NUOLATINIAI JIEŠMAl. 
Vielinį metalinį drabužių kabiklį 
ištiesinti, nudeginti dažus, įmauti į 
medinį baltinių pakabuką ir 
lipinama juosta pritaisyti.

ANANASAS. Išimti ananaso 
vidų, įdėti stačias dešreles, įstatytį 
į žarijas. Dešrelės ananase išverda 
ir įgauna ypatingą skonį. Likusius 
ananaso gabalus sumaišyti su 
kitomis dešrelėmis ir aliuminiame 
popieryje suvyniotas kepti.

KUKURŪZAS. Kukurūzą su 
visais lapais įmesti į žarijas. Arba, 
atidaryti kukurūzo voką, išimti 
„plaukus", įdėti sviesto ir druskos, 
gerai suvynioti į tuos pačius lapus, 
apvynioti aliuminiu popierių (jei 
tėikia) ir žarijose kepti.

ŽUVIS. Virš laužo iš žalių 
šakelių padaryti tinklą, uždėti per 
pusę išilgai perpjautą išvalytą žuvį 
ir kepti. Užmesti svogūnų riekių 
ar kitų prieskonių.

MIŠRAINĖ. į puodelio ar kep
tuvės apačią įdėti maltos mėsos, 
uždėti smulkiai supjaustytas 
bulves, morkas, salieras, druskos 
ir pipirų. Pridėti puoduką 
vandens ir 20 minučių virti ar 
kepti.

SŪRIO SVIESTAINIAI. Kaip 
„Kepsnis duonoje". Vietoj mėsos 
įdėti sūrio arba sūrio ir uogienės. 
Kepti, kol sūris ištirpsta.

VIŠTA KUPRINĖJE. Ugnyje 
gerai įkaitinti golfo sviedinuko 
dydžio kietus akmenis, pora 
plokščių akmenėlių. J vištos 
vidurius įdėti tris ar keturis 
akmenukus (atsargiai — akmenys 
karšti!), po sparnais pakišti 
plokščiuosius, suvynioti į aliuminį 
popietį. Tada kelis kart apvynioti 
laikraščiu ar sausais lapais, įdėti į 
kuprinę ir neštis iškylon ar 
pakabinti nuo šakos. Po pusantros 
valandos višta iškepusi. Kad višta 
nebūtų visai balta, galima prieš 
įdedant akmenis ištepti paprika. 
Neužmiršti vištą ištepti druska. Jei

Prieš 50 metų, ta skautiška lelija 
buvo išdrožinėta v. s. VI. Bacevičiaus 
(tada būta tik skiltininko laipsnio) Ir 
ta lelija buvo užkabinta ant Dariaus- 
Girėno dr-vės vėliavos koto. Prieš

norima, įdėti ir supjaustytų 
svogūnų ar bulvių.

KABANTIS PAUKŠTIS. Surišti 
vištos ar mažo kalakuto sparnus ir 
kojas. Prakišti po nuluptą pagalį. 
Už sparnų pagalio pririšti virvę (ar 
vielą), virš laužo ar šalia atspin
dinčio laužo pakabinti. Vištą 
galima iškimšti obuoliu, slyvomis, 
razinomis, svogūnais, bulvėmis ar 
panašiai.

KIAUŠINIS APELSINE. Nupjauti 
apelsino 13, išimti vidų. Įdėti į 
žarijas, įleisti kiaušinį. Taip pat 
galima kepti svogūne.

Niekas negali mūsų pažeminti, kaip 
tik mes patys.

Holland 

keletą metų iš Kauno atvežė tą lelijąį 
Clevelandą brolis Ilgūnas. Dabar 
per šv. Velykas ta lelija puošia
Velykų stalą.
Kovas 1985

VIRIMO ŽAIDIMAI

MAKARONŲ KILPOS. Skautų 
ar skaučių poros dirba kartu. 
Pirmasis uždavinys — paruošti 
trijų atramų laužą (trys akmenys, 
trys metaliniai palapinių kuolai, 
trys rąstų galai . . •.). Antrasis — 
užvirinti skardinėje ar puodelyje 
(to paties dydžio!) vandens, įdėti 
20 makaronų (spaghetti). Kai 
makaronai minkšti, ant plono 
pagalio pririšti 8 makaronus 
kilpomis. lO.taškų už gerą lauželį, 
10 taškų už 8 makaronus, 10 taškų, 
už ugniavietės sutvarkymą.

SKLINDŽIŲ ŠOKIS. Keptuve 
iškepti sklindį (blyną). Estafete 
lenktynės: nubėgti su keptuve 
rankose, blyną per 2 m aukštumo
je ištemptą virvelę permesti ir vėl 
napaiiti keptuve, grįžti atgal, bėga
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kitas skautas. Jei skautai nelabai 
gerai gaudo, vietoj tikro sklindžio 
išbandyti apskritą linoleumo ar 
gumos gabalą (tik šio paskui 
nesuvalgyti).

BULVIŲ RIEKĖS ŽIEMĄ. 
Poromis paruošti mažą ugnelę 
taip, kad po apašia esantis sniegas 
ar ledas neištiprtų (tai reikštų — iš 
žievės, pagaliukų ar sniego 
sluoksnio pagaminti „grindis”). 30 
cm (1 pėdos), aukštume tarp 
dvišakių padėti mažojo piršto 
storumo pagaliuką (nulupti 
žievę). Užmauti vienos bulvės 
riekes. Deginti lauželį, kol riekės 
iškepa. Neužmiršti druskos.

POPIERINĖ ARBATA. Užkūrus 
lauželį, kiekviena žaidėjų pora 
gauna popierinį (nevaškuotą)

VADOVĖS IR TĖVAI
Kaip sprendžiame susikirtimus su 

skautų ir skaučių tėvais, kai jie 
skundžiasi dėl ko nors skautiškoje 
veikloje, kai jų vaikas perdaug 
netinkamai elgiasi, kai kas nors 
nesutampa ar įvyksta 
nesusipratimai?

Y ra visokių būdų atsiliepti tokio
je padėtyje. Kartais bandome 
klausimo vengti manydami, kad greit 
visi užmirš. Arba stengiamės tėvus 
įtikinti, kad jie klysta, o teisybė — 
mūsų pusėje. Arba norime įkalbėti 
vaikus palaikyti šią nuomonę, skir
tingą nuo tėvų. Dar geriau — 
nusiunčiame bėdą ar klausimą kitam 
asmeniui ar komitetui — „Tegul 
tuntininkė rūpinasi”.

Tokie būdai kartais „padeda”, 
bet ilgainiui neugdo gerų ir naudingų 
santykių su skautų tėvais.

Visų pirma, kaip IŠVENGTI 
nesusipratimų ir susikirtimų su 
tėvais?

1. Palaikyti ryšį, kad tėvai žinotų, 
kas darosi. Neužtenka grynai per jų 
vaikus tėvams ką pranešti, at
siklausti. Nevisi tėvai pilnai 
susipažinę su skautiška veikla iš 

puoduką su vandeniu ir arbatos 
žiupsneliu ar maišeliu. Pop
ieriniame puoduke išverda arbatą 
ir nuneša žaidimo vedėjai 
paragauti. Puodukas nedegs, kol 
viduje yra vandens, todėl galima 
laužo pagaliukus dėti puodukui iš 
šono (apkrauti kaip piramidę), 
kad greičiau virtų.

KANTRI DEŠRELĖ. Kiekvienas 
žaidėjas gauna dešrelę, kurią 
užmauna ant smailaus jiešmd, 
nulupęs pagaliuko žievę. Prie 
laužo iškepti dešrelę taip, kad 
visai nebūtų apdegusi, o 
„išprakaitavusi”. Žaidimas pan
ašus į „kantrių minkštuką” 
(marshmallow), kuris ištiprdomas 
visai baltas, neapdegęs.

patirties, laikraščių. Ryšys 
palaikomas per informacinius 
lapelius, laiškus ar paskambinimus 
tėvams. Labai tinka namuose su 
tėvais pasikalbėti apie skautišką 
veiklą ir jų vaikus. Su pažįstama 
vadove tėvai mieliau susitars, kaip ir 
vadovė geriau žinos, kaip elgtis ir 
kalbėti, kai tėvus asmeniškai pažins.

2. Klausytis, kuo tėvai rūpinasi ir 
ko nori. Jei kas nugirstama iš 
apkalbų, nueiti tiesiai prie šaltinio. 
Prašyti patarimų, kaip programą, 
veiklą, skautiškąjį auklėjimą 
patobulinti.

3. Sukviesti tėvų susirinkimus 
kokius du kartus per metus. Aptarti 
ateinančių metų veiklą, planus, 
renginių datas. Supažindinti su 
vadovais, su naudojama medžiaga, 
programos dalykais, pagelbinėm 
priemonėm. Prašyti tėvų klausimų ir 
pastabų.

4. Tėvus įtraukti. Paprašyti 
pagloboti ekskursijoje, padėti per 
Kaziuko mugę ar sueigą. Tėvai gali 
jaustis nenorimi, užmiršti ar 
nereikalingi. Skautų vadovas dirba 
nę tik su savoj aunesniais broliais, bet 
tąip pat ir su skautukų tėvais — 
skautybės tarnyba yra ne tik 

pavieniems asmenims, bet 
lietuviškoms šeimoms.

Antra, kaip nesusipratimus ir 
susikirtimus SPRĘSTI?

1. Klausytis. Būtinai išreikšti 
susidomėjimą, užjausti, vertinti 
tėvus, kurie vaikus nuo mažens 
augina. Gal pirma tėvas ar motina 
turi išreikšti nusivylimą, pyktį ar kitą 
jausmą. Klausti tik klausimus, kurie 
paryškina, o ne kurie stengiasi tėvą ar 
motiną išgąsdinti ar nustumti.

2. Vengti gintis. Galima tiesą 
kalbėti be kitų ginklų. Nėra būtina 
kitą asmenį užsipulti ar tapti 
nedraugiškais. Kalbėtis tyliai ir 
ramiai.

3. Išaiškinti, kur tikrai bėda 
priklauso. Pavyzdžiui, sueigose ir 
stovyklčje bėda su vienu vieneto 
nariu. Tėvai sako, kad jų vaikas 
nekaltas, o viskas — vadovo kaltė. 
Gali būti, kad vaikas ir namuose 
nevykusiai elgiasi, gal ir mokykloje. 
Tryse ar keturiese pasikalbėti gali 
viską išaiškinti.

4. Pripažinti savo kaltę. Visi 
žmonės klysta. Dažniausia grupėje 
nėra tik vieno kaltininko, bet 
vadovas ir vadovė prisiima savo 
siopnybę ar klaidą. Tėvai (kaip ir visi 
žmonės) gerbia asmenį, kuris, savo 
silpnumą pažįsta ir pripažįsta.

5. Aiškiai ir asmeniškai veikti. 
Jeigu nujaučiama, kad yra 
nesusipratimas, iš karto su tėvais 
kalbėti. Niekas kitas to už vadovę 
nepadarys. Visų pirma pati vadovė 
turi sau išsiaiškinti, kur ir koks 
reikalas. Vėliau galima vadijoje ar 
kur kitur tartis, svarstyti.

6. Atsiprašyti. Jeigu bėda, 
problema, sunkumas kyla iš vadovo, 
jis atsiprašo, „Prašau Jūsų man 
atleisti”.

Tėvų ir vadovų santykiai 
naudingi jiems patiems, ne tik 
vaikams vienete ar stovykloje. Iš 
susikirtimų, nesusipratimų, lygiai 
kaip ir iš geresnių santykių žmonės 
bręsta, geriau save ir kitus pažįsta, 
net per tokius įvykius suartėja.
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didžioji seimai

AUSTRALIJOS
RAJONE

MELBOURNE, VIC.

„Džiugo” tunto metinė iškyla — 
tunto šventė įvyko gruodžio 1 d. Rye 
vietovėje, prie jūros. Iškylą pravedė 
jūros budžiai.

Numatyta tunto stovykla sausio 
pradžioje neįvyko, nudegus 
stovyklavietei ir jos įrengimams. 18- 
ka tunto narių stovyklavo rajoninėje 
„Baublio Aido” stovykloje, prie 
Canberros. Kontingentui vadovavo 
Algis V aitiekūnas. 6 džiugiečiai buvo 
pakviesti į vadovų pareigas stovyklo
je.

Sk. Vyčių v.s. A. Krauso būrelį 
šiuo metu sudaro 10 sk. vyčių ir 6-ši 
kandidatai, kurie dabar ruošiasi 
įžodžiui. Būreliui vadovauja Linas 
Prašmutas.

„Džiugo” tunto tuntininkė, v.s. 
D. Čižauskienė iš pareigų nuo kovo4 
d. pasitraukia. Tuntininku skiriamas 
s.v. v.si. A. Šimkus.

Viktorij os Egzilų S kautų S ąjunga 
(ESGAV) kovo 29-30 d.d., 
ukrainiečių stovyklavietėje „Sokil”, 
prie Anglesea, organizuoja 
savaitgalio stovyklą. Numatoma, 
kad iš „Džiugo” tunto dalyvaus joje 
apie 20 skautų-čių.

ESGAV daro žygių stovyklauti 
Pasaulio Skautų Džiamborėje, 
įvyksiančioje 1987-88 m. prieSydne- 

jaus. Lietuvius skautus egzilų skautų 
komitete atstovauja v.s. H. An
tanaitis.

(P. D.)

SYDNEY, N JS.W.

Sydnejaus vyr. skautės, vasario 
22 d. sueigoje aptarė savo reikalus. 
Dalyvavo 27 sesės. Sueigą pravedė s. 
M. Cox. Jos metu, skaučių 
Susimąstymo dienos proga, 
prisimintos pasaulio skautės, o 
mirusios ir žuvę pagerbtos tylos 
minute. Ps.fil. E. Jonaitienė trum
pame pašnekesyje priminė vyr. 
skaučių pareigas.

Sueigai pristatyta nauja vyr. 
skautė — Vida Bliokaitė — davusi 
įžodį š.m. rajoninėje stovykloje. Po 
to palinkėta šeimyninės laimės 
neužilgo „į marčias išeinančiai” 
v.sk.v.sl. Audronei Stašionytei, ir 
atsisveikinta su d-vės veiklia nare, pi. 
Marina Coxaite, išvykstančia 
vieniems metams į Vasario 16 d. 
gimnaziją Vokieijoje.

Tuntininkė pranešė, kad naująja 
d-vės vadove paskirta v.s.v.sl. Rasa 
Blansjaar, jos pavaduotoja — v.sk. 
Belinda Hornaitė. Draugovė (pagal 
amžių) pasiskirstė į 3 būrelius.

(ps. L. Ž.)
„Aušros” tunto DLK Gedimino 

draugovės d-kui, s.v.v.si. A. 
Kapočiui atsistatydinus, nauju d-ku, 
nuo vasario 13 d. paskirtas P. 
Kapočius.

Vasario 24 d. vakare, Birrongo 
olimpiniame baseine įvyko Egzilų 
Skautų S-gos (AASE) plaukimo 
varžybos, kuriose dalyvavo latvių, 
lietuvių, rusų, ukrainiečių ir vengrų 
skautai-tės. V aržytasi įvairiose 
amžiaus grupėse, įvairių stilių bei 

Lietuvaitės laimėjo I-mą vietą, 
broliai — II-rą.

Nepriklausomybės šventės 
pamaldose, vasario 17 d., 
organizuotai, su savo vėliava, 
dalyvavo ir „Aušros” tunto broliai- 
sesės. Drauge su jais ėjo ir dalis 
rajono vadijos narių.

Geriausiais pažymiais šiemet 
baigusi Sydnejaus Lituanistinius 
kursus, v.s. Marina Coxaite, ap
dovanota bendruomenine ir 
Australijos Lietuvių Fondo premi
jomis Vasario 16 d. proga.

B. Ž

GEELONGO SKAUTŲ 
ŽIDINYJE

ŽIDINIO METINĖS. Geelongo 
Skautų Židinys, įsisteigęs 1983.8.14 
praeitų metų rugsėjo 16 d. atšventė 
savo pirmąsias metines.

Židinyje susibūrė 32 nariai 
vadovaujami tėvūnės v.s.sl. LLIUCI 
JOS Koszelos ir kanclerio ■— v.s 
Algio Karpavičiaus.

Metų bėgyjeŽidinys suruošė LSS 
65 m. sukakties paminėjimą 
(1983.10.22), tunto stovyklos metu 
(1984.1.8) — specialią sueigą drauge 
su Skautybės Fondo rėmėjais; jos 
metu buvo aptartas Šv. Kazimiero 
jubiliejaus minėjimas, kuris įvyko 
1984.3.18, prie jo prisidedant ir kt. 
organizacijoms bei rajono vadijai.

Židinys paskyrė $75.00 iš savo 
išteklių vykstančių į LSS Jubiliejinę 
Stovyklą reprezentantų parėmimui.

1984.9 .5 ALB Geelongo 
Apylinkėj revizijos komisija 
patikrino Židinio kasą ir rado ją 
vestą tvarkingai.

Židinio metinių minėjimą prav
edė v.s. A. Karpavičius, taręs 
atidaromąjį žodį ir pakvietęs į garbės 
prezidiumą ALB Geelongo Apyl. V- 
bos pirm. V. Stuikevičių, kapelioną, 
s.fil. dr. Pr. Dauknį, Geelongo Liet. 
S-gos Klubo valdybos pirm. J. 
Gailių, rajono vadijos narį, j v.s. fil. 
V. Vaitkų, „Šatrijos” tunto tun-
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tininką, s. V. Mačiulį ir Židinio 
tėVūnę, v.s.sl. L. Koszelą.

Mirusieji skautijos veikėjai 
pagerbti susikaupimo minute; jos 
metu skambėjo A. Keblio lietuviškai 
giedama „Avė Maria”, perduota iš 
magnetofoninės juostos.

Paskaitą skaitė š.fil. dr. kun. Pr. 
Dauknys, paryškinęs žmogaus — 
skauto pareigas savo tautai ir ar
timui.

Sukaktuvinės sueigos dalyvius 
sveikino ALB Apyl. V-bos pirm. V. 
Stuikevičius, p rajono vado, s. A. 
Pociaus, sveikinimą perskaitė v.s. V. 
Vaitkus.

Vėliau buvo rodomos Jubiliejinės 
Stovyklos vaizdų skaidrių montažas, 
sudarytas JS dalyvių — ps. P. 
Volodkos ir s.v.sl. A. Bindoko.

Sueiga užbaigta židiniečių 
paruošta kavute ir pyragais, pravesta 
dail. A. Kudirkos paveikslo „Laisvės 
statula” loterija.

Sueigos patalpas . puošė liet, 
spaudos ir lietuviškų rankdarbių 
parodėlė.

ALKA

SYDNEJAUS ŽIDINIO
VEIKLA

ŽIDINIO DARBO SUEIGA 
įvyko vasario 3 d., Lidcombe. 
Sueigoje dalyvavo 14 narių. Sueigos 
metu į Židinį priimtos dvi narės, 
pasitarta ekskursijos ir' metinės 
sueigos reikalais. V.s. dr. A. 

r Mauragiui pristačius J.A.V. į 
vargą patekusio brolio reikalą, sur- 
inkta $21000 aukų, kurios pavestos 
dr. A. Mauragiui jam persiųsti.

METINĖ ŽIDINIO SUEIGA 
įvyks kovo 24 d. Paskaitą skaitys 
s.fil. Vyt. Bukevičius. Vyks LSS 50- 
metininkų pagerbimas — ženklų 
įteikimas. Bus perrinkta Židinio 
vadovybė.

Tvarka ir dorovė — tai dvynės 
seserys.

Simmons

Džiugo Tuntas
Šv. Kazimiero šventę minėjome 

kovo 3 d. Į bažnyčią ėjome rikiuo
tėje su Lietuvos ir Tunto vėliavo
mis. Šv. Mišias aukojo ir pritai
kintą pamokslą pasakė kun. Pr. Va 
seris. Skaitymus atliko tuntininkė 
v.s. Danutė Cižauskienė. Aukas at
nešė v.s. Henrikas Antanaitis ir 
sk. Algis Vaitiekūnas. Naujas gies
mes gražiai giedojo Parapijos cho
ras, vad. Petro Morkūno. Vargo
nais grojo Zita Prašmutaitė. Ti
kinčiųjų maldas sukūrė patys skau 
tai. Paukštytes atstovavo Rita 
Bruožytė: šv. Kazimierai, padėk 
mums skautauti, mums trūksta 
paukštyčių. Skautės- Rasa Zdaniu- 
tė: Šv. Kazimierai, gelbėk mus. Pa
dėk mums visiems gyventi pagal 
skautų šūkį: Dievui, Tėvynei ir Ar
timui. Prityrusios skautės - Vilija 
Tamošaitytė: Dangiškasis Karalai
ti Kazimierai, užtark mus pas dan
giškąjį Tėvą ir padėk mums eiti 
tikru ir tvirtu lietuvių skaučių ke
liu. Su Tavo pagalba ir Dievo pa
laima mes tikimės savo ryžtą įvyk
dyti. Vyr. skautės - Loreta Čižaus- 
kaitė: Šv. Kazimierai, globok mus, 
padėk mums visiems gyventi pagal 
skautų šūkį: Dievui, Tėvynei ir 
Artimui. Skautai - Bronius Zume
ris: Šv. Kazimierai, dangiškasis 
Globėjau, per Tave prašome, kad 
mūsų skautiški darbai ir užsiėmi
mai būtų gerojo Dievo palaiminti 
ir globojami. Ypatingai prašome, 
kad mum suteiktų stiprų lietuviš
kumo supratimą, o mūsų Tėvynei 
Lietuvai laisvę. Jūrų Budžiai — 
Petras Kružas: Šv. Kazimierai, Lie 
tuvos Šventasis, mūsų skautų ir 
viso jaunimo Globėjau, išmelsk 
pas Dievą mūsų Tėvynei laisvę, 
mūsų jaunimui Lietuvoje stipry

bės tikėjime, ir mums, išsisklaidžiu 
siems pasaulyje, padėk, kad vyk
dydami skautų obalsį liktume iš
tikimi Dievui ir Tėvynei Lietuvai. 
Skautai Vyčiai - Linas Prašmutas: 
Dieve, padėk mums skautams vy
čiams ir vyresniems skautams iš
pildyti Įžodžio pasižadėjimą ir pa
dėti jaunesniems skautams savo 
geru pavyzdžiu. Skautininkai — 
Jonė Žitkevičienė: Šv. Kazimierai, 
mūsų tautos Sūnau, mūsų Lietu
vos Karalaiti ir jaunimo Globėjau, 
padėk mūsų broliams ir sesėms Tė
vynėje greičiau sulaukti laisvės, 
o mums išeivijoje, ir broliams ir 
sesėms išgabentiems į tolimąjį Si
birą, malonės ir ištvermės. Ypač 
mūsų lietuviškai Skautijai tarpu
savy sugyvenimo, kad eitume Tavo 
pavyzdžiu - tiesiu keliu.
Kaziuko mugę suruošė Vyr. Skau 

tės Lietuvių Namuose, ji buvo tur
tinga įvairiais kepiniais, gėlių va
zonėliais, skaniom uogienėm.

Tunto sueiga vyko Jubiliejinėje 
salėje. Tuntą išrikiavo adjutantas 
Darius Alekna, dalyvavo unifor
muoti 46 skautai ir skautės. Tun- 
tininkės įsakymais į vyresniškumo 
laipsnius pakėlė: į paskiltininkės 
Kristiną Baškytę, į skiltininko Da
rių Alekną, Dainą Balnionytę. 
Skautės Įžodį davė Jievutė Brove- 
dani. Šv. Kazimiero švente Tuntą 
sveikino v.s. Danutė Čižauskienė, 
kun. Pr. Dauknys, A. Žilinskas, A. 
Šimkus. Buvo pasveikinti Tunto 
skautai baigę gimnaziją ir jau pri
imti į universitetus: Antanas Alek
na, Darius Kesminas, Jonas Ruk
šėnas ir Linas Šeikis. Lietuviškų 
dainų ir pasirodymų laužą pravedė 
Skautų Vyčių kandidatai. Sueiga 
baigta tradicine skautų malda — 
Ateina naktis. pd

Didžiausios garbės pasiekia ne tas, 
kuris niekad nesusmunka, bet tas, 
kuris pakyla susmukęs.

Konfucijus
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KAZIUKO MUGt 
CLEVEEANDE

H H Hi

Nuotr. V. Bacevičiaus

Šv. Kazimiero šventės proga 
Kaziuko mugės-turgūs Vilniuje 
vykdavo kasmet su būdelėmis ir 
pardavimo stalais, ant kurių buvo 
išdėstomi medžio dirbiniai, pintinės, 
kepiniai, jų tarpe ir popiularūs 
riestainiai. 1940 metais vienišKauno 
į Kaziuko turgų suplaukė virš 10 
tūkstančių lankytojų. Aišku, sovietų 
okupacijos dėka ir toji sena tradicija 
tapo panaikinta . . .

Lygiai taip ir dabar per Kaziuko 
muges suplaukia dideli būriai 
lietuvių. Š.m. kovo 24 dienų Dievo 
Motinos parapijos salėje surengta 
Clevelando skautijos Kaziuko mugė 
ir vėl pasižymėjo dideliu lankytojų 
skaičiumi. Kaip paprastai, dailiai 
išdekoruotoje salėje buvo daug 
medžio dirbinių, juostų, margučių, 
koplytėlių, rankdarbių ir „baronkų”. 
Vistik norėtųsi, kad šitas žodis 
nebūtų vartojamas, jo vietoje tą 
„skanumyną” vadintume tradiciniu 
„riestainiu” . . . Tačiau atskirų 
skautiškų pavilijonų pavadinimai, 
kaip Žemyna, Širvinta, Aušrinė, 
Vytautė, Mindaugas ir kiti 
nenoromis nukelia mintis į mūsų 
senovę ir lietuviškos kultūros bei 
mitologijos versmes.

Kaziuko mugėje: S. Belzinskas, s. A. 
Miškinienė, ps. R Nasvytienė.ps. D. 
Vadopolienė ir kiti.

Clevelando Kaziuko mugėje: Vidurio 
raj. vadeivė A. Izokaitienė, P. 
Stungys, ps. A, Miškinis, A. 
Belzinskas ir LSS kontr. kom. pirm. 
A. Jarūnas. 4?

Iš Clevelando skautijos pasirodymo 
Kaziuko mugės proga.

Clevelando skautijos Kaziuko mugės 
atidarymo vadovė ps. V. Juodišiūtė 
praveda atidarymą.
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Clevelando skautijos Kaziuko mugė
je v.s. N Kersnauskaitė, kun. G. 
Kijauskas, S. J. ps. J. Ignatavičiūtė- 
Taorienė, s. Ignatavičius, D. Stanku
vienė.

||||H
IIJI hH II s

V. Taraska ir jo penki sūnūs skautai.
Nuotr. V. Bacevičiaus

iii
Po pamaldų salėje susirinkus 

gausiems mugės lankytojams, 
aptvėrus mugės pavilijonus žaliu 
kaspinu, įvyko iškilmingas 
atidarymas, kurio oficialią dalį prav
edė skautininkė V irginij a J uodišiūtė. 
Maršo muzikai pasigirdus, į salę 
pradėjo žygiuoti skautų vienetų 
paradas, vedamas vyr. sk. Rimos 
Apanavičiūtės. Publika plojo į taktą, 
pasitikdama mūsų jaunąjį skautijos 
prieauglį. Pilėnų tuntą darniai vedė ir
komandą davė prityręs skautas Linas 
Biliūnas. Taip pat dalyvavo Martyno 
Jankaus vardo jūrų budžiai, kuriuos 
vedė Džinaras Kižys. Tenka 
apgailestauti, kad tas gražus būrys 
neturėjo jokios uniformos. Toliau 
buvo pristatyti garbės svečiai: naujoji 
Seserijos vyr. skautininkė v.s.tn. 
Stefa Gedgaudienė, lydima vadijos 
narių, Laimutės Kormos, Julijos 
Taorienės ir iš Chicagos atvykusios 
Vidurio Rajono Vadeivės A. 
Izokaitienės bei skautininkų — 
Gedimino Deveikio ir vidurio rajono 
vadeivos Antano Jarimo.

Antrą valandą salėje buvo trum
pa programa, kuriai vadovavo v.s. 
Audra ...Nasvytytė, Skautės ir 
skautai be dirigento sudainavo keletą 
skautiškų dainų. Prieš programą 
buvo loterija.

(amb — DIRVA)
Chicagietės sesės atsilankusios į 
Kaziuko mugę Clevelande. Va 
Algimantai ir mes čia . . .
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Kaziuko mugės darbai nėra jau tokie 
lengvi. . . Šimtas žmonių reikia 
pavalgydinti.

V. Kampe ir D. Penkasukienė vir
tuvėje prie puodų.

V. s. G. Juškėnas laimėjo loterijoj 
vertingą paveikslą. Šalimais s. M. 
Puškorienė.

KAZIMIERINĖS 
MANCHESTERYJE

Skautų jau yra nusistovėjusi 
tradicija, kai kas metai rajono 
skautai susitarę su vietos organizaci
joms, atžymi skautų Patrono ir 
Lietuvos jaunimo globėjo šv. 
Kazimiero šventę.

Kovo 9 d. Manchesterio lietuvių 
socialinio klubo patalpas užėmė 
skautai, organizacijų atstovai, rėmė
jai ir tėveliai. Skautų vadovybė 
atvykusi anksti, buvo susirinkusi 
pasitarti apie skautų-čių 36-tųjų 
tradicinę vasaros stovyklų. Posėdyje 
dalyvauja: v.s. J. Alkis, v.s. J. 
Traškienė, s. St. Br. Vaitkevičius, s, 
A. Jakimavičius, vyr.sk.psl. V. Gas- 
perienė, H. Gasperas, N. Vainoriutė, 
E. Vainorienė ir v.s. J..Maslauskas.

Salė papuošta šv. Marijos ir šv. 
Kazimiero paveikslais, trispalve, 
angliška, vienetų ir ramovėnų 
vėliavomis. Ant stalo tarp puokštės 
gėlių trys žvakutės, sim
bolizuojančios skautų šūkį: 
DIEVUI, TĖVYNEI ir ARTIMUI. 
Vakaro šeimininkas s. A. 
Jakimavičius šv. Kazimiero garbei 
šventės vakarų atidaro ir pakviečia

Kamaitis ... iš kairės į dešinę v.s. J. 
Traškienė (Rajono vadeivė) solistė 
vyr.sk. p si. V Gasperienė ir kt.

Iš dešinės įkairę: s. S. R Vaitkevičius 
(Rajono vadas) v.s. J. Maslauskas 
(Rajono vadeiva) kanauninkas V.

Meninė dalis — praveda vyr.sk. psl.
V. Gasperienė. j.sk. Algis Gasperas 
skaito parinktus juokus. Iš kairės į 
dešinę: vyr.sk.psl. V. Gasperienė, v.s.

J Traškienė ir vy'r.sk. Alma 
Traškaitė.

Foto s. S. B. Vaitkevičiaus.

I L1..1
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Meninė dalis: Dainuoja ■ kanklėms 
pritariant. Iš kairės į dešinę: 
vyr.sk.psl. V. Gasperienė, R. Gas- 
peraitė ir instruktorė Nijolė
Vainoriutė.

Foto s. S. B. Vaitkevičiaus.

LSS Europos rajono vadą s. St. Br. 
V aitkevičių, kuris pasveikina vakaro 
dalyvius, primindamas šventės 
prasmę ir švakutes uždegti pakviečia 
skautiškos idėjos rėmėjus: geltoną— 
O. Dainauskienę, žalią — A. Pad- 
voiskj — klubo pirm, ir raudoną — 
D. Jelinską, LSS atžymėtą 
„Padėkos” su rėmėjo kaspinu or
dinu. V.s. J. Traškienė paskaito į šv. 
Kazimierą maldą. Tylos minute 

prisiminti skautininkai ir rėmėjai, 
kurie išėjo Namo . . .

Žodį tarti pakviestas v.s. J. Alkis 
— D. Br. Liet. S-gos Centro valdybos 
pirmininkas. Kadangi šio vakaro 
tema buvo šv. Kazimiero garbei, tai 
brolis J. Alkis pabėrė daug gražių ir 
daugelį naujų žodžių, prisimindamas 
savo jaunystę, praleistą Vilniuje 
(brolis J. Alkis yra vilnietis), kur šv. 
Kazimieras ypatingai buvo mylimas, 
gerbiamas, ir kiekvienu praėjimu pro 
katedrą buvo sustojama ir 
meldžiamasi.

Skautišką vakaro programą 
praveda vyr.sk.psl. V. Gasperienė. 
Programa įdomi ir graži, buvo 
įjungta visuomenė ir kan. V. 

Kamaitis. V yksta pritaikytos dainos, 
E. Vainorienės ir N. Vainoriūtės 
kanklėmis pritariant, pasirodymai ir 
šūkiai. Algytis Kasparas paskaito 
juokų, dalyviams sukeldamas juoko 
iki ašarų. (Bravo Algyti!) Vyr. sk. psl. 
V. Gasperienė, N. Vainoriutė ir 
skautė R. Gasperaitė padainuoja 5 
dainas, E. Vainorienės kanklių 
skambesiui palydint. Pritaikytas 
dainas ir šūkius praveda kiekvienas 
skautininkas ir skautas-ės. Linksma, 
nerūpestinga skautiška dvasia 
visuomenės ratelyje atspindėjo per 
visą bendradarbiavimą, kuris suteikė 
Mančesterio lietuviams malonų, 
linksmą ir draugišką vakarą. Tai yra 
vyr.sk.psl. V. Gasperienės, E. 
Vainorienės ir N. Vainoriūtės 
nuopelno dėka. Skautiška padėka 
priklauso lietuvių soc. klubo 
valdybai ir visiems dalyviams, ypač 
pirmn. A. Padvoiskui ir s. A. 
Jakimavičiui, leidžiant pasinaudoti 
klubo jaukiomis patalpomis ir 
vaišingumu.

Vakaras užbaigtas visiems susto
jus ratu ir rankomis supynus, 
skautiška vakarine malda „Ateina 
naktis” . . .

Sekmadienį kan. V. Kamaičio 
atnašaujamose šv. Mišiose dalyvavo 
skautininkai. v.s. J. M.

8 1

Gegužės 24-27 dienomis 1985 m. Dainavos 
stovyklavietėje, Manchester, Ml įvyks 
prityrusių skautų ir skaučių suvažiavimas 
"PANEMUNĖ“ su vaidinimėliais iš "Gatvės 
berniuko nuotykių" Kauno miestą ir 
apylinkes, Nepriklausomą Lietuvą ir lietuvių 
skautų gyvenimą - su žaidimais, mugėmis, 
darbeliais.

Tuo pačiu metu Dainavoje renkasi 
vyresniosios skautės, skautai vyčiai, gintarės 
ir budžiai savo metiniam suvažiavimui.

Registruotis pas tuntininkus.
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Omahoje, Romuvos v-jos metinėje 
sueigoje, 1984-XII-2, „ Ten ant kalno 
malūnas ’’ pasirodymo (nepaprastai 
sužavėjusio žiūrovus) aktoriai iš
k. į d., bajoras, s. J 'Lileikis; 
bajorienė, s. M. Šarkienė; Rožytė, s.
l. Lileikienė; bajoras, ps. A. An
tanėlis; Onytė, s. L Antanėlienė; 
artojas, s. J. Šarka; Julija, s. G. 
Reškevičienė ir čigonas, ps. S. 
Radžiūnas.

Nuotrauka A. Radžiūno

Kemavietės prekiauja- Kaziuko 
mugėje. Viduryje v.s. I. Kerelienė.

Skautininkai Julija ir Gintas Taorai 
iš Clevelando Kaziuko mugėje 
Chicagoje.
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AKADEMIKAI 
SKAUTAI

60 metų sukaktį minint įsigijome 
savo būstinę. Pagaliau pavyko išn- 
uomuoti, kad ir kuklią patalpą 
susirinkimams, posėdžiams, vasaros 
kursams, ir t.t. Šalimais yra mažas 
sandėliukas kuriame Akad. Skauti- 
jos Leidykla sandėliuoja savo knygas 
ir leidinius. Patalpa randasi: 3001 W. 
59th Street, Chicago, Illinois 60629. 
Tai yra Morkūno spaustuvės namai.

ASS, ASD, Korp! Vytis ir FSS 
archyvai yra išblaškyti per įvairius 
asmenis. Todėl prašome siųsti ir vežti 
visą ASS priklausantį turtą nurodytu 
adresu. Prašome prisiųsti vėliavas ir 
jų stovus, protokolus, susirašinėjimo 
medžiagą, „Mūsų Vytis” atliekamus 
numerius, fotografinę medžiagą, 
albumus, atsiminimus, dienoraščius 
ir visą kitą, kas yra surišta su ASS 
vienetų veiklą.

VYDŪNO JAUNIMO 
FONDAS

Vasaros Darbai — Visuomeninio 
Darbo Kursai

Praėjusiais metais, liepos- 
rugpiūčio mėnesiais, pravedėme 6 
savaičių vasaros darbus-kursus 
Čikagoje. Kursuose sėkmingai dirbo 
9 lektoriai ir4 studentai(Korp! Vytis 
ir ASD nariai). Tikslas buvo duoti 
studentams galimybę užsidirbti 
sekančio semestro studijoms ir 

supažindinti juos su lietuvišku, 
visuomeniniu darbu. Lektoriai kaip 
ir paprastai savo laiką skyrė naujų 
veikėjų paruošimui ir dirbo be 
užmokesčio: fil. J. Dainauskas 
(kursų vedėjas), D. Korzonienė, R. 
Dirvoms, T. Remeikis, G. Remienė, 
R. Rudaitienė, J. Variakojienė ir L. 
V olodka.

Šis naujas bandymas lietuviškoje 
dirvoje dalinai pateisino dėtas viltis: 
buvo sutvarkyta eilė administracinių 
darbų Akademinės Skautijos 
Leidykloje, „Mūsų Vytis” ad
ministracijoje ir Vydūno Jaunimo 
Fonde: įvestas kompiuteris ASS 
darbams palengvinti ir patobulinti. 
Kursantai buvo mokomi reaguoti į 
lietuvių visuomeninio darbo įvykius 
ir svarbiausiai — buvo ruošiami 
pamainai pavargusiems lietuvių 
visuomenės veikėjams.

Planuojame kursus ruošti ir 1985 
metais, liepos ir rugpiūčio mėnesiais 
Akademinio Skautų Sąjūdžio vadi- 
jos būstinėje 3001 W. 59th St., 
Chicago. Korp Vytis ir ASD nariai 
kviečiami vasaros darbuose- 
kursuose dalyvauti. Bus mokamas 
valandinis atlyginimas. Norintieji 
šioje programoje dalyvauti, 
nedelsiant kreipkitės į savo vietovių 
ASD ir Korp Vyties valdybas.

AKADEMIKIŲ
SKAUČIŲ DĖMESIUI

Mielos Sesės,
Smagu girdėti apie skyrių 

veiklą; raginame pirmininkes 
atsiųsti Centro valdybai žinias 
apie savo skyrius. Taip pat 
prašome kuo greičiau atsiųsti 
narių sąrašus ir nario mokes
čius.

Iš Centro valdybos pasitrau
kus kelioms narėms, šiuo laiku 
valdybą sudaro: pirmininkė fil, 
Ramona Žygaitėir tiekimo sky
riaus vadovė fil. Gilė Liubins- 
kaitė. Jos mielai priima pasiū
lymus pageidaujančių perimti 
Centro valdybos pareigas.

Šiuo metų prašome siųsti 

visą korespondenciją, nario 
mokesčius ir sąrašus fil. 
Ramonai Žygaitei, 7234 S. 
Washtenaw Ave., Chicago, 
Illinois 60629: tel. (312)434- 
5335.

Tiekimo skyriaus reikalais 
prašome kreiptis į fil. Gilę Liu- 
binskaitę, 6334 N. Magnolia 
Ave., Chicago, Illinois 60660 
tel. (312)743-7043.

Ad Meliorem 
ASD Centro Valdyba

| 1 Sesė Ginta Draugelytė duoda įžodį. Į 
žodį praveda ps. A. Saplienė.

;> 2 Skautybės Fondo darbuotojai. Iš k. 
v.s. K Nenortas, v.s. V. Bacevičius ir

I v.s. Č. Kiliulis.

;; 3 Romuvos stovykloj. Iš k. v.s. Č. 
;> Senkevičius H stov. virš. s. A. 
<; Baltakienė, ps. Senkuvienė, v.s. S. 
| Miknaitis, ps. A. Saplienė ir s. A. 
;> Senkus, vyr. skautininko pav.

4 Paukštytės ir vilkiukai.
z —5 Tomas skutinėja margutį.

! t 6 Vyčiai žygiuoja.
<>
; > 7 Mes pasižadam. Įžodį praveda s. K
Z Batura.
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Vilkiukas Jonas Zikas.
Skautai, Viktoras Zikas, Romas 
Banaitis.

Prityrę sk., V. Šnipas, T. Petronis, T. 
Zikas, P. Kazlas, B. Budreckis.

Skaučių „ Birutės ” d-vės sesės, A. 
Janulaitytė, M. Goštautaitė, A. 
Šnipaitė, N. Veitaitė, D. Goštautaitė, 

R Kalen, G. Zikaitė, nesimato: R 
Kalvaitytė, D. Kiliulytė.

,, GINTARĖ LĖS” vaidintojai: 
'skautai, skautės ir vilkiukai.

Jaun. sk. „NERINGOS” d-vė, 
vadovės: vyr.sk.psl. Vida Petronytė, 
vyr.sk.kan: N. Šnipaitė, s. 

paukštytėm M. Huston, D. 
Aukštikalnytė, D. Budreckaitė ir R 
Zikaitė.
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Atlanto Rajono vadovai svečiuose 
pas v.s. A. S A ULAITĮ Hartfordo 
,, TĖVIŠKES” V-jos vie t. s. J. 
Beniūnas, Hartf. ,,ŠATRIJOS" V- 
jos viet. v.s. D. Banevičienė, v. s. A. 
Saulaitis, LSS Tarybos Pirmijos 
Pirmininkas v.s.fil. Petras Molis, 
LSS T P. ižd. s. M. Banevičius, A. R 
Brolijos vadeiva v.s.fil. A. Treinys ir 

■A. R vadeivė j.s. G. Treinienė.

Skaučių,, BIR UTĖS "d-vės stalas: A. 
Šnipaitė, draugininke vyr.sk.skl. A. 
Vidugiry tė, pavd.vyr.sk.psl. A. 
Veitaitė, vyr.sk.ksn. N. Phillaps.

„NERIN GOS” d-vės paukštytės: M. 
Huston, D. Aukštikalnytė ir B. 
Budreckaitė.

Bostono naujieji skautininkai: ps. 
Lina Subatienė, ps. Vita Hodges, 
tuntininkas ps. Vytautas Jurgėla, 
pav.ps. Vytautas Dabrila, ps. An
tanas Kulbis.

Broliai ir sesės vadovai Bostono 
Kaziuko Mugėje: tun.ps. V. Jurgėla, 
LSS Fondo vad.v.s. C. Kiliulis, LSS 
Tarybos Pirmijos Pirmininkas v.s.fil. 
Petras Molis, Seserijos Vadijos narė 

ps.fil. L Švarcaitė-Karmos, A. R. 
Vadijos ižd. s. I. Markevičienė, A. R 
Brolijos vadeiva v.s.fil. A. Treinys, 
A. R Seserijos vadeivė j.s. G. 
Treinienė ir tun.ps.fil. L Vidugirienė.
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