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AUSROS VARTŲ” TUNTO 

40-ties metų sukaktuvinis 
„SKAUTŲ AIDAS”

Čikaga, 1989 m.

Viršelyje 1 „Aušros Vartų” tunto 
stovykliniai ženklai

Užsklandos ps. dr. Vilijos Kerelytės

Sukaktuvinį „Skautų Aidą” 
paruošė

v. s. Janina Mikutaitienė
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Vartau „Aušros Vartų” skaučių tunto Chicagoje 40- 
ties metų dienoraštį . . . Neringa, Šatrija, Dainava, 
Palanga, Vilnelė, Merkinė . . .

LIETUVA BRANGI! Tavo vietovių gražiausiais 
vardais išrašėm stovyklų gaires, tolimoj žemėj kūrėm 
laužus „Šarūno” slėny, po Rūpintojėliu degėm liepsnelę 
broliui partizanui ir sesei skautei likusiai ten toli. . .

LIETUVA, BRANGI! kol Tu su viltimi ir tikėjimu 
slapčia glaudei trispalvę, kol Tavo dukros — mūsų sesės 
ėjo kryžiaus kelius „amžino įšalo žemėje”, šioj pusėj 
Atlanto užaugo sesės Tavęs nemačiusios. Pagal mūsų 
supratimą mes Tave mylėjome, pagal mūsų jėgas mes 
daug, daug dirbom.

Ir dabar, kai vėl meta „tėvynė rūbą seną, kurį užvilko 
svetimi”, kai vėl liepsnoja lietuviškos skautybės ugnelė 
savame krašte, mūsų mintys lekia vėl į Aušros Vartus, į 
Vilnių. Poetas Vilniui taria: . . .

Aš nieko sau daugiau netrokštu
Tik, prie baltž aukštųjų bokštų
Išaudus keletą dainų,
Padėt ant tavo akmenų.

O mes — Aušros Vartų vardą kartojusios 40 metų, 
prie Tavo akmenų glaudžiame stovyklų prisiminimus, 
gaires, išrašytas Tėviškės vardais, įžodžio pažadus ir tą 
darbą, kurį su meile atlikome.

AN Aušros Vartai Vilniuje

Rasa Myliauskaitė

KĄ PASAKYSI VAIKAMS?
Kai pasaulis aplink tave sugrius 
ir tamsuma viešpataus po žemę 
Kai nežinosi ką rytdiena atneš, 
ar gyvybę, mirtį, ar baimę.

... Ką pasakysi vaikam?

Kai apskūsi šiandien kaimyną 
nes bijai rytoj likt alkanam
Kai brolį pastumsi priešaky pimą 
nes svarbų- nors dieną būt gyvam.

. . . Kaip pasiteisinsi vaikam?

Kai jausiesi iš vidaus lyg nesavas 
■ir kovosi, nežinodamas prieš ką
Kai aptemdys sąmonę kaip košmaras, 
kad prarasi tikėjimą ir valią.

... Ką pasakysi vaikam?

2

4



Schweinfurt'as, 1949.IX.25.

P.L.S.S.
Skaučių Seserija
Nr. 1.

Visoms PLSS Skaučių Seserijos Šakų 
Vedėjoms ir 

Amerikos Rajono Skaučių Vienetams

Įsakymas Nr.l.
# 1.

Pasirėmusi vyr. sktn. Onos Zailskienės, PLSS 
SkauČių,Seserijos Amerikos Rajono Vadeivės Raštu 
1949.IX.20 laikau įsisteigusi nuo 1949.VII.30 d. 
Chicagoje Lietuvaičių Skaučių "Aušros Vartų" tuntų.

# 2.

"Aušros Vartų" tunto tuntininke nuo 1949.VII.30 d. 
skiriu sktn. Nina Grigaliūnienę.

cJ J.H. VAIČIŪNIENĖ
Vyriausia Skautininke
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ČIKAGOS AUŠROS VARTŲ 
SKAUČIŲ TUNTUI.

Čikagos Aušros Vartų Skaučių Tuntą, išėjusį 
naudingą ir sėkmingą keturiasdešimties metų skautiško 
veikimo laikotarpį, nuoširdžiai sveikinu ir linkiu 50 ties 
metų ateinančią Tunto gyvavimo sukaktį prisiminti ir 
atšvęsti Lietuvos sostinėje Vilniuje, PRIE AUŠROS 
VARTŲ ŠV. PANELĖS MARIJOS ŠVENTOVĖS, 
KURIOS GARBINGU IR LABAI REIKŠMINGU VAR
DU JŪSŲ SKAUČIŲ TUNTAS YRA PAVADINTAS.

BUDĖKIME!

Visad su Jumis

s. Nina Grigaliūnienė-Norienė 
Jūsų Tunto Pirmoji Tuntininkė.

► XOXOX^X^XOXOX^X©XOXOX^XOXOXOXX>X«>XOX<> X4X«>XOXt

Mielos Sesės!

Netikėtai greitai prabėgo 40 metų nuo to laiko, 
kuomet būrelis skaučių ir jų vadovių įsteigė AUŠROS 
VARTŲ TUNTĄ Čikagoje. Steigėjų ryžtas ir pasišven
timas lietuviškosios skautijos tikslams ir siekiams, jų 
noras sujungti skautes ir įjungti jaunąsias seses į bendrą 
veiklą davė gražių rezultatų. AUŠROS VARTŲ TUN
TAS išaugo į didelį, pavyzdingą skautišką junginį, 
pasižymėjusį puikia lietuviškai skautiška veikla.

Nuoširdžiai sveikinu AUŠROS VARTŲ TUNTĄ 40 
metų sukaktyje. Sveikinu vadoves ir visas seses skautes, 
Linkiu tolimesnės sėkmės ir ryžto tarnauti Dievui, 
Tėvynei, ir Artimui.

Juzė Daužvardienė
Aušros Vartų Tunto Globėja
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AUŠROS VARTŲ tuntui
Sukaktys yra dabarties, o labiausiai ateities vilčių ir 

darbo šventės. Tegul džiaugsmas praeitimi ir laimėjimais 
skatina mūsų kūrybingą tarnybą mūsų jaunimui vis 
kintančiose sąlygose ir naujomis progomis.

v. s. fil. Antanas Saulaitis, SJ

Rasa Miliauskaitė

TU ATSIKELSI VĖL IŠ NAUJO GYVENTI. . .

Tu atsikelsi vėl iš naujo gyventi 
užmerksi akis nuo praeities 
Tu prižadi vėl iš naujo atsistoti 
ir skausmą vyt iš atminties.

Tu atsikelsi vėl iš naujo gyventi 
tikėdama, kad stipriausia valia laimės
Tu stengsiesi laisvės dvasią įkvėpti 
ieškodama vis savo ateities.

Visa širdimi 
su gražiausia daina 
iš aukštumos prabilai, 
„valio žmonija 
tėvynės kovos 
niekados neužmiršai!”

... Tu atsikėlei vėl iš naujo gyventi.
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MIELOS TUNTO VADOVĖS, 
BRANGIOS SESĖS!

Širdingai sveikinu ■ Jus. 40-ties metų veiklos ir 
gyvavimo sukakties proga. Reiklų pasirinktą vardą 
pateisina eilės per AUŠROS VARTŲ TUNTĄ perėjusių 
sesių, darbas ir atsiekti rezultatai, padėka įkūrėjoms, 
padėka esančioms vadovėms, tebeaudžiančioms 
spalvingos idėjinės juostos aušrinę!

Sukakčiai sutampant su Tėvynės atgimimu ir su 
Skautijos atsikūrimu dar vis pavergtoje Lietuvoje, linkiu 
jums dar labiau sujungti gretas, kad mūsų pastangos ir 
darbas neštų kuo geriausių vaisių, kad augtume ir 
stiprėtume savo ryžte ie įsipareigojime likti ištikimomis 
Dievo, Tėvynės ir Artimo kelyje.

Verčiant naują penktojo dešimtmečio lapą, tesuspindi 
AUŠROS VARTAI savo pavyzdžiu — ryžtu, įsipareigo
jimo ištverme — vaivorykštės varsomis, kalbėdami 
tikrąja jaunos širdies ir bundančios Tėvynės aušros 
kalba!

v. s. t. n. Stefa Gedgaudienė 
Budėkime kartu! Lietuvių Skaučių Seserijos 

Vyriausia Skautininke

AUŠROS VARTŲ TUNTUI
Mielos sesės,

Džiaugdamosios AUŠROS VARTŲ tunto 40 metų 
gražia sukaktimi, sveikinu visas seses ir vadoves Jūsų 
žydinčiu jubiliejumi.

Nuoširdžiai sveikinu buvusias tunto tuntininkes. 
Kiekviena iš Jūsų palikote savo jėgas ir širdį lavinimui ir 
ugdymui jaunųjų sesių sielos Dievo, Tėvynės ir Artimo 
kelyje.

Linkiu sesėms ir vadovėms asmeniškai ir rajono 
vardu, tvirtu žingsniu žengti pirmyn į Auksinį jubiliejų, su 
šypsena traukdamos Jūsų gražią sutartinę, ištiesdamos 
seserišką ranką' mūsų jaunai atgimstančiai skautijai 
Lietuvoje.

Budėkime!

s. Irena Lileikienė 
Vid. Rajono vadeinė.
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Buvusios „Aušros Vartų” tun
tininkės: v. s. A. Namikienė, u. s. 
Alb. Ramanauskienė ir dabartinė

ps. fil. Svajonė Kerelytė,,,Aušros 
Vartų” tunto tuntininkė

ps. Asta Reimerienė 
tuntininkės pavaduotoja.

Man tenka didelis malonumas vadovauti „Aušros 
Vartų” Tuntui, jam švenčiant keturiasdešimt metų 
sukaktį. Tai graži sukaktis, kuri parodo koks yra stiprus 
branduolys, kad būtų išlaikoma veikla per eilę metų. 
Ypatingai dabar, kai Lietuvoje vyksta skautybės judė
jimas, mes turime pažvelgti Į Lietuvą ir ištiesti skautišką 
pagalbos ranką savo sesėms ir broliams Lietuvoje, kur 
skautybė gavo savo pradžią. Kasdieniniame gyvenime 
labai dažnai pasimiršta mūsų duotas pasižadėjimas 
Dievui, Tėvynei ir Artimui. Tai yra skautybės pagrindas, 
ant kurio remiasi mūsų skautiška veikla. Neįgyvendinant 
mūsų šūkio gręsia didelis pavojus, kad prarasime įžiebtą 
skautybės ugnį ir nesugebėsime ją perduoti 
jaunesniesiems. Žvelgiant į dabartinius įvykius Lietuvoje, 
mintys krypsta į Lietuvą ir gyvename su tokia viltimi kaip 
niekad anksčiau, kad mūsų brangi tėvų žemė bus laisva 
ir, kad greitai galėsime visi kurti laužus prie Nemuno 
krantų. Niekuomet neužmirškime, kad. . .

tuntininkė ps. fit. Su. Kerelytė.

Lietuviais ejame mes gimę, 
Lietuviais norime ir būt, 
Tą garbę gavome užgimę, 
Jai ir neturim leist pražūt!

ps. fil. Svajonė R. Kerelytė
Tuntininkė

1988-1989 „Aušros Vartų” t. vadija: 
klūpo: ps. J. Valaitytė, ps. fil. R. 
Gaižutytė, t-kė ps. fil. Svajonė 
Kerelytė, s. L. Jankūnienė. Stovi: s. 
Z. Pocienė, ps. A. Reitnerienė, ps. fil. 
G. Eidukaitė, v. s. fil. Ant. Saulaitis,

S.J. kapelionas, v.sl.fil. Gr. Viži- 
nienė, s.fil. I. Keretienė, si. O.An- 
tanaitienė, v. s. Alb. 
Ramanauskienė, ps. D. Januškienė
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TUNTININKĖS

s. Marija Bareikaitė-Remienė v. s. Zuzana Juškevičienė 
1950-1951

v. s. Flora Zapkuuienė-Kurgonienė 
1953-1954

v. s. Halina Plaušinaitienė 
1954-1955

u. s. Elena Strikienė 
1951-1953

v. s. Ona Zailskienė 
(laikinai globojo tuntą) 

1955

s. Birutė Čaplikaitė-Kožicienė
1955

u. s. Ona Siliūnienė
1955-1956

v. s. Sofija Statkienė 
1957-1958

s. Angelė Kamiene 
1956-1957
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v. s. Jonė Bobinienė u- s- Begina Kučienė s fjanutė Eidukienė
1958-1965 1965-1967 1967-1970

u. s. Albina Ramanauskienė ps.fil. Irena Žukauskienė s. Dalė Gotcėitienė
1970-1972 1974-1976 ' 1976-1978

s. Nijolė Balzarienė s. Adelė Izokaitienė u s. nona Laučienė u- s- Alė Namikienė
1978-1980 1980-1983 1983-1985 1972-1974

1985-1987
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tunto kapelionas

si. kun. Kazimieras Pečkys,
S. J. 1954-1956

s. kun. Jonas Borevičius, S. J.
1964- a. a. 1989

10

Kun. Leonas Zaremba, S. J.
1959- I960

L.S.S. Evangelikų Dvasios 
Vadovas v.sl kun. Ansas 
Trakis'\A-a 1986.VI.22
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„Aušros Vartų” tunto vadija iš k. į d.: 
v. si. Tina Antanaitytė, v. sL Dana 
Slivinskaitė, v. si. Tina Reitnerytė, 

ps. Asta Reitnerienė — pavaduoto
ja, ps. fil. Svajonė Kerelytė — 

tuntininkė, ps. Dalia Januškienė ir 
ps. Julija Valaitytė.

„Saulučių” dr-uė. Dr-kė ps. Dalia 
Januškienė ir tuntininkė ps. fil.Sva- 
jonė Kerelytė
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„Šatrijos” dr-uės sesės ir vadovės: v. 
si. Dana Slivinskaitė, si. Jennifer 
Antanaitytė ir v. si. Tina An
tanaitytė.

„Šatrijos” dr-vės Pavasario Šeimos 
Šventės metu, prityrusių skaučių 
įžodis Lemonte. Iš k. į d.: Aura 
Reitnerytė, v. si. Renata 
Ramanauskaitė, Tina Reitnerytė, 

Tina Antanaitytė, Audra 
Mockaitytė, Asta Kazlauskaitė, Rita 
Kankutė, v. s. Albina 
Ramanauskienė, Beatričė 
Sturonaitė.

„Girių paslapties” stovykloje po 
vyresniųjų skaučių įžodžio. „Aušros Vartų” tuntas 1987 m.

Vadovės: dr-kė ps. Julija Valaitytė ir 
buvusi tunt. pav. ps. fil. Ramunė 
Gaižutytė.

Paskutinė diena stovykloje, iš k. į d.: 
G rigaitytė, J. Valaitytė. R. Zigaitytė, 
D. Mackevičiūtė ir Liana Vaičiulytė.
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„Šatrijos” dr-vės vadovės: v. si. 
Dana Slivinskaitė ir v. si. Tina 
Antanaitytė!

„Saulučių” dr-vės sesės ir si. Jennifer 
Antanaitytė ruošiasi vaidinimui.

Ps. fil. Ramona Steponavičiūtė 
energingai praveda tunto sueigos 
linksmųjų dalį. 

rs. ju. Kamane (Jaižutytė ie ps. fil. 
Svajonė Kerelytė dėkoja ps. Daliai 
Januškienei už gražų vadovavimą 
stovykloje.

Lauko virtuvė stovykloje.Tuntininkė ps. fil. Svajonė Kerelytė skiltininkes: v. si. DanųSlivinskaitę ir
sveikina naujai pakeltas vyresnes v. si. Tinų Antanaitytę.
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Linksmai nusiteikusios vadovės: ps. „Girių paslapties” stov. virš. ps. fį/. „Tas puodas, tas puodas...”
Julija Valaitytė ir v. si. Vida Giedrė Penčylienė. Stovyklos šeimininkės: u. si. Zita
Brazaitytė: Baltramonaitė ir si. Ona Antanai

tienė.

„Birutės” stovyklos vadovės. Ketvir
ta iš kairės stovyklos viršininkė, v. si. 
fil. Nida Bichnevičiūtė.

„Mano Lietuva” paukštytės ir 
vadovės.

„Oi sudiev, sudiev. . .” s. Regina 
Vaitkienė atsisveikina su 
stovyklautojomis.

„Girių Paslapties” stovykloje; sėdi 
viršininkė ps. Giedrė Penčylienė, v. 
si. Zita Baltramonaitė. Stovi: ps. 

Asta Reitnerienė, si. Ona Antanai
tienė, tėvūnas Faustas Antanaitis.
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Smagu poilsiauti ir valgyti skanius
cepelinus.

Bet reikia daug dirbti, kad jie būtų

Smagu stovyklauti 
stovykloje. Trečioji iš dešines

Sesė Asta ir jos dukros sesės Aura ir 
Tina.

„Birutės” stovykloje savivaldos virš, 
si. Aura Antanaitytė ir jos pav. si. 
Jennifer Antanaitytė.

stovyklos viršininkė, u. si. fil. Nida 
Bichnevičiūtė.

„Kai „Aušros Vartai” įžygiuos. . .aš 
noriu būti toj rikiuotėj. . .”

15

17



GILIUKAI

1. Darius'Aleksiūnas
2. Danius Andriušis
3i Justinas Andriušis
4. Andrius Liaugminas
5. Linas Milavickas
6. Tomas Milo
7. Aidas Narbutaitis
8. Darius Narbutaitis
9. Tomas Rupinskas

10. Adomas Ruzgaitis
11. Christopher Ruzgaitis
12. Andrius Sula
13. Petras Vaznelis
14. Vytas Vaznelis
15. Erikas Vižinas
16. Tomas Vižinas
17. Rytas Vygantas
18. Paulius Žemaitis
19. Aras Žygas

LIEPSNELĖS
1-. Nyka Aukštuolytė
2. Audra Bielskutė
3. Jennifer O'Brien
4. Katherine O’Brien
5. Sabrina Česaitė
6. Eglė Milavickaitė
7. Rasa Milo
8: Ingrida Mintautaitė
9. Ana Montelongo

10. Vilija Pauliūtė
11. Aura Platakytė
12. Audra Rupinskaitė
13. Dalia Šataitė
14. Julytė Vallee

Liepsnelės ir giliukai
. „Aušros Vartų” tunto šeimoje, 

1985 m. sausio 12 d., 11 liepsnelių ir 
giliukų pradėjo darbą. Penkių metų 
laikotarpyje turėjome 79 sueigas: 
išmokome dainuoti su judesiais, 
sukome įvairius ratelius, pasekėme 
net 75 pasakas, padarėme apie 150 
įvairiausių rankdarbių. Išmokome 
bendrauti, dalintis ir klausyti. Per tą 
penkmetį, sueigas lankė 32 liepsnelės 
ir 33 giliukai.

Kartu su tėveliais dr-vė dalyvavo 
Jaunimo Centro ruoštuose 
Velykiniuose pusryčiuose. 
Ateitininkų ruoštame Joninių lauže, 
atlikome dalį programos.

Suplanuota „Vasaros Žaidimų 
Ratelio” stovykla. 1986 m. pas p. p. 
Rupinskus, 1987 m. pas p. p. An- 
driušius ir 1988 m. pas p. p. Nar- 
butaičius. Per tuos tris metus, 
stovyklavome 18 dienų ir padarėme 
12 rankdarbių. Dalyvavo 22 
liepsnelės ir 25 giliukai. Stovyklėlės 
metu mankštinomės, dainavome, 
darėme rankdarbius, žaidėme 
įvairiausius žaidimus. Plavedėme 
konkursus, kurių metu visi turėjo 
punktualiai susirinkti, mokėti dainos 
žodžius, suvalgyti pietus, sudėti 
galvosūkį, parodyti ir papasakoti 
apie vieną kurį savo žaislą. Kiekvieną 
dieną reikėjo ką nors ypatingo 
nešioti: saulės akinius, kepures, 
juokingas kojines ir t. t. Stovyklėlės 
labai gerai pasisekė.

Sveikiname „Aušros Vartų” 
tuntą 40-ties metų gyvavimo proga.

s. tn. Vida Eidukaitė- 
Milavickienė

Liepsnelių ir giliukų draugininke.

Nuo 1984-1987 dr-vės 
pavaduotoja buvo ps. filį Jūratė 
Namikaitė-O’Brien.
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„Mirgos” vyr. skaučių būrelis 
savo veiklą pradėjo 1954 m^ taigi 
šiemet sueina 35 metai nuo jo 
įsikūrimo. Būrelio narių — vyr. 
skaučių per visus veiklos metus buvo 
11-9.

Priklausydamos, Čikagos 
„Aušros Vartų” tuntui, būrelis 
niekad nuo jo nenutolo, bendradar
biavo su tunto vadovybe. Taip pat 
visos būrelio sesės vienu ar kitu laiku 
buvo tunto vadovėmis, pradedant 
tuntininke, draugininkėmis, 
stovyklos viršininkėmis, ad- 
jutantėmis, korespondentėmis ir t. t. 
Kai kuriais laikotarpiais visos būrelio 
narės turėjo pareigas tunte ir LSS 
vadijoje.

Per visus trisdešimt penkis metus 
būrelyje jautėsi sugyvenimo, darbo ir 
skautiško entuziazmo dvasia. 
Visuomet ieškota progų plėsti 
skautės ir moters akiratį, rasti 
bendrų interesų. Augindamos 
šeimas, būrelio sesės į savo tarpą 

įvairiomis progomis traukė jų narius: 
ruošė „eglutes” su skautiška-tautine 
programa, išvykas į gamtą, sueigas, 
paminėdamos įvairias šventes, 
įvykius lietuviškoje aplinkoje. Vėliau į 
sueigas buvo kviečiamos mūsų 
žymios moterys, rašytojos Gražina 
Tulauskaitė, Birutė Pūkelevičiūtė; 
tautodailės ir kitokio meno ir 
rankdarbių mokytojos, keliautojos ir 
kt. Dvasiniai praturtinti į sueigas 
kviečiami tunto kapelionai ar kiti 
dvasiškiai.

1984 m. švenčiant savo 30 metų 
veiklos sukaktį, „Mirgos” vyr. 
skaučių būrelis buvo apdovanotas 
LSS Vėliavos žymeniu. Šį žymenį 
pasirašė ir įteikė variausia 
skautininke v. s. Danutė Eidukienė.

Nors šiuo metu dauguma 
„Mirgos” būrelio sesių „išsibarstė” 
po tolimus Čikagos priemiesčius ir 
net kitas valstijas, pati būrelio veikla 
nesustojo. Tikimės dar eilę metų 
gyvuoti ir dirbti lietuviškai skautijai.

Vyr. sk. „Mirgos” būrelis. Iš k. į d.: 
nitą Fabijonienė, Marija Žygienė, 
Albina Ramanauskienė, Valė Klik- 
nienė, Julija Janonienė, Dana Ben 
dikienė, Regina Vaitkienė, Larisa 
Jankūnienė. Trūksta: Rūtos 
Jautokienės.

Nesustabdysi paukštės skrydžio, 
Neužgesinsi saulės varsų, 
Mūsų idėjos težydi, 
Mes sesės ir aš, ir tu.

s. Ir. Šerelienė

Skautiška idėja, įdiegta sesių 
širdyse su pirmuoju įžodžiu „Aš 
pasižadu. . . , negęsta niekados. 
Noras palaikyti ryšius su skaučių 
organizacija ir puoselėti skautybės 
idealus, subūrė seses, kiek 
atitrūkusias nuo skautiškos veiklos, j 

vieną vienetą, vyr. sk. Aldonos 
Palukaitienės rūpesčiu, 1960 m. 
spalio 1 d., įsteigtas „Kng. Gražinos” 
vyresniųjų skaučių būrelis.

Pirmosios sesės buvo: Danutė 
Balčienė, Stasė Damijonaitienė, 
Ramunė Dičienė, Aldona 
Kaminskienė, Vena Lauraitienė, 
Janina Mikutaitienė, • Jonė 
Mozoliauskienė, Aldona Palukai- 
tienė ir Saulė Šatienė.

Nutarta priklausyti ir talkinti 
„Aušros Vartų” tuntui, remti ir

.bčneCis
dalyvauti lietuvių kultūrinėje veikloje. 
Įsipareigota stipriai puoselėti gerojo 
darbelio sąvoką, konkrečiai pade
dant ir aukojant reikalingiems 
pagalbos. Sueigos ruošiamos kartą į 
mėnesį, kviečiant įvairių sričių* 
prelegentus su paskaitomis, 
literatūros, religijos, meno, 
skautybės, medicinos ir kt. temomis. 
Aktyviai dalyvauta seserijos ir tunto 
vadijos veikloje: stovyklose, vienetų 
vadovavime ir talkoje, nuolatiniuose 
Kaziuko mugės papuošimų ir 
eksponatų paruošiamuose dar-
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buose, skautiškos spaudos 
redagavime ir talka redakcinėse 
komisijose. Surengti vaidinimai, 
sukaktuvinės sueigos, aktualūs 
filmai. Dalyvauta seserijos ruoštuose 
suvažiavimuose su paskaitomis, 
parodomosiomis sueigomis. Talkinta 
kursų pravedime, konkursų 
paruošime ir pn. „Aušros Vartų” 
tunto daina, kelių tunto stovyklų 
dainos, šūkiai, vakarinė daina yra s. 
Irenos Šerelienės įnašas į „Aušros 
Vartų” tunto kraičių skrynią.

„Už pavyzdingą darbą ir seseri
jos reprezentaciją”, „Kng. Gražinos 
vyr. sk. būrelis 1971 m. spalio 2 d. 
apdovanotas pažangumo pagyrimu, 
kurį patvirtino tuometinė LSS VS s. 
Lilė Milukienė.

Laiko tėkmėje keitėsi būrelio 
uždaviniai ir įsipareigojimai. Aktyvią 
veiklą Seserijoje ir tunte, pakeitė 
platesnė vienkartinė veikla lietuvių 
visuomenėje, nuolat garsinant 
priklausomumą skautybei ir „Aušros 
Vartams”. Suruošta Jaunųjų 
dailininkių meno paroda, globota 100 
tautinių lėlių paroda, dailiojo žodžio 
rečitalis, suruoštas Čiurlionienės 
minėjimas.

„Aušros Vartų” tuntui švenčiant 
savo 40-ties metų gyvavirpo sukaktį, 
1989 m. „Kng. Gražinos” vyr. sk. 
būreliui priklauso: ps. Danutė 
Gierštikienė-vadovė, s. Regina 
Smolinskienė-pavaduotoja, ps. Rūta 
Bartkienė, s. Aldona Kaminskienė, 
ps. Regina Krištopaitienė, v. s. 
Janina Mikutaitienė, š. Valerija Ple- 
pienė, s. Irena Šerelienė, ps. Rūta 
Spurgienė, ps. Rasutė Stropienė.

Taip, kaip kiekvieną metų 
laikotarpį tebepuošia tos pačios 
saulės varsos ir paukščio skrydžio 
nesustabdė 'žmogus, taip ir „Aušros 
Vartų” tunto, „Kng., Gražinos” 
vyresniųjų skaučių būrelio sesės 
tebetęsia skautiškųjų idėjų darbus.

1983 m. Nelauktai nutrūkus a. a. 
Jūratės Jakaitienės gyvenimo siūlui, 
kasmet ją prisimename ir liūdime.

Vyr. sk. ,,Kn. Gražinos” būrelis. Iš k. 
į d.: Regina Smolinskienė, Regina 
Krištopaitienė, Aldona 
Kaminskienė, Valerija Plepienė. II 
eilėje: Irena Šerelienė, Rasutė Stro

pienė, Danutė Gierštikienė, Rūta 
Bartkienė, Rūta Spurgienė, Janina 
Mikutaitienė, Gražina Talandienė ir 
tuntininkė ps. fil. Svajonė Kerelytė.

S. Juzės Daužvardienės vardo 
vyr. Skaučių būrelis buvo įsteigtas 
1977 m. gegužės mėnesyje.

Daugumas šio būrelio narių 
skautavo per eilę metų.'Stengiantis 
tobulinti skautišką veiklą buvo nutar
ta įsteigti šį vyr-. sk.\būrelį. Steigėjos, 
aptarusios įvairius galimus būrelio 
pavadinimus, nutarė kreiptis į visų 
mylimą ir gerbiamą Aušros Vartų 
Tunto globėją skautininkę, Lietuvos 
gen. konsulę Juzę Daužvardienę, 
prašydam os[ sutikimo panaudoti jos 
vardą. Džiaugiamės, kad ji mielai 
sutiko ir kiek pajėgiame stengiamės 
sekti jos gyvą, lietuvės moters — 
skautės, pavyzdį.

Keletas būrelio narių pasitraukė 

iš aktyvios veiklos. Tačiau jų vieton 
įsijungė kitos. Šiuo metu yra trylika 
aktyvių narių, kurios nuoširdžiai 
talkina būrelio veiklai ir skatina 
jaunesnes tunto seses.

Be įprastos talkos Kaziuko 
Mugėse, stengiamės įvairiais būdais 
gauti lėšų tiesioginei jaunųjų sesių 
veiklai remti. Pvz. Jubiliejinės 
stovyklos dalyvėms nupirkome 
stovyklinius marškinėlius, Tautinėje 
stovykloje — užmokėjome už 
palapines, lovutes ir marškinėlius ir 
t. t.

Būrelis gali didžiuotis savo tarpe 
turėjusios vyriausios skautinipkės 
pavaduotoją, vidurio rajono vadeivę, 
tris tuntininkes bei penkias stovyklų
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viršininkes. Daugumas būrelio narių 
yra ėjusios ir eina įvairias pareigas 
Seserijos vadijoje, tunto vadijose, 
stovyklose.

Būrelio sėsiu tarpe gyvuoja 
seseriška, draugiška dvasia. 
Daugumas užauginome savo 
atžalynų skautiškoje veikloje 
dvasioje, tikėdamos, kad jis tęs mūsų 
darbus. Įteikdamos vedybų proga 
mūsų jauniesiems tautinę juostą, 
dvasiniai juos rišame ir įpareigojame 
dirbti skautijos ir laisvos Lietuvos 
labui.

Gen. Kons. „s. Juzės Daužuar- 
dienės” vardo vyr. sk. būrelis. Iš k. į 
d.: Jūratė Zigaitienė, Birutė 
Sasnauskienė, Aurelija Vaičiulienė, 
Gen. Kons. s. Juzė Daužuardienė,

Dalia Gotceitienė, Aristidą 
Parakininkienė ir Adelė Izokaitienė.

'tiuidUįutcs
1966 m. 1.19 d. sesės Reginos 

Petrauskienės pastangomis ir/ tun- 
tininkės s. Reginos Kučienės 
pritarimu, buvo įsteigtas naujas 
vyresniųjų skaučių būrelis. Būrelis 
buvo pavadintas ,,Partizanės 
Vaidilutės” vardu, pagal Daumanto 
knygoje „Partizanai už geležinės 
uždangos” aprašomą karžygę.

Pirmuosius metus būreliui 
vadovavo sesė R. Petrauskienė. 
Pirmosios būrelio narės buvo: Nijolė 
Balzarienė, Mėta Burbienė, Aldona 
Grinienė, Aldona Jovarauskienė, 
Regina Petrauskienė, Irena Regienė 
ir Marta Sedaitienė.

Būrelio sesės. Tunto vadijai 
talkina savo darbu, prisidėdamos 
prie Kaziuko Mugės ruošos darbų 
bei įvairių Tunto parengimų.

Sesių asmenybės tobulinimui yra 
kviečiami prelegentai, pvz. dr. 
Trakienė, kun. Kijauskas ir meno 
žinovai. Iškylaujame gamtoje ir 
ruošiame išvykas į tuntus, muziejus 
ir t.t.

Būrelio sesės domisi ir stengiasi 
išmokti keramikos meno, tautinių 
raštų kaišymo, lėlių rengimo, medžio 
pjaustymo bei deginimo.

Šiuo metu būrelyje priklauso i s. 
N. Balzarienė, v. s. (buvusi A V

„Partizanės Vaidilutės” Vyr. sk. 
būrelis. Iš k. į d.: ps. M. Sedaitienė, v. 
si. D. Česnauskienė, v. si. V. 
Kasiulienė, v. si. I. Jonušaitienė ir s. 

Tunto t-kė) u. Česnauskienė, v. s. 
D. Grybauskienė, v. si. I. Jonušai- 
tienė, v. si. V, Kasiulienė,. s. Z. 
Pocienė — būrelio vadovė, ps. M. 
Sedaitienė ir ps. D. Vakarė.

Z. Pocienė — būrelio vadovė. 
Trūksta: s. N. Balzarienės, v. si. D. 
Grybauskienės ir ps. D. Vakarės.
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bu'ic&s
,, Sutemų” būrelis įsisteigė 1974 

m. spalio ,13 d., bet šių sesių 
skautiškoji kelionė „Aušros Vartų” 
tunte prasideda - apie 1964 metus 
paukštyčių kaklaraiščiais tunto 15- 
tosios sukakties stovykloje — 
„Romuvoje”.

„Žibučių” draugovėse (I-moje it 
II-oje) skautiškus žingsnelius pradė
jusios, Rako stovyklose augusios ir 
mėlynais kaklaraiščiais 
pasidabinusios, savo ypatingą 
draugystę tęsia toliau „Sutemų” 
būrelyje.

Nuo 1972 m. kaikurių vardai jau 
randami tunto vadovių sąrašuose. 
Paukštyčių vadovės stovyklose, 
sporto vadovės, skaučių ir 
paukštyčių draugininkės. Penkios 
būrelio sesės jau žaliašlipsės.

Šiuo metu jos augina savo jaunas 
šeimas — šešias paukštytes ir penkis 
vilkiukus, bei dirba savo profesijose, 
ps. fil. Shirley Plepytė-Ambutienė — 
gailestingoji sesuo, Dalia Gvildytė- 
Anneken — gydytoja radiologe, 
Dana Plepytė — kompiuterių 
grafikė, s. fil. Rūta Miknaitytė —- 
Ozers — kompiuterių spec., LSB 
vadijos narė, ps. fil. Jūratė 
Namikaitė-O’Brien — architektė 
LSS vadijos narė, s. t. n. Vida 
Eidukaitė-Miląvickienė — LSS 
Tarybos narė, ps. fil. Alvida Baukutė
- nekilnojamo turto pardavimo 

specialistė, Dalia Graužinytė-Kern 
— farmacininkė, Inga Janonytė- 
Schekel — advokato asistentė, Dana 
Brusokaitė-Schroeder, Indrė 
Ramanauskaitė-Paškauskienė — 
gyvena su šeima Kanadoje. Su meile 
ir pagarba kasmet prisimenama 
brangi būrelio narė a. a. Rasa 
Griganavičiūtė.

„Sutemų” vyr. sk. būrelis. Iš k. j d.: 
Shirley Ambutienė — būrelio 
vadovė, Dalia Kern. Alvida Baukutė,

Spalio 29, 1978 metais įsisteigė 
naujas vyresnių skaučių būrelis 
Lemonte, buvusios Skaučių Seseri
jos Vadės Sofijos Čiurlionienės 
vardu. Būrelio pirmoji vadovė buvo 
Roma Bielskienė. Per vienuolikos 
metų gyvavimo, būrelio skaičius 
keitėsi ir dabartinės narės yra: si. 
Ona Antanaitienė — vadovė, ps. 
Asta Reitnerienė, ps. Giedrė 
Penčylienė, ps. Jolanda Mockai-

„Sofijos Čiurlionienės” vyr. sk. 
būrelis: u. sk. Aldona Vaitienė, v. si. 
Jolanta Baltramonaitė, ps. Asta

Jūratė O’Brien, Vida Milavickienė. 
Rūta Ozers.

tienė, v. si. Zita Baltramonaitienė, 
vyr. sk. Aldona Vaitienė ir v. si. 
Jolanta Zubinienė.

Taip pat būrelio narės 11 metų 
dalyvavo Tarptautinėje Parodoje 
Donnelly Hall, dalyvauja Kaziuko 
mugėse, vadovavo „Saulučių” ir 
„Šatrijos” skaučių draugovėm, 
vadovauja ir šeimininkauja 
stovyklose, ir iškilmingai atšventė S. 
Čiurlionienės šimtmečio minėjimą.

Reitnerienė, si. Ona Antanaitienė, 
Jolanda Mockaitienė.
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^IClietuTlnes. Onutės
DARBŠČIŲ RANKELIŲ -.

DAILŪS DARBELIAI
Jau keliolika metų Chicagoje 

Aušros Vartų tuntui rankdarbiais 
talkina ištvermingai betriūsiančių 
sesių būrelis, pasivadinęs talkos 
būreliu. Kas trečiadienį susibėgu
sios darbščiosios sesės (yra jų 
tarpe ir neskaučių) Kaziuko mugės 
nuotaikomis jau ima gyventi, be- 
ruošdamos naujus eksponatus. 
Mugei pasibaigus, reikia ruoštis 
tautybių festivaliui, ir taip ratu 
sukasi metų rodyklė.

Tyliai ir ramiai vyksta būrelio 
darbo sueigos. Darbo vaisiai - pui
kiais rankdarbiais apkrauti mugių 
stalai.

Apie šias darbo sueigas humoru 
paspalvintais sakiniais pasakoja 
būrelio vadovė v.s. Br. Variako- 
jienė:

- Per ilgus būrelyje metus kiek 
daug darbo padaryta! Audėm 
lėlėm sijonus, varstėm takelius ir 
priejuostėles, siuvinėjom ir po 
lėkštėmis lietuviškais raštais stal
tiesėles dejom. 0 kiek pagalvėlių, 
kiek pajacų!.. Juokias jų akys, 
šypsosi lūpos, į juos bežiūrint kyla 
mūs ūpas! Smagu žiūrėti, kai mūsų 
prekės nuo stalų pranyksta ir jų 
vietoj pinigėliai dygsta, kurių 
mums vis negana, nes vasarą mūsų 
skautų laukia Rako stovykla.

Ne vien sesės į mugės talką 
skubėjo - net ir visai pašalinės, 
geraširdės ponios dirbti mums pa
dėjo.

Keičiasi laikai, keičiasi ir būrelio 
darbininkių veidai: vienos išva
žiuoti turėjo, kitos toliau dirbti 
negalėjo ar nenorėjo. Per trylika 
darbo metų septyiiių tuntininkių 
buvom globojamos: daug iš jų pa- 
tyrėm nuoširdumo ir mums už 
mūsų triūsą dėkingumo.

Šios darbščiosios sesės ir jų 
talkininkės ponios: L. Klimienė, J. 
Šležienė, N. Kalvaitienė, M. 
Gotceitienė ir J. Stirbienė išdirbo 
būrelyje po keletą metų, o pasto
viosios sesės - būrelio branduolys - 
yra paaukojusios gausybę darbo 
valandų: v.s. J. Mjkutaitienė dirba 
jau 14 m., v.s. Br. Variakojienė - 
13 m., A. Ramanauskienė - 12 m., 
vyr. sk. A. Izokaitienė - 6 m., s. J. 
Laučienė - 5 m.

Būrelio vadovė ir darbų planuo
toja trylika metų išbuvo v.s. Br. 
Variakojienė, nepaprasto darbš
tumo moteris. Ji ne tik puiki rank
darbių atlikėja, bet ir rimuotu žo
džiu mintis reikšti geba.

Naujosios būrelio vadovės - A. 
Izokaitienė ir J. Šležienė - planuos 
rankdarbių gamybą ateinančioms

Aušros-Vartų tunto talkos būre
lis prie savo pagamintų eksponatų. 
I-je eil. iš k. į deš. sėdi: M. Gotcei
tienė, L. Klimienė, A. Izokaitienė, 
A. Ramanauskienė, J. Šležienė.

Iš k. į d.: s. Zina Pocienė, v. s. Bronė 
Variakojienė, a. a. Herta Dre- 
jerienė, v. s. Janina Mikutaitienė, 
v. s. Albina Ramanauskienė, s. Julija 
Janonienė, ps. Morta Sedaitienė.

mugėms, tautybių festivaliams.
Štai kur mūsų tuntų stiprybė - 

našus ir naudingas talkos darbas. 
Valio auksinėms rankoms!

s j 

eil.: M. Kalvaitienė, J. Mi
kutaitienė, J. Stirbienė ir būrelio 
vadovė v.s. Br. Variakojienė.

R. Jelionytės nuotr.
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SUSIPAŽINKIME SU ADA SUTKUVIENE

Pokalbį vedė sesė Viktorija 
Izokaitytė ir sesė Irena Valatienė

Ada Sutkuvienė dar gyvendama 
Klovainiuose, Lietuvoje, jau mėgo 
braižyti. Nors tėveliai buvo žemdir
biai, Ada svajojo apie meno pasaulį.

Karui užėjus, visa jų šeima 
atsidūrė Kaselyje, Vokietijoje. Vė
liau, 1949 m. Ada atvyko į Los 
Angeles, Ameriką. Čia ji ir baigė 
meno studijas. Tuo metu ji buvo už 
kai kuriuos savo darbus apdovano
ta. Tuos darbus ir dabar galima 
matyti miesto centre.

Dabar sesė Ada gyvena Čika
goje, augina gražią šeimą. Dirba ir 
talkina įvairiems meno projektams 
lietuvių ir amerikiečių tarpe. Gilino 
savo meno studijas toliau:

Sesės Ados Sutkuvienės meno 
darbai yra žinomi ir mėgiami 
vyresniųjų ir jaunesniųjų lietuvių 
tarpe. Jos mėgiamiausia meno sritis 
yra grafika. Yra iliustravusi visą eilę 
knygų, paruošusi koncertų progra
mų, plakatų, ženklelių, knygų 
aplankų. Šv. Philomenos vienuoly
nui yra sukūrusi stacijas ir mozaika 
Marijonų koplyčioje.

Kiekvieną pasirinktą projektą 
sesė Ada nuodugniai ištyrinėja, 
apgalvoja, braižo daugybę 'kartų.

Sesės Sutkuvienės "Skautu Aido 
viršeliai" M

Tai galima matyti jos studijoje iš 
sukrautų knygų ir įvairių formų 
brėžinių. Čia užklausėme sesės 
Ados apie vieną milžinišką darbą, 
kurį neseniai atliko su „Aušros 
Vartų” tunto vyresnėmis skautėmis, 
kurių tarpe yra ir jos dvi dukros. Šis 
darbas pareikalavo ilgo pasiruoši
mo, Lietuvos istorijos žinių pritai
kymo. Tai didelio formato siuvinys, 
kuriame matome lietuvių religijos 
simbolius nuo senovės laikų. Pro
jekto meniškas sukomponavimas ir 
sesių kruopštus atlikimas kelia visų 
pasigėrėjimą ir pasididžiavimą mūsų 
dailininke.

Vl-sios Tautinių šokių šventės 
metu visi gėrėjomės sesės Ados 
menišku šventės leidinio apipavida- 

; linimu ir dailaus ženkliuko sukūri
mu. Pailsėjusi po šių didelių darbų, 
sesė Ada jau planuoja sekantį 
projektą, kurį matysime Lietuvių 
Kultūros ir Mokslo simpoziumo 
metu.

Sesė Ada taip pat labai daug 
padeda „Aušros Vartų” ir „Lituani
kos” tuntams ruošiant Kaziuko 
muges

Dail. ps. Ada Sutkuvienė ir sesė 
Viktorija Izokaitytė.

Nuotr. ps. L. Valaitienės

22

24



LSS VII TS SESERIJOS RAJONO 
"MANO LIETUVA' 

GAIRĖ
Gairės projektą paruošė ir atliko v.sk. Rasa Sutkutė
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gamtoje atsiskleidė dvasinė laimė. Vakarais prie laužo 
pajusdavau šilumą ir vieningumą tarp mūsų begiedant 
stovyklinę maldą"... Diev’s yr’ čia." Iškylose išmokau 
būti savarankiška, taip pat būti naudinga kitoms. Šios 
mano mintys - tarp spalvų pasirinkimo, ar tarp simboliško 
apsvarstymo ( pvz. širdis-meilė, rūpintojėlis-žmonių 
atpirkėjas ir 1.1.), - pasirodė savo esencijoje ir gairėje.

... Ir taip aš mačiau ją. Taip išaugo gairės 
egzistencija - iš skautiško seseriškumo, džiūgavimo - 
"Mano Lietuvos" garbei...

sesė Rasa

Šią vasarą turėjome užduotį, paruošti Seserijos 
stovyklinę gairę. Nors intencija buvo remtis mano 
mamos, sesės Ados Sutkuvienės meniniais gabumais, 
tačiau - jos rankose esant pilnai ’iki ausų' darbų 
pasiruošimui parodoms bei dekoracijų pasirodymui - 
entuziastingai sutikau perimti jos įsipareigojimą.

Turiu atiduoti mamai garbę esminės gairės idėjos 
kilmėje. Pristatė ji man klausimą - ką reiškia merginoms 
"Lietuva"? Ir tęsė savo mintį. Ji matė simbolinį, 
kovojantį lietuvių jaunimą su ištiesta ranka - parodyti 
jaunimo, net ir visų lietuvių pasididžiavimą savo tautybe. 
"Koks tai galingas atvaizdas būtų!" - mintis prabėgo man 
ir nuo to dinamiško, prasmingo pavidalo išsivystė gairės 
projektas.

Kaip menininkė aš tikiu, kad mūsų pasąmonė 
pasirodo mūsų kūryboje. Nors man svarbi tradicija, tačiau 
man yra svarbiau tradicijos šaknys ir skautų organizacijos 
esmė: dirbti Dievui, Tėvynei ir Artimui. Štai ir iškilo 
nešabloniškas gairės planas ir simbolika.

Augdama skautų eilėse turėjau ypatingos progos 
sužinoti iš patirties ką man reiškia draugystė, 
sąžiningumas ir darbštumas. Ypač stovyklos, 
prisiminimai - yra ir gyvenimui įtakos begalinės. Ten,
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DAILININKIŲ PARODA ČIKAGOJE

„Čiurlionio" galerijoje, Jaunimo centre, 1<ovo 7-16 
įvyko dailininkių Dianos Gelažiūtės-Kizlauskienės, Jonės 
Karužaitės-Arseno, Daivos Karužaitės, Danos Plepytės ir 
Rasos Sutkutės kūrybos paroda „Bruožai".

Parodą rengė ir globojo „Aušros Vartų" tunto vyr. skau
čių „Kun. Gražinos" būrelis.

Dailininkių darbus parodos atidaryme apibūdino dail. 
Vanda Balukienė. Pasidžiaugusi jaunųjų dailininkių 
kūrybingumu, dail. Balukienė savo žodžio pabaigoje 
pasakė: „vien dėl šių kūrėjų mums reikia lietuviško meno 
muziejaus!"

Gražiai išleistame parodos kataloge rašoma: „Įvairūs 
dailininkių bruožai sukuria įvairiaspalvį jų sielos išreiškimo 
pasaulį".

„Šioje parodoje dalyvauja penkis jaunos, savitos 
dailininkės, daug metų skautavusios Čikagos „Aušros 
Vartų" tunte. Susipažindami su jų kūryba, bandome suprasti 
jų dvasinius bruožus ir polėkius, kuriems susiformuoti, tiki
mės, prisidėjo ir skautavimas, ir skautės mylima gamta".

Gausiame „Aušros Vartų" tunto archyve šių dailinin
kių kelias prasideda 1959 m.

Diana Kizlauskienė University of Illinois baigė 1974. 
Yra grafikė, daugelio knygų iliustratorė. šiuo metu ji yra 
Lietuvių moterų dailininkių draugijos pirmininkė, Chicago 
Artists Coalition narė.

1966 Diana, kartu su J. Eidūkaite, V. Sabaliūnaite, R. 
Skorubskaite ir N. Viščiūte Čikagos Skautininkų ramovės 
buvo pagerbta pavyzdingi) skautų vakare. 1969 buvo skau
čių draugininke, 1970 — instruktorė ir laikraštėlio iliust
ratorė stovykloje, 1971 — paukštyčių šventės vadovė. Ap
dovanota „Pažangumo" ir „Tėvynės dukros" žymenmis. 
1971 baigusi „Gintaro" vadovių mokyklą.

Jonė Karužaitė-Arseno Columbia College, Čikagoje, 
baigė 1981. Amerikos Montessori draugijos pažymėjimą 
gavo 1983. Šiuo metu mokytojauja, siekia magistro laipsnio, 
priklauso Balzekas Museum of Lithuanian Culture, iliustruo
ja „Lietuviškos knygos klubo" leidinių viršelius. Priklauso 
Lietuvių moterų dailininkių draugijai. 1974 Akademinio 
skautų sąjūdžio ruoštose kūrybos dienose laimėjo premiją. 
1973 apdovanota „Pažangumo" žymeniu.

Dailininkės „Bruožų” parodos 
atidaryme': Dana Plepytė, Jonė 
Karužaitė-Arseno, . Dina 
Kizlauskienė, Daiva Karužaitė. 
Trūksta Rasos Sutkutės.

Daiva Karužaitė Northeastern III. universitetą baigė 
1983. Šiuo metu ruošia magistro laipsnį iš meno istorijos. 
Studijavo kūrybinį rašymą Columbia kolegijoje. Jos 
eilėraštis yra „Lietuvių poezijos" trečiame tome (1971), o 
1972 Akademinio skautų sąjūdžio rengtoje muzikos ir li
teratūros popietėje Daiva skaitė savo poeziją. Priklauso 
Lietuvių moterų dailininkių draugijai, Lietuvių tautodailės 
institutui ir Chicago Artists Coalition.

Dana Plepytė Čikagos Meno instituto mokyklą baigė 
1981; magistro laipsnį įsigijo 1984. Dirba vaizdajuosčių 
mene. Priklauso Chicago Area Film & Video Network, 
Associatin of Independent Video & Filmakers, ACM/sig- 
graph, Lietuvių moterų dailininkių draugijai, Chicago Ar
tists Coalition.

1974 Dana tunto stovykloje buvo paukštyčių vadovė, 
1976 — paukštyčių draugininke, 1976 — baigė „Gintaro" 
vadovių mokyklą. Aodovanota „Pažangumo" ir „Vėliavos” 
žymenimis.

Rasa Sutkutė nuo 1983 studijuoja meną Syracuse 
University, N.Y. Rasa yra Illinois Scholar, priklauso National 
Honor Society. 1982 gavo Homewood moterų gildos sti
pendiją, 1985 už iliustraciją laimėjo „Seventeen" žurnalo 
konkurse premiją. Šiuo metu studijuoja Anglijoje. R. Sutkutė 
1981-84 skautų stovyklose buvo meno ir rankdarbių va
dovė. Ap;dovanota „Pažangumo" ir „Vėliavos" žymenimis.

Parodos rengėjos — „Kun. Gražinos" vyr. sk. būrelis 
„Aušros Vartų" tunte įsisteigė 1961. Jo narės — G. 
Talandienė, D. Gierštikienė, R. Krištopaitienė, V. Plepienė, 
R. Smolinskienė, R. Stropienė, A. Kaminskienė, J. Miku- 
taitienė, I. Šerelienė. R. Bartkuvienė. R. Spurgienė. Bran
gaus atminimo būrelio narė J. Jakaitienė mirė prieš kele
rius metus. Būrelis per savo 25 gyvavimo metus atliko la
bai daug darbo. Būrelio narės yra vadovavusios 25-se sto
vyklose, penkios buvo draugininkės, kelios dirbo LSS Seseri
jos vadovybėje. 1971 jos surengė dail. s. Inos Nenortinės 
(Boston) emalės darbų parodą ir žurnalo /.Eglutės" 20-čio 
proga — „Meškiuko Rudnosiuko” spektaklį. 1974 tunto si
dabrinei sukakčiai paruošė pokylio programą, 1978 ir 1979 
aptarnavo tunto prekystalį Navy Pier tarptautinėje mugėje, 
1979 LSS Seserijos vadi jos vakaronėje atliko programą.

A. Namikienė
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Kasa Miliauskaitė
Į „Aušros Vartų” tuntą įstojau 

1968 m., būdama 7 m. amžiaus. 
Mielai prisimenu ankstyvuosius 
skautavimo laikus.

Daug vėliau, buvau skaučių dr- 
kės pavaduotoja, dirbau su Asta 
Spurgyte. 1982 m. įstojau į 
akademikes skautes. 1983 m. buvau 
ASD pirmininke ir 1984 m. vicepir
mininke. Dabar priklausau PLB 
Tarybai, PLJS ir filisteriams.

TAVO
TAMSIOSE

AKYSE

Aš randu nakvynę 
tavo tamsiose akyse 
jos siūlo priglausti 
jos žada apsaugot.

Aš randu teisybę 
tavo tamsiose akyse 
jos negali meluoti 
jos nemoka vaidint.

Aš randu stiprybę 
tavo tamsiose akyse 
jos rodo pavyzdį 
jos duoda vilties.

Aš randu tėvynę 
tavo tamsiose akyse 
jos vis atsimins 
jos visados mylės.

K. Vaičiulytės pieš.

Tautinėje Stovykloje 1988 m. Iš k. į 
d.: „Aušros Vartų” tunto tuntininkė 
ps. fil. Svajonė Kerelytė, stovyklinės 
gairelės projektuotoja ps. Renata 
Ramanauskaitė, baigusi University 
of Illinois Backelorof Fine Arts, 
buvusi tuntininkė, v. s. Albina 
Ramanauskienė ir prityrusių 
skaučių pastouyklės vadovė ps. 
Giedrė Penčylienė.
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DOVANA SESEI 
RAMONAI

šių metų Aušros Vartų tunto 
„Rūpintojėlio” stovykloje sesė 
Ramona Žygaitė turėjo dvejas 
pareigas: pirmą savaitę ji buvo 
pionerijos vadovė: teko drębules 
kirsti, vartai ir kitistovykliniai 
įrengimai stat;ti; antrų savaitę 
Ramona gavo 1 omendantės švilpu
ką — „ramiai”, „žygiuok”, „užsiė
mimai” — vis skambėjo po rajo
ną .. .

Ir štai — ateina stovyklon ramus 
pavakarys, vadovei poilsio minutė. 
Parašė. Ramona eilėraštį stovyklos 
laikraštėliui ir, palikus Menėje ant 
stalo, nuėjo pasiimti vakarienės. 
Toliau ji pasakoja:

. — Grįžtu su vakariene, sese, 
žiūriu — ponas 'Strolia, paėmęs 
mano eilėraštį, taiso jo gramatines 
klaidas; paskui man sako, kad 
poezija tai kaip muzika; reikia ją 
paderinti, pataisyti. Vienam punkte- 
liuį pasiūlė pridėti „oi”, kitam — 
■vietoje „stovyklos dienos” pakeisti į 
„stovyklavimo dienos” ir, pasiėmęs 
akordeoną, pradėjo groti. Taip gimė 
nauja skautiška daina.

Tai jau nebe pirmoji muziko 
Fausto Strolios dovana lietuviams 
skautams. Jis parašė tris Aušros 
Vartų tuntui dainas, iš kurių dvi 
buvo dainuojamos 1978 m. Tauti
nėje stovykloje, parašė dainą vilkiu
kams, kelias cainas Lituanicos 
tuntui; vieną skautišką dainą dedi
kavo v.s. J. Liubmskui už jo darbą 
su vilkiukais. Taip pat jis buvo vyr. 
vadovas ruošiant skautiškų dainų 
plokštelę. Jau keli iti metai stovyk
lauja su skautais Rako stovykloje, 
vesdamas mūsų jaunimą tikrosios 
lietuviškos dainos Imk.

Muz. Faustas Strolia R. Žygaitė
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SESĖ ALĖ
NAMIKIENĖ —

„AUŠROS VARTŲ” 
TUNTO GYVENIMO 
UŽFIKSUOTOJA —

ARCHYVARE
Bevartydamos „Skautų Aidą” 

„Skautybės Kelią”. „Drauge” ir kitą 
skautišką spaudą, nuolatos 
užtinkame savo brangios sesės Alės 
Namikienės rašinius, mintis. Visus 
svarbesniuosius tunto įvykius ji yra 
aprašiusi, sukaktuves, sueigas — 
iškilmingas ir ne — , stovyklas, 
iškylas, suvažiavimus. Mūsų jaunų 
»'esių atsiekimai, skautiški ir 
profesinio gyvenimo, kruopščiai 
aprašyti su seserišku pasididžiavimu. 
Ir jei šiandien skautiškoje spaudoje 
mūsų tuntas nėra tik balta dėmė, tai 
didžiausias nuopelnas priklauso 
sesei Alei. Tik su jos nuotraukomis 
kiek blogiau. Ji, atrodo, griežtai 
laikosi įstato — „Skautė kukli” ir mes 
ją terandame tik kitų sesių minioje. 
Bet sesės Alės šypsena mums 
visoms taip gerai pažįstama.

Sesė Alė net du kartus vadovavo 
„Aušros Vartų” tuntui. Lankė ji mus 
su dovanomis ir sveikinimais, su 
džiaugsmu įvertindama mūsų veiklą, 
negailėdama pagyrimų ir skautiškų 
paraginimų. Po jos apsilankymų, 
visos jautėmės skautiškesnės, 
energiškesnės.

Sesė Alė ne tik dirbo mūsų tunte, 
bet vadovavo ir Čikagos skautininkių 
dr-vei, redagavo „Skautų Aidą”, 
buvo ilgametė LSS Seserijos vadijos 
narė. „Jaunesnioji Skautė” (dvi 
laidos) ir „Jaunesniosios skautės 
vadovei” leidinėlių redaktore, 
„Aušros Vartų” tunto 30-ties metų 
sukaktuvinio leidinio redaktorė, yil 
Tautinės Stovyklos leidinio pagrin
dinė paruošėja, „Mūsų Skautijos” 
nepavargstanti medžiagos ieškotoja.. 
Sesė Alė —’ daugelio parengimų 
sumanytoja (Čiurlionienės 100 m. 
minėjimo) ir talkininkė. LSS 70-ties 
metų sukaktuvinio minėjimo

v.s. Alė Namikienė 
organizatorė. Tai tik patys didieji, 
žymieji jos darbai, o kur tie mažesni, 
retai pastebimi darbeliai, kurių ji 
neatsisako?

Jos kviečiamos į darbą, 
nedrįstame . atsisakyti, nes jos 
darbštymas yra mums visoms tas 
didysis paskatinimo pavyzdys. Visus 
ji pamato, pamini ir padėkoja. Kai 
Čikagos skautų-čių ansamblis 
pasirodė Čikagoje drauge su kitais 

< XX<frX «X -> X >X ♦ X «►'X4>X<tX 0X0X0

jaunaisiais talentais, džiaugėmės visi, 
bet tik sėšė' Alė jiems „Drauge” 
dėkojo. Kai pirmą kartą sueigoms 
rinkosi liepsnelės ir giliukai, sesė Alė 
jdos lankė, fotografavo ir rašė 
„Skautybės Kelyje”. Koks, 
nuostabus mažųjų džiaugsmas rasti 
save ir tėvelius lietuviškoje spaudoje.

įvairūs straipsniai ir nuotraukos 
pradžiugino ir mus, vyresnes seses. 
Čia radome save, savo dukras, savo 
tuntą. Čia radome sesės Alės planus 
ateičiai ir jos skautišką entuziazmą, 
kasdieniniame darbe. Net išleidus 
skautes į stovyklą, ji rūpinosi jomis, 
jas lankė ir dovanojo nuostabius 
pas ve ikinimus.

Kai šiandien daugelis numoja 
ranka į skautišką veiklą ir paskęsta 
pilkoje kasdienybėje, sesė Alė yra 
mums lyg skautiškasis sąžinės 
balsas, primenąs mūsų įžodį ir 
pasižadėjimą tobulėti skautybėje. 
Ačiū Tau, sese Ale, už neišdildomą 
skautišką pavyzdį per kelis 
dešimtmečius. Ačiū už vadovavimą, 
už skau.išką darbą ir draugystę!

Sesė Rita
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TUNTO LEIDINIAI

SVETIMI MIŠKAI

Lietuvių Skaučių Seserijos, „Aušros 
Vartų” tunto Čikagoje, dešimties 
metų sukakčiai paminėti.
Paruošė redakcinė komisija.

Čikaga, 1959 m.

AUŠROS VARTŲ TUN
TAS 1949-1979

LSS Aušros Vartų tunto 
30-ties metų sukaktuvinis leidinys

NORIU BŪTI SKAUTE

Aušros Vartų tunto
25 metų sukaktis

Išleido „Aušros Vartų” tuntas
Čikagoje
Paruošė ps. fil. Valerija Sparkytė
Iliustravo v. sk. v. si. Nijolė Sparkytė

1949-1969
„AUŠROS VARTŲ” tuntas

„Aušros Vartų” tunto leidinys 
Atžymėti tunto 20-metj
Čikaga, 1969.10.19

Redakcinė komisija 
ps. Stasė Damijonaitienė 
v. si. Aldona Kaminskienė 
ps. Janina Mikutaitienė

Iliustravo ■
v. sk. v. si. Jūratė Eidukaitė' 
v. sk. v. si. Gražina Maleckaitė

Redaktorė v. s. Alė Namikienė
Dailininkė ps. fil. Jūratė Eidukaitė- 
Okura
Čikaga, 1981 m.

NORIU BŪTI 
PAUKŠTYTE

Aušros Vartų tunto
25 metų sukaktis

Išleido „Aušros Vartų” tuntas
Čikagoje, 1974
Paruošė ps. Valerija Sparkytė
Iliustravo v. sk. v. si. Nijolė Sparkytė
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jiems dideleįdėkit

Antanas Janonis l/yfaufas Reitneris. Faustas Antanaitis.

Mugių nuolatiniai talkininkai: 
Vytautas Graužinis, Kazys 
Kreivėnas ir Janina Miknaitienė.

Darbo įkarštyje: O. Antanaitieiiė, A.
Reitnerienė ir L. Baltramonaitė. Albina Ramanauskienė

Rūta Graužinienė.
Ona Antanaitienė, Liudas 
Ramanauskas ir Zina Pocienė.
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Dail. Ados Sutkuvienės piešta 
lėkštė.

s. Larisos Jankūnienės kūryba.
J. S. Alės Namikienės deginta 
dėžutė.
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Pirmasis įžodis 1949 m.

MAMYTEI

Kaip myliu savo mamytę, 
Apsakyti negaliu.
Ji darbšti, tartum bitytė, 
Man su ja visur smagu.

Ji naktelėmis nemiega,
Kada aš sergu,
Sėdi prie mano lovelės
Kad tik būtų man ramu.

Visam pasaulyj nėra nieko brangesnio,
Kaip Tu man mamyte, 
Tu kiekvieną rytą 
Nušvinti man kaip saulytė.

Gerb. "Skautų Aido" Redaktoriau !

Mes gyvename toli nuo jūrų, Čikagos 
mieste. Esame 28 mūsų draugovės "Aušros 
Vartų" tunto paukštytės.

Visos skaitome "Sk. Aidą". S. m. 1-2 
numeryje įdėtas sesės Alės Namikienės už
davinių lapas mums labai patiko. Tokių už
davinių norime daugiau. Mes norime ir juo
kų su paveikslais, nes mūsų mažiausios 
paukštytės dar mažai gali skaityti.

Labai mums patinka gamtos ir gyvulių 
draugo skyriaus rašinėliui ir nuotraukos. 
Prašome mūsų skyriuje daugiau įdėti užda
vinių, mįslių, eilėraščių ir dainelių.

Mes siunčiame du eilėraščius ir nuot
rauką.

Budėk!

j. sk. Jūratė Eidukaitė

j.sk.Diana Gelažiutė, 10 m. 
"Žibučių" dr-vės "Aušros Vartų" tuntas, Chicago.

Austos Vartų Žibutės su draugininke ps.D. Eidukiene.
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1964Čikagos Aušros Vartų tunto stovykla ''yko Custer, Mich., Rako stovyklavietėje liepos 4—18 d. ir pavadinta Romuvos vardu. Stovyklai vadovavo s. R. Kučienė.Minint Kr. Donelaičio metus, stovykla buvo suskirstyta į dvi pasto- vykles: skaučių — Tolminkiemio dr-vę ir jaun. sk. — Lazdynėlių dr- vę. Draugininkėmis kviestos v. s. J. Bobinienė ir vyr. skit. J. Miku- taitienė. Be minėtųjų stovyklos vadovybę sudarė: tėvas s. v. A. Kezys, S. J., sklt. E. Šiurnaitė, v. sk. D. Gierštikienė, ps. R. Smolinskienė, vyr. sklt. A. Ramanauskienė, s. B. Kožicienė, vyr. sklt. L. Jankūnie.nė, v. sk. O. Šilėnienė, vyr. skit. V. Bo- binaitė ir p. Pračkailienė.Kad darbas stovykloje būtų prasmingesnis ir patirti įspūdžiai ilgiau išliktų sesių atmintyje, kiekvienai dienai, šalia tiesioginio skautavimo, skirtos dienos temos. Dienų tema pravedami pašnekesiai, dainos, žaidimai ir laužai.Per kelias dienas iškilo stovykliniai vartai, prie jų Aušros Vartų tunto seklyčia, iškastas ir papuoštas stalas. Įrengtas Romuvos auku- rasį prie kurio kas rytą ir vakarą buvo pakelta Jubiliejinė ir antrą kartą laimėta SKAUTŲ AIDO konkursinė gairelė, skambant Romuvos dainai.Apie stovyklos dienas tešneka stovyklinio dienoraščio ištraukos:.. . .nors ir krapnojo, bet nė viena sesė neliko palapinėje, kai švilpukas sušaukė Romuvietes į dr. A. Kisieliaus (Ohio) pašnekesį apie pirmąją pagalbą. Pasidarė ypatingai įdomu, ir savanorėms nebuvo galo, kai daktaras paėmė kelias mažas seses ir pademonstravo dirbtinį kvėpavimą gelbint skenduolį ir sudėjo “lūžusią kojytę”.Po pietų stovyklos gailestingoji sesuo O. Šilėnienė pravedė praktiškąją pirmosios pagalbos dalį. O žaidimų įdomumas! Grupėmis iš stovyklos ribų išėjusios skautės sekė kelio ženklus, ieškojo laiškelių su

ATSIMINIMAI IS AUŠROSVARTŲ TUNTO STOVYKLOS nurodymais, kur paslėpti “ligoniai”, “vaistai”.Vienoms pasisekė “ligonį” laimingai pargabenti stovyklon ir jį čia perduoti daktaro globai. Kitų nešamas “ligonis” šiek tiek dar daugiau nukentėjo, nes iškrito iš paskubom surištų neštuvų.
“Veltui lauks motulė prie klevo 
vartelių,
Trys sūnūs negrįš "atgalios...Prisiminus Partizanų dieną, širdis suplaka smarkiau. Vadovės supažindina su partizanų kilme, jų darbais, žiauriu kankinimu.Tamsu... Nuo kalno leidžiasi šimtas žvakučių. Priekyje su degėlais pasitinka broliai, ir tylumoje einame prie šlamančio ąžuolo pavėsyje sukasto partizanų kapo.Sesės prieina prie kapo, priklaupusios padeda žvakutes ir grįžta savo vieton. Tėvas A. Kezys, S. J., primena žuvusį partizaną, sukalba maldą, skautai atlieka trumpą programėlę ir — “Miegoki ramiai Tu, 
Partizane...”Uždegamas Romuvos stovyklos aukuras, giedama stovyklinė daina, prieš vėliavą išsirikiuoja penkios jaun. skautės kandidatės įžodžiui. 

Tai įspūdinga diena — Aušros Vartų tunto 15 m. Jubiliejaus užbaigimas. Išgirstame apie savo tunto įsikūrimą ir jo 15 m. veiklą. Sužinome apie garsiuosius Aušros Vartus Vilniuje, kurių vardu pavadintas mūsų tuntas.Dalyvaujame skilčių varžybose. Reikia beveik tobulai mokėti kelionės ženklus, morzę, švilpesius, pio- nierija ir t. t. Laimi Gabijos skaučių ir Ramunių jaun. sk. skiltys. Skiltininkės apvainikuojamos ąžuolo vainikais ir apdovanojamos skilčių dovanomis.Vakare šauklys sukviečia Šilainės seses ir Lituanikos stovyklos brolius į jubiliejaus uždarymą.Sesė Regina paaiškina, kodėl stovykla pasirinko Romuvos vardą, ir linki sesėms visuomet likti ištikimomis lietuviškumo vaidilutėmis, savo širdyse kūrenti ir niekada neleisti užgęsti tautiškumo ugnelei — taip pat, kaip kad senovėje ją saugojo ir savo gyvybe gynė mūsų seserys šventose romuvose...Kai viskas paruošta kelionei į namus, paskutinį kartą išsirikiuojame Romuvoje išklausyti įsakymų. Aidi pamėgta stovyklinė daina. Po to atsisveikindamos spaudžiame rankas, žadėdamos čia vėl susitikti ateinančiais metais. — Sesė Romuvietė
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Chicagos vyresniųjų skaučių sueigos dalyvės su viešniomis. I eil. iš k. i d. — Mirgės būrelio vadovė Rūta 
Jautokienė, Sofija Kunsmanienė, vyr. skaučių vadeivė Dalė Lukienė, VS v. s. Ona Zailskienė, AUŠROS VAR
TŲ t. tuntininkė v. s. Jonė Bobinienė, Larisa Jankūnienė, Jonė Mozeliauskienė ir Regina Vaitkevičienė; II eil. 
iš d. Į k. — Janina Mikutaitienė, Saulė Šatienė, Albina Ramanauskienė, Rita Fabijonienė, kun. Gražinos būrelio 
vadovė Danutė Balčienė, Stasė Damijonaitienė, Aldona Kaminskienė, Julija Janonienė, Marytė Žygienė, Valė 
Kliknienė ir Bronė Veitienė. Vyt. A. Račkausko nuotr.
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1969

atomic

/’AUŠROS VARTŲ,”
'tuntui
20 METU

Ar pasikeičia tunto veidas per 
dvidešimt metų?

Kai iš šalies pasižiūrima į 
Chicagos "Aušros Vartų", tuntą, 
rodos, jis visą laiką toks pat: dir
bantis, dainuojantis,.augantis. Jis 
pilnas vyresnių ir jaunesnių vado
vių, pilnas da rbščių, paklusnių se
sių. Per dvidešimt metų trumpė
jo sijonukai, keitėsi uniforrfios ir 
sesių šukuosenos,bet tunto dvasia, 
sesių sutarimas skautiškame darbe 
liko darnus per tą visą laike tar
pą.

. To gražaus sutartinio darbe 
vaisiai buvo parodyti "Aušros 
Vartų" sesių tėveliams ir sve
čiams praėjusių metų spalio 19 die
ną, iškilmingai minint tunto gyva
vimo dvidešimtmetį.

Iškilmės pradėtos Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje, "Aušros Vartų" ka
pelionui ps. J. Borevičiui, S.J., 
pašventinant tunto vėliavą. Ta gra
ži, pačių sesių įsigyta dovana, pa
puošta dailia s. A. Palukaitienės 
juosta, tikimės, lydės tuntą iškil
mingose jo' valandose dar ilgus, 
ilgus metus. Vėliavoskrikšto tėvai 
- pirmoji "Aušros Vartų" tun- 
tininkė s. N. Grigaliūnienė ir tunto 
tėvūnas p. E. Nakutis.

Sugrįžus į . išpuoštą didžiąją 
Jaunimo Centro salę ir svečiams 
susėdus prie "Kun. Gražinos" bū
relio sesių skautiškais motyvais 
papuoštų stalų, buvo pristatytos 
tunto draugoves. Kiekvienas vie

netas, su savo vadovėmis priekyje, 
su daina įžygiavo salėn-ir, tunto 
adjutantės vyr. sk. si. M. Burbie
nės apibūdintos, skambiais šū
kiais nušvietė savo vieneto charak
terį ir siekimus. Štai seka tų drau
govių vis didėjanti virtinė:

ŽEMAITĖS DRAUGOVĖ .vado
vaujama si. Loretos Pl^pytės, su
sidedanti iš 34 sesių. Si draugovė 
įkurta 1950 metais ir vadovaujama 
eilės sumanių draugininkių, išaugr 
į didelį, visur pasireiškiantį vie
netą. Pasirinkusi rašytojos Julijos 
Žemaitės vardą, jau 19 metų žen
gia tvirtu skautišku keliu. Jos šū
kis:'''Kas bus, kas-nebus,mūs Že
maitės pareigingos bus!"

JŪRATĖS DRAUGOVĖ, vado
vaujama v.sl. Dinos Gelažiūtės. 
Tai jauniausia tunto draugovė,įsi
kūrusi 1968 metų balandžio mėnesį 
prie Lietuvių Evangelikų Liuteronų 
"Tėviškės" parapijos. Draugovės 
įkūrėja - v.s. Bronė Variakojienė. 
Draugovei priklauso 22 sesės,ku
rios kruopščiai veikia ir žengia 
dar joms nauju skautišku keliu savo 
ryžtingos draugininkės, prityru
sios globėjos ir visos tunto vadovy
bės padedamos. Draugovės šūkis: 
"Kur Jūratė, gintarai, ten tėvynė 
ir namai!"

BIRUTĖS DRAUGOVĖ, vado
vaujama ps. Reginos Vaitkevičie
nės. Draugovė veikia Cicero ribo
se, radusi prieglobstį prie šv. An
tano parapijos. Tai darbščių sesių 
vienetas, visuomet susirūpinęs 
skautės asmenybės ugdymu. Tu
rėdamos veiklų tėvų komitetą ir 
bendradarbiaudamos su Cicero 
"Lituanicos" broliais, ruošia Ka
lėdų eglutę, vakarus, išvykas ir da
lyvauja Cicero bendruomenės pa
rengimuose bei minėjimuose su 
ryžtingu savo šūkiu lūpose: "Bi
rutės ryžtas ir dvasia glūdi mūsų 
širdyse!"

AUŠRINĖS DRAUGOVĖ, va
dovaujama v.sl. Jūratės Eidukai- 
tės. Ši draugovė įkurta 1965 
Brighton Parko rajone. Per trum
pą laiką, draugovė išaugo į stip
rų skautišką, tautiniai susipratu
sį vienetą. Jaunimo Metų (1966) 
proga skaito bent po dvi lietuviš
kas knygas, dalyvauja lietuvių te
levizijos programoje, mokosi lie
tuviškų dainų, pasiremdama šūkiu: 

"Lai Aušrinė veda mus į gimtu 
tėvų namus!"

GABIJOS vyresniųjų skaučii 
draugovė, vadovaujama ps. Eleo
noros Šalčiūnienės. Draugovė si 
šūkiu "Skriskim pirmyn - skau
tiška viltim!" tikrai ryžtingai 
skrenda skautišku keliu. Didžioji 
jaunųjų gabijiečių dalis yra vado
vės įvairiuose tunto vienetuose. 
Dar siekdamos mokslo, nepagaili 
brangaus laiko lavintis skautybėje, 
kad galėtų savo įgytas žinias per
duoti jaunesnėms sesėms.

NERINGOS DRAUGOVĖ,vado
vaujama ps. Elenutės Šiurnaitės. 
Draugovė įsikūrusi 1951 metais, 
su šūkiu "Pirmyn su šypsena į 
darbą Tėvynei žengia Neringai", 
per eilę metų gražiai supynė skau- 
tišką ir tautinį darbą Bridgeporto 
apylinkėje. Jos darbuojasi "Navy 
Pier" rudeninėse mugėse, talki
na Baltui, mokosi kalėdinių "šiau
dinukų" bei kitokių rąnkdarbių. 
Dažnai ir gausiai iškylauja ir sto
vyklauja.

ŽIBUČIU I-ji DRAUGOVĖ,va
dovaujama v.sl. Danutės Vaičeliū- 
naitės. Tai pati pirmoji mūsų jau
nųjų sesių - paukštyčių draugovė, 
per eilę metų iš mažų pumpurė
liu išauginusi didelę puokštę skau
tiško gėlyno. Darbščios ir suma
nios pirmosios jaunųjų "žibučių" 
draugininkės išaugino tuntui daug 
skautiška dvasia tvirtų sesių. Jos 
išmokino pirmuosius mazgus, šū
kius, pirmąsias skautiškas dainas. 
Darbščios paukštytės kas sekma
dienį sąžininkai lanko sueigas, di
deliu būriu kas vasarą važiuoja 
stovyklon ir teikia tunto ateičiai 
didelių vilčių.

ŽIBUČIU. II-ji DRAUGOVĖ, 
vadovaujama v.sl. Valerijos Spar- 
kytės. Sis vienetas atsirado, kai 
Žibučių I-ji draugovė nebepajėgė 
savo būrelin sutalpinti vis daugiau 
ir daugiau į skautiškas gretas įsi
jungiančių mažųjų sesių. Kaip Ži
bučių I-je, taip ir šioje draugovė
je mažosios sesės mokosi pirmųjų 
skautiškų žingsnių, darbelių ir dai
nų. Už sąžiningą sueigų lankymą 
yra laimėjusios pagyrimų, o už 
eruopštų patyrimo laipsnių ir spe- 
tialybių mokymąsi mūsų jaunosios 
sesės nuolat puošiasi raudonais ir 
geltonais kaklaryšiais ir margais'
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specialybių ženklais.
Suminėjus gražiai pasirodžiu

sias draugoves, sustokime prie dar 
trijų tunte veikiančių vienetų. Tai 
"Mirgos", "Kunigaikštienės ,Gra
žinos" ir "PartizanėsVaidilutės" 
vyresniųjų skaučių būreliai, šių 
būrelių sesės (išskyrus vienetams 
vadovaujančias) švenčių ir tunto 
sueigų metu paprastai nebežygiuo
ja tunto gretose, tad gal liko ir ne
pastebėtos ir plojimais nesutiktos. 
Tai tyliai "Aušros Vartų" tunte 
besidarbuojančios sesės, jau dau
gelio paukštyčių ir net geltonšlip- 
sių mamytės. Užleidusios savo 
vietų jaunesnioms vadovėms,nenu
traukė ryšių su skaučių organiza
cija, ir dabar mielai pagelbsti vi
suose tunto darbuose; paprašytos, 
visokeriopai remia jaunąsias va
doves, talkina tuntininkei. Jų mar
gaspalviai rankdarbiai puošia Ka
ziuko mugių lentynas, jos verda, 
kepa stovyklose, kavinėse, mugių 
virtuvėse. Didėlė jų dalis yra bu
vusios tunte vadovės, ir tuntas 
joms artimas: jų širdyse tebe- 
liepsnoja meilė skautybei, neuž
slopinta šeimos rūpesčių ir bė
gančių metų srovės.

Vėliavų įnešimu toliau tęsiama 
oficialioji dvidešimtmečio minėji
mo dalis. Paskaitomas tunto įsi- 
steigimo aktas, pirmosios , tunto 
("Lapių") skilties atstovės pake
lia sukaktuvinę tunto gairę.

Svečius ' pasveikina "Auš
ros Vartų" tuntininkė s. Danutė 
Eidukienė. Ji priminė ir pristatė 
visas buvusias "Aušros Vartų" 
tuntininkės, pabrėždama, kad - 
kaip šeimos širdis yra motina,kaip 
tunto širdis yra tuntininkė. Ne
lengvos kartais tos pareigos, ta
čiau visos buvusios tunto vadovės 
su meile ir pareigingumu per vi
sus 20 metų budėjo tunto sargy
boje. Šiandieną matomai gražūs to 
vadovavimo vaisiai: didėjančios 
sesių gretos, kasmet plečiama 
patogiais pastatais apstatyta sto
vyklavietė, kas vasarą ten pilna 
didelių ir mažų sesių; visur gra? 
žiai pasireiškiantis skautiškas 
darbas. Tuntininkė ypatingai dė
kojo savo dabartinėms vadovėms- 
draugininkėms, kurios yra tikros 
tunto darbo rankos. Jom tiesiogi
niai atitenka jaunųjų sesių auklė
jimas, skautiškos ir kartu tautinės 
liepsnelės įžiebimas. Tai svarbi, 
daug pasiruošimo reikalaujanti pa

reiga. Padėkota ir tėveliams už 
jų nuolatinę didelę paramą tuntui 
visuose nesibaigiančiuose darbuo
se. Ta proga ordinu už nuopelnus 
su rėmėjo kaspinu apdovanoti ypač 
daug pasidarbavę sekantys tėvai: 
p.p. J. Gvildys, I. Kotovas, E. Na- 
kutis, O. Lenkauskienė, V. Vait
kevičius. Tuntininkė taip pat pri
statė tunto dvidešimtmečiui pami
nėti išleistą tunto albumą.Siame 
leidinyje randama tunto istorija, 
papuošta vaizdžių žodžiu ir įdo
miomis nuotraukomis bei iliustra
cijomis.

Po oficialiosios dalies, sve
čiams besivaišinant kavute ir 
pyragaičiais, vyko meninė progra
ma. Šią dalį pravedė ps. Janina 
Mikutaitienė, perskaitydama 
trumpą skaučių istoriją nuo Ne- 
prikl. Lietuvos laikų iki įsikū
rimo Amerikoje, kur mūsų se
sės pasiryžo tęsti skautišką veik
lą, priaugindamos žalią rūtelę 

svetimoje žemėje. Sklandus mo
derators- žodis, paruoštas sesės 
v. si. Irenos Šerelienės, daug 
prisidėjo prie programos pasise
kimo.

Seka tunto praeitį vaizduoją pa
sirodymai , įvairūs nutikimai ir 
"romantika" Kaziuko Mugėse, 
stovyklų linksmos problemos ir 
darbai.

Meninė programos dalis buvo 
ypatingai kruopščiai ir skoningai 
atlikta. įdomi taip pat buvo vyres
niųjų ir mažųjų sesių rankdarbių 
parodėlė, išdėstyta gretimoje kla
sėje, globojama "Partizanės Vai
dilutės" būrelio sesių.

Baigėsi graži sekmadienio po
pietė, gražus tunto veiklos paminė
jimas. Patenkinti skirstėsi svečiai, 
maloniai nustebinti gražiu priėmi
mu; laimingos ir sesės, gausių 
šventės dalyvių įvertintos.

dj.
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19 Z2

Apdovanojimo žymenis sega Gen. 
Kons. s. Juzė Daužvardieriė: v. sk. 
D. Graužinytei, .. v. sk. Jol. 
Kriaučeliūnaitei, v. sk. Daliai 
Eidukaitei. Asistuoja' tuntininkė ps.
Alb. Ramanauskienė.

„Suktinio” stovyklos vyresnės 
skautės.

„Jūratės” dr-vės įkūrėja, v. s. Brone 
Variakojienė, apdovanojama 
gėlėmis.

36

A. a. Jonas Borevičius, S. J., il
gametis „Aušros Vartų” tunto 
kapelionas, su naujomis 
skautininkėmis: N. Balzariene, M.

Burbiene', A. Ramanauskiene/ Ir.
Šereliene ir Aid. Kelmelyte.
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Sukaktuvinio pyrago žvakutes 
uždega pirmoji „Aušros Vartų t. 
tuntininkė. s. Nina Grigaliūnienė- 
Nork.r-. tebi: j. sk. Aušrinė 
Mikutaitytė, ps. Rima Skorubskaitė, 
v. sk. Nijolė Sparkytė ir sk. Vita 
Šerelytė.

i unto žb-čio minėjime dainuoja 
„Žiežirbos”: V. Vakarytė, R. 
Zubrickaitė, V. Šerelytė, J. Fabi- 
jonaitė, N. Sparkytė — grupės 
vadovė ir S. Mikutaitvfė

Rikiuotę palydi su muzika muZ. 
Faustas Strolia.
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19??
Skautininkės, pasitikusios suva

žiavimo dalyves su šypsena ir pri
segusios kiekvienai ornamentuotą 
kortelę. Iš kairės: V. Eidukaitė, 
Gr. Meiluvienė, R. Skorubskaitė, 
L. Rupinskienė.

A. Plaušinaičio nuotr.

1976 m. Juozės Vaičiūnienės 
stovykla Rakė.

„Aušros Vartų” tuntininkės iš k. į d., 
I eil. tuntininkė s. N. Balzarienė, v. s. 
O. Siliūnienė, Gen. Kops. s. Juzė 
Daužvardienė, s. D. Gotceitienė. II 
eil.: u. s. H. Plaušinaitienė, v. s. A. 
Ramanauskienė, v. s. R. Kučienė, 
u. s. A. Namikienė, v. s. ■ D. 
Eidukienė. '
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„Aušras Vartų” tunto 30-ties metų 
sukaktuvinė stovykla „Gija”. 
Stovyklos viršininkė v. s. Regina 
Kučienė (3-čia iš kairės). Už jos stovi 
komendante v. sk. Jolita 
Kriaučeliūnaitė.

19Z9
Aušras Vartų” tunto 3C-ties metų 

minėjimas. Tunto sesės JC scenoje 
itlieka programų.
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Senpilės talkininkės Aušros Varių tunto- 
skautininkės Ilona Laučienė, Adelė Izokai- 
fienė ir Aurelija Vaičiulienė.

19S1
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„RŪPINTOJĖLIO”
STOVYKLOS DAINA

Žodžiai iš Lietuvos
Muzika Viltenio, 1980

Rūpintojėli, Tėviškės laukuose 
Matei ir džiaugsmą ir skriaudas 
žmogaus
Kam gi dabar nelaimėj 
pasiguosiu,
Jeigu Tave nuo kryžkelių išraus? 
Kam gi pasiguosiu?

Refrenas:

Rūpintojėli, Rūpintojėli, 
Nepalik mūs krašto, nepalik 
širdžių.
Rūpintojėli, Rūpintojėli, 
Nepalik mūs krašto, nepalik 
širdžių.

Kas laimins mūsų žemišką 
kelionę,
Rūpintojėli, jei nebus l'avę.f?
Kas gi išgirs tylią širdies dejonę 
Ir kas nušluostys ašaras gailias? 
Kas gi nušluostys?

Tartum tavin Tėvynė mūs įaugo, 
Jos laimė, ašaros ir jos kančia 
Tol ji tvirta, kol Tavo rankos 
saugo,
Tik neišeik, o Viešpatie, iš čia! 
Tik neišeiki!

1960

LS SESERIJOS 
KONKURSO LAIMĖTO

JOS
LSS skaučių seserijos 

konkurso vąttinimc komisija 
skelbia laimėjusias skiltis:

Prityrusios skautės:
Pirmą vietą (100 dol.) — 

„Sietynas“, „Aušros Vartų“ t., 
Chicago, IL.: Nida Bichne- 
vičiūtė, Gailė Eidukaitė, Julija 
Gotceitaitė, Eglė Lesniaus- 
kaitė, Dalia Sabaliauskaitė, 
Judita Sasnauskaitė, Ramona 
Steponavičiūtė ir Rūta Stropu- 
tė.

Antrą vietą (60 dol.) — 
„Žuvėdros“, „Neries“ t., 
Omaha, Nebr.: Nina Grigaity- 
tė, Gailė Reškevičiūtė, Alma 
Šarkaitė ir Laima Šarkaitė.

Skautės:
Pirmą vietą (100 dol.) — 

„Žuvėdros“, „Nerijos“ t., 
Chicago, IL: Gabriella Armi
naitė, Erika Arminaitė, Saulė 
Brakauskaitė, Ramona 
Grigaliūnaitė, Aleksandra
Gražytė, Lisa Karaitytė, Rima 
Saulytė, Daiva Vizgirdaitė.

Ari erą vietą (60 dol.) — 
„Baravykai“, „Aušros Vartų“ 
t., Chicago,. IL: Lina Grigai- 
tytė, Kristina izokaitytė, An
drea Mackevičiūtė, Daiva 
Parakininkaitė, Lina Šliažaitė 
ir Vida Urbaitė.

Už geriausiai atliktą dalį 
skiriama po 10 dol.:

Prityrusios skautės:
„Gudruolės“, „Laisvės var

po“ viet., Philadelphia, PA — 
skilties prisistatymas, dovana 
ir rimties valandėlė.

„Rūtos“, „Šatrijos“ t., Hart
ford, CN — kelionės dienoraš
tis, maistas, nuotykio aprašy
mas ir daina.

„Lelijos“, „Rambyno“ viet., 
Washington, D. C. — pionerija 
ir pasirodymas.

Skautės:
„Mirgos“ (sk. ir prit. sk. skil

tis), „Šatrijos“ t., Toronto, 
Ont., Canada: skilties prisista
tymas, rimties valandėlė ir 
nuoty 1 J , afiymas.

„Laumės ,uostos“, „Aušros 
Vartų“ t., Chicago, IL: kelio
nės dienoraštis ir dovana.

„Žuvėdros“, „Šatrijos“ t., 
Toronto, On t., Canada: mais
tas, pasirodymas ir daina.

„Vaivorykštės“, „Ramby
no“ viet., Washington, D.C.: 
pionerija.

„Kelionėje su dama“ 
dalyvavo 13 skilčių iš 7 viene
tų, 3-jų rajonų, 2-jų kraštų.

Konkurso premijų mecena
tas kun. dr. Juozas 
Prunskis. Premijų įteikimas 
ir darbų paroda įvyks 
Skautiškose susitiktuvėse — 
Senpilėje, š.m. gegužės 22-25 
d., Beaumont, Ohio.

Sveikiname „keliavusias“ ir 
laimėjusias skiltis. Džiau
giamės gražiais ir suma
niais jų darbais. Dėkojame 
kun. dr. J. Prunskiui už dėme
sį lietuviškai skautijai.

L.S.S. skaučių seserijos 
konkurso vertinimo komisija: 
kun. J. Vaišnys* S.J., s.fil. 
Dalia Dundzilienė, j.s. Dai
va Gaučienė, s.fil. Ilona 
Laučienė ir j.s. Vena 
Lauraitienė.

19 ši
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Naujos ,, Aušros Vartų” tunto 
prityrusios skautės — iš k. į d.: Daiva 
Viktoraitė, Tina Antanaitytė, Lina 
Šliažaitė, Vida Brazaitytė, Daiva 
Parakininkaitė, Andrea 
Kaminskaitė, Ramona Behringer ir 
Renata Raudytė.

Nuotr. Jono Tamulaičio.

1982 m. Kaziuko mugėje Aušros 
Vartų ir Lituanicos tuntų tun- 
t minkai: ps. Adelė Izokaitienė ir s. 
Romas Rupinskas.

Nuotr. A Namikienės

Stovykloje atliekami darbeliai, s. 
Ilonos Laučienės prižiūrimi: pr. sk. 
Renata Ramanauskaitė ir pr. sk. 
Ilona Vaičiulytė.

Aušros Vartų tunto vadija 1982 m. 
Pirmoje eilėje: A Avižienytė, T. 
Kybartienė, tuntininkė ps. A Izokai
tienė, A. Ramanauskienė, J. 
Avižienytė, R Kaminskaitė. 
Antroje-trečioje eilėje: L Laučienė, 
R Norkienė, A Parakininkienė, F: 
' Bobinaitė, L Ramanauskas, D.
Račiūnaitė, A Vaičiulienė, L 
Laucmtė, A Sauiaitis, L Valaitienė, 
& Sasnmsskienė.

Nuotr. L Tamulaičio
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1985

Žodžiai: v.sk.v.sl. Irenos Šerelienės

Mūs "Aušros Vartų" sesės žygiuoja 
Jauno ryžto ir valios keliais, 
Visagaliui, tėvynei, rytojui 
Ir su meile žmonijai visai.

Mes sveikinam rytų ir saulę 
Malda, šypsena ir daina, 
Težydi skautybė pasauly, 
Teskamba "Budėk" visada!

Mūsų vėliavos gijos ataustos 
Žalios rūtos ir saulės varsa, 
Teliepsnoja skaisčiau negu laužas 
Vienas vardas širdy - Lietuva!

Mes sveikinam rytą ir saulę 
Malda šypsena ir daina, 
Težydi skautybė pasauly 
Teskamba "Budėk" visada!

„Aušros Vartų” tuntas 1983 m. LSS 
Jubiliejinėje Stovykloje.
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Žodžiai: v.sk.v.sl. Irenos Serelienės

Laužų liepsnelės blėsta, 
Užmiega ąžuolai.
Sidabro žvaigždės kviečia 
Mus poilsio ramiai.

„Aušros Vartų” tunto sueigoje iš k.: 
tuntininkė s. Adelė Izokaitienė, LSS 
VS v. s. Danutė Eidukienė ir s. Irena 
Valaitienė.

Niūniuok, naktie, mums giesmę 
Varpelių švelnumu, 
Jau Dievas ranką tiesia 
Ir laimina visus.

Vyresnės skautės: R. Pretkelytė, L.
Saulytė, V. Izokaitytė, A.
Mikutaitytė ir R. Zigaitytė.

„šiaurės Pašvaistės” stovykloje, 
1984 m. v. sk. v. si. LaurosLauciūtės 
skautukės įžodis. Vėliavų laiko s. 
Ilona Laučienė.
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Chicagos Aušros Vartų tunto 
prityrusios skautės per rėliginę 
sueigą nupiešė plakatus, kurių 
kiekviename duderinti skautės 
įstatai su. vienu iš pamokslo nuo 
kalno palaiminimų.

Nuotrauka A. Vaičiulienės
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1984 m. Chicagoje įvykusiame ESS 
Vyriausių Skautininkių pareigų per
davime. Pareigose buvo VS v. s. 
Danutė Eidukienė ir VSP s. Dalia 
Gotceitienė „Aušros Vartų tunto 
sesės. Iš k. į d. LSS Tarybos 
Pirmininkas v. s. P. Molis, ev. 
dvasios vadas s. A. Trakis, VS v. s. 
D. Eidukienė, VSP s. D. Gotceitienė 
ir v. s. M. Vasiliauskienė.
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„Girių paslapties” stovykla Rakė 
1987 m-. II eil. iš d.: v. s. L. 
Ramanauskas, stovyklos 
kapelionas v. s. A. Saulaitis, S. J., 
stovyklos virš. ps. Giedrė 
Penčylienė.

„Aušros Vartų” tuntas Tarp
tautinėje Mugėje. Iš k. į d.: ps. A. 

Parakininkienė, v. sk. R. Spurgienė, 
v. s. A. Ramanauskienė, v. sk. R. 
Bartkienė.

1988 m. Tautinėje Stovykloje: iš k. į 
d.: ps. Renata Ramanauskaitė, u. sk. 
Zita Kuliešytė, u. sk. Lina Meilytė 
(Kern.) ir v. sk. Loreta Deveikytė.
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1988 1969

VH-osios Tautinės stovyklos,- LSS 
Seserijos gairelė Tėviškės” laukai, 
sukurta ps. Renatos 
Ramanauskaitės.

„GABIJA” GYVUOJA

SESĖ IR SESUO
Priklausydami jaunimui skir

tose organizacijose dažnai 
turime ypatingą privilegiją būti 
šalia išskirtinų jaunuolių.

Viena tokių yra Julija Valai
tytė, Irenos ir Jono Remigijaus 
Valaičių dukra. Praėjusį (1988)

Nuo pat mažens darbšti, ener
ginga ir drausminga Julija daug 
laisvalaikio neturėjo. Baigė 
Marquette Parko parapijos ir 
Kr. Donelaičio lituanistines mo
kyklas, dalyvavo mokyklos ir 
vėliau Jaunimo centro ansamb
liuose. Taip pat ji yra viena iš 
tų, kurios Aušros Vartų skaučių 
tunte praėjo kelią ir darbą nuo 
paukštytės iki paskautininkės 
laipsnio.

Kita jos gabumų šaka — spor
tas, į kurį įsitraukė dar būdama 
ketvirtame mokyklos skyriuje.

Tuo pačiu laiku įstojo ir į lie
tuvių sporto komandas. Nuo 
pirmų studijų metų Julija buvo 
U of I Circle Campus tinklinio 
komandos žaidėja, kovojusi už 
savo mokyklą visose sporto 
kelionėse po Jungtines Ameri
kos Valstybes.

A. Namikienė

„Aušros Vartų”- tunto „Ga
bijos” draugovės vyr. skautės 
kas trečią sekmadienį susirenka 
sueigai. Kadangi beveik visos 
sesės jau studijuoja universite
tuose, sueigų temos yra iš įvai
rių sričių ir įdomios.

Draugovė prisideda ir prie 
vyr. skaučių kandidačių pro
gramos. Kartu još ruošia „Širde
lių šokius”. Šokiai bus jaunimui 
nuo 13 metų, jie ruošiami 
vasario 11d. Lietuvių centre — 
Lemonte.

Kovo mėnesį ruošiasi daly
vauti Kaziuko mugėje.

„Gabijos” draugovė kviečia 
visas „Aušros Vartų” vyr. 
skautes sugrįžti skautiškon 
veiklon.
vyr. si. fil. Nida Bichnevičiūtė

Linksma, kai mama kartu skautauja. 
Aušros Vartų tunto vyr. skautės T. 
Antanaitytė, O. Antanaitienė ir D. 
Slivinskaitė.

L. Volodkos nuotr.
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GRAŽINIEČIŲ 
GERASIS DARBELIS

„Aušros Vartų” tunto „Kuni
gaikštienės Gražinos” būrelis 
stengiasi kasmet atlikti pla
tesnio masto visuomeninio po
būdžio gerąjį darbelį. Šiais 
metais tokiam darbeliui proga 
buvo Vilniaus Jaunimo teatro 
artistų Petro ir Apolonijos (Mat- 
kevičiūtės) Steponavičių atvy
kimas į JAV-es gydymosi tiks
lais. Petrui reikalinga 
sudėtinga operacija, kuriai nėra 
galimybių ok. Lietuvoje. Aišku, 
čia susiduriama su didelėmis pi
niginėmis išlaidomis, o pašalpų 
prašyti nelengva, o dar sunkiau 
jas priimti. Pastangose, nors 
minimaliausiai šią padėtį 
palengvinti, gražinietės pasiūlė 
suruošti Apolonijos ir Petro 
rečitalį-koncertą. Po sėkmingo 
koncerto, dėkingi Apolonija ir
Petras Steponavičiai rašo:

„Su džiugiu nerimu, mes, du 
Vilniaus Jaunimo teatro akto
riai, balandžio 2 d. žengėme j 
Chicagos Jaunimo centro didž. 
salės sceną. Kad šis mūsų susi
tikimas su Chicagoje gyve
nančiais tautiečiais įvyko, 
esame labai dėkingi „Aušros 
Vartų” tunto „Kunig. Graži
nos” būrelio vyr. skautėms: 
Rūtai Spurgienei, Aldonai Ka
minskienei, Reginai Smolins- 
kienei,- įrenai Šerelienei, 
Reginai Krištopaitienei, Rūtai 
Bartkienei, Danutei Gierš- 
tikienei, Janinai Mikutaitięnei, 
Rasutei Stropienei ir Valerijai 
Plepienei. Viskas buvo organi-. 
zuota puikiai.

„Dėkojame taipogi, mus šiltai 
sutikusiems tautiečiams, kurių 
maloniai nustebinantys telefo
no skambučiai pripildė visą 
sekančią mūsų dieną.

Kunigaikštienės Gražinos uyr. 
skaučių būrelis, surengęs Vilniaus 
Jaunimo teatro aktorių Apolonijos 
Matkeuičiūtės ir Petro Steponavičių 
rečitalį balandžio 2 d. Jaunimo 
centre. Iš kairės pirmoj eilėj: R. 
Krištopaitienė, A. Kaminskienė, akt.

Apolonija Matkeuičiūtė, R. 
Bartkienė, ir A. Ramanauskienė; 
antroj eilėj: R. Smolinskienė, V. 
Plepienė, akt. Petras Steponavičius 
ir R. Spur^^nė (nėra J. 
Mikutaitienės, I- Serelienės, D. 
Gierštikienės, R- Stropienės)

„Aušros Vartų” tunto 
„Kunig. Gražinos” būrelis pa
darė puikią pradžią ir mes 
esame pakviesti, balandžio 
28-tą dieną į Lietuvių centrą Le- 
monte, kur atliksime kiek pako
reguotą programą.

„Pirmojo mūsų koncerto ren
gėjoms didelis ačiū!”.
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