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SKAOTIIAIDO’PRENIIMERATOS 
REIKALO

“Skautų Aidas” siuntinėjamas visiems 
Lietuvių Skautų Sąjungos nariams, kurie 
apsimoka nario mokestį. Administracija siunčia 
“Skautų Aidą” pagal pateiktus Seserijos ir 
Brolijos sąrašus. Visi kiti turi mokėti 
prenuemratos mokestį, kuris yra juokingai 
mažas, Nepaprastai pakilus pašto išlaidoms 
tenka stabdyti “Skautų Aido” siuntinėjimą 
tiems, kurie neapmoka.

Tad, norėdami gauti "Skautų Aidą” turite 
būti nario mokestį mokančiu LSS nariu arba 
mokėti prenumeratą.

Budėkime!

v.s. Albina įmanaus fąenė 
Skautų Aido administratorė

v.s. Romas Otto, Canada

I SKAUTU AIDA PAHMBI
v.s. Sofija Jelionienė, IL - $20.00 

s. Mėtos Burbienės atminimui

Liucija Krutulienė, IL - $20.00

v.s. Romas Otto, Canada - $10.00
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Skautas/Hiemiilaikoshavožodžio
Tiesa, tvirtas pažadas

— visada ištikimas/a tiesai, nes tiki žmogaus gėriu 
(savo ir kitų)
— neslepia tiesos
— sako tiesą arba nutyli, bet nemeluoja.
— pasitiki kitais ir prileidžia kito teisingumą.
— stoja už tiesą, net jei liktų kitų aplcistas/a ar jei 
reikėtų pačiam/iai prisipažinti ir patirti nesmagumą.
— elgiasi teisingai, nežiūrint, ar kas nors mato ar žino, 
ar ne
— naudojasi dalykais teisingai pagal jų paskirtį.
— neima, kas priklauso kitam, neatsiklausus, ir 
išsaugoja, kas priklauso kitam.
— apsvarsto psažadą, prieš pradėdamas/a
— ištesi pažade, sąžiningai atlikdamas/a kas prižadėta.

Aukščiausioji tiesa

Jėzus sako: “Aš tam esu gimęs ir atėjęs į pasaulį, kad 
liudyčiau tiesą. Kas tik brangina tiesą, klauso mano 
balso”
(Jn 18,37)
“Būkite tad tobuli, kaip jūsų dangiškasis Tėvas yra 
tobulas"
(Mt 5,48)
“Aš nberandu didesnio džiaugsmo..., jog mano vaikai 
gyvena tiesoje"
(3 Jn 4)

Pagalvok:
1. Kokiu būdu ištikimybė tiesai pagerbia žmogų?
2. Ar kas nors mokykloje apsunkina (trukdo) 
mokiniams' būti tiesiems, teisingiems? Kas galėtų 
pakeisti tokią padėtį?
3. Ką darytumei, jei kitas norėtų nuo tavęs nusirašyti 
per egzaminą?
4. Žaidimuose, jei teisėjas nepastebi tavo klaidos, ar 
pasisakyti?
5. Kas padeda išlaikyti tiesą tarp šeimos narių, 
draugų?
6. Ar yra tokių aplinkybių, kad reikia meluoti? Ar 
kaip nors nusukti? (gatvėj, krautuvėj, namuose, 
mokykloje, su draugu...)?
7. Kai ką nors randi, kas ne tavo, ką darai?
8. Ką daryti, jei esi' ką nors pažadėjęs/usi ir vėliau 
pastebi, kad ne visai gerai?
9. Kokius pažadus esi davęs/usi? Kaip ištesi?
10. Ką darai, kai kitas nesilaiko savo pažadų tau?

Apsispręsk:
Ką manai daryti, kad vis labiau pamilčiau tiesą ir 
savyje ugdyčiau norą visada kilniai elgtis?

Pasimelsk:
Jėzau, Tu mums atvėrei tiesą, kad Dievas mus myli ir 
visad nori mums gero.
'Tu mirei už tiesą. Tavo pažadai tikri, ir Tu jų 
neatšauki.
Suteik mums jėgos pasirinkti gėrį ir tiesą ir apsaugok
nuo melo ir netiesos.

Vienas tėvas nuvežė skiltį j futbolo žaidimą. Po rungty
nių sugrįžę prie mašinos pastebėjo, kad buvo paliktos uždeg
tos mašinos šviesos. Baterija buvo perdegus. Visi nuėjo prie 
artimiausio namo ir paprašė leidimo pasinaudoti telefonu.

Kadangi buvo Naujųjų Metų išvakarės, tai negalėjo pri
sišaukti vilkiko pagalbos. Namų savininkas, įsižiūrėjęs j jų 
uniformas, tarė: "Matau, kad jūs esate skautai, o skautai lai
kosi savo žodžio. Jumis galiu pasitikėti. Imkite mano žmonos 
mašiną ir važiuokite laimingai namo. Rytoj galėsite mano 
automobilį sugrąžinti!”

Visi nustebo žmogaus gerumu ir pasitikėjimu. Padėkoję 
išvyko namų link. Visiems buvo gera pamoka, nes žmonės 
skautais pasitiki!

vs Seselė Igne Piešinys vyr. s|c Snaigės Šileikienės
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„KĄ PADAREI VIENAM
IŠ MAŽIAUSIŲJŲ
MANO BROLIŲ...”

Šiltą gegužės 9 d. vakarą 
„verpstės” susirinko sktn. 
Dailės ir Juozo Liubinskų nau
jame name įdomiai sueigai: sesė 
Ramutė Kemežaitė, neseniai 
grįžusi iš specialios darbo kelio
nės Lietuvon, sutiko papasakoti 
savo įspūdžius.

Sesė Ramutė, chirurginės me
dicinos sesuo, buvo nuvykusi 
Vilniun su „Lietuvos Vaikų 
vilties” medikų kadru, kuriam 
vadovavo Shriners ligoninės 
Čikagoje vyr. chirurgas dr. J. P. 
Lubicky, jau ne kartą 
sėkmingai operavęs luošuosius ■ 
Lietuvos vaikučius. Šį kadrą 
sudarė: du chirurgai, dr. J. 
Lubicky ir dr. J. Sproul, du 
anesteziologai, dr. M. Brennan 
ir dr. J. Prunskis, 2 med. sese
rys, C. O’Brien ir P. Zaroslinski, 
ir, be Ramutės, dar 2 chirurgi
nės med. seserys, N. Jamieson 
ir C. Acosta bei vertėjas s. P. 
Šalčiūnas. Jie visi paaukojo 
savo atostogas mažiesiems Lie
tuvos ligonėliams.

Sesės Ramutės gyvas, išsamus 
pasakojimas, nors ir perpintas 
humoru, „verpstes” sugraudino, 
nes labai aiškiai prieš akis atsi
stojo luošųjų Lietuvos vaikų 
vargas ir dideli, ne tik medici
ninių reikmenų ir įrengimų, bet 
ir buitinių dalykų trūkumai.

Šis med. kadras darbavosi tik 
vienoje Vilniaus — Santariškių 
ligoninėje. Ten pernai buvo ati
daryta „Lietuvos Vaikų Vilties” 
operacinė. Būtiniausioms opera
cijoms vaikų atranką padarė 
patys chirurgai. Sunkios stubu
ro ir ortopedinės operacijos bu
vo padarytos 24 vaikams. Taip 

pat apžiūrėta 200 vaikų, nusta
tant, kokių operacijų jiems rei
kėtų.

Darbas operacinėje tęsdavosi 
po 12 vai. į dieną, kasdien po 4-5 
operacijas. Jauniausias pacien
tas — 8 mėn., vyriausias — 17 
metų. Intensyvus amerikiečių 
medikų darbas, atrodo, šiek tiek 
stebino lietuviškąjį personalą, 
nes ten pradedama operuoti 10 
vai. ryto ir baigiama 1 vai. p.p. 
Su amerikiečiais darbavosi ke
turi Lietuvos ortopedai, keturi 
chirurgai, stebėtojų buvo arti 10 
asmenų.

Nepaisant labai pasenusių 
priemonių bei įrengimų ir 
įvairių trūkumų, Ramutės nuo
mone, Santariškių medikai pa
siekia gana gerų rezultatų. Sve
čių ir šeimininkų bendradarbia
vimas buvęs malonus ir med. se
serys rodė norą ir pastangas įsi
savinti naujesnius chirurginius! 
bei pacientų aptarnavimo meto
dus.

Sesės Ramutės pasakojimą se
kė jos susukta vaizdajuostė. Čia 
matėme linksmų vaizdų: spal
vingais pasakų paveikslais 
dekoruotas vaikų palatas, šyp
sančius mažųjų ligonių ir jų 
mamų veidelius po sėkmingų 
operacijų, linksmas amerikietes 
med. seseris šokančias prie 
kasetės muzikos tarp operacijų 
(kas labai stebino rimtą 
Santariškių personalą). Taip pat 
ir liūdnų: vis dar tebevirinamus 
švirkštus, rankų plovimo 
dubenį dezinfekuojamą liepsna 
(!), senoviškas lovas, skalbiamą 
chirurginę aprangą (dar nėra 

jVienkartmių — išmetamų). 
Labiausiai „verpstes” prislėgė 
mažytė ligonėlė, kenčianti 
vidaus sužalojimus nuo išgertos 
rūgšties. Ja, kiek Ramutė žino, 
nesirūpino tėvai ir net nė kar
to neaplankė...

Viso to nepaisant, reikia 
džiaugtis, kad pastangos gelbėti 
Lietuvos vaiką vis gausėja ir 
medicinos pagalba vis platėja ir 
gilėja. Daugelio šių pastangų 
iniciatoriai yra JAV lietuviai, 
dauguma jauni žmonės — pro
fesionalai su atvira širdimi ar
timui. Jie moka sudominti savo 
draugus amerikiečius Lietuvos 
problemomis ir įtraukti juos į 
gerųjų darbų ratą.

„Verpstės” ypač didžiuojasi 
savo sese Ramute, kuri jau ir 
ateinančias atostogas atiduos 
Lietuvos ligoniams: rudenį ji 
planuoja vėl keliauti į Vilnių, 
kur Lazdynuose, greitosios pa
galbos ligoninėje, asistuos chi
rurgui dr. Light vaikų rankų 
operacijose. ,-,Ką padarei vie
nam iš mažiausiųjų mano bro
lių...” viliamės, kad tokie pavyz
džiai patrauks vis daugiau žmo
nių pačioje Lietuvoje daryti ge
ra... be užmokesčio. Kas atrodo, 
kol kas daugeliui nesupranta
ma.

Po šio labai įdomaus, daug 
klausimų sukėlusio sesės Ra
mutės pranešimo, „verpstės” tu
rėjo progą apžiūrėti brolio Liu- 
binsko „muziejų”, kurio ver
tingais rinkiniais galėtų pasi
gėrėti ne vienas kolekcionie
rius. Gintaras, liaudies meistrų 
darbai, kryžiai, rūpintojėliai ir... 
velniai bei gausi Amerikos in
dėnų indų, bei aprangos kolek
cija pripildo skautininikų Liu
binskų namus nuo lubų iki grin
dų. Sese Daila, broli Juozai, per 
vieną sueigą dar visko nepama
tėm!

Sesė Nijolė
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UPE — PANTONAIS

1993 m. rugpiūčio mėn vidu
ryje grupelė senų skautų vyčių (iš 
tikrųjų dar ne visai senų) susitiko 
Flagstaff, Arizona, įdomiai kelio
nei. Tai Tomas Lora iš New York, 
Vydas Matonis iš Ambler, PA., ir 
Antanas Matonis iš Flagstaff, AZ. 
Tarp kitko, Tomas yra Vydo ir 
Antano pusbrolis. Prie jų prisi
jungė ps. Audronė Bartytė, jų teta, 
kuri tuo metu gyveno Phoenix, 
AZ.

Kelionė prasidėjo rugp. mėn. 
17 d. Green River, Utah. Green 
upė įteka i Colorado upę, ir vėliau 
į Powell ežerą. Powell ežeras yra 
labai didelis, maždaug 100 mylių 
ilgio, su 120 šoninių kanionų ir 
1200 mylių krantine. Ši apylinkė 
vadinasi Cataract Canyon, Canyon
lands National Park.

Viso grupėje plaukė įvairaus 
amžiaus dvidešimt asmenų, pripu
čiamais laiveliais — ‘pantonais. 
Teko upėmis ir ežeru nukeliauti 

apie 300 mylių per šešias dienas. 
Penkias naktis teko nakvoti, kas 
po atviru dangumi, kas savo ma
žoje palapinėje. Tiek dieną, tiek 
naktį, šios pasakiškos pietvakarių 
gamtos tylą retkarčiais sudrumsda
vo paukščiai ir kiti gyvūnai. Naktį 
atsiverdavo nuostabus paukščių 
tako vaizdas, kurį tik toli nuo 

miestų šviesų taip aiškiai galima 
matyti.

Dieną visus negailestingai 
kepindavo saulė, bet visuomet 
galima buvo atsigaivinti įšokant į 
Upę, nebent tuo laiku buvo plau
kiama per sriaunią upės dalį. Viso 
buvo apie 30 labai sriaunių vietų, 
maždaug 7-8 intensyvumo, varto
jant skalę nuo 1-10. Įdomesnėse 
vietose būdavo sustojama trum
poms iškyloms/pasivaikščiojimams

Iš k. į d.: Antanas, Vydas, Audronė, 
Tomas. Po kelionės.

į šoninius kanionus.
Ši kelionė truputi panaši į 

atostogas, nes nereikėjoj rūpintis 
maistu, kadangi gidai tub pasirū
pindavo. Tik plauk su srove ir 
džiaukis pasakiškais pietvakarių 
gamtovaizdžiais ir nuostabia tyla, 
kurią miesto žmogui sunku įsivaiz
duoti. Fotografijos tik dalinai 
parodo šios apylinkės grožį. Tokią 
kelionę reikia patirti. Jei kam 

'panaši kelionė būtų įdomi galite 
kreiptis pas Antano pažįstamą 
Joną Mešką (Ne..ne, iš tikrųjų 
John Bear), savininką — Hoskin- 
ning River Canoes, Flagstaff, AZ.

K. Matonis
2 Jackson Circle 

Ocean, N.J. 
07712-3209

J
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PELIUKAI 
KAUNE
Ir taip — „Kunigaikštienės 

Birutės“ draugovės „Peliukų skil
tis“ gegužės mėn. 14 d. važiuoi į 
Kauną. Anksti rytą šią kelionę 
pradėjome traukiniu. Ypač patiko 
važiuoti traukiniu tiems „mažiu
kams“, kurie važiavo pirmą kartą.

Kaune, išlipus iš traukinio, 
Vytauto prospektu pėstute nu
žingsniavome į Skautų būklą, kur 
mus pasitiko v.s. b. Feliksas Šaka
lys. Tuojau pat visi savo sumušti
nius ir skanėstus paklojome ant 
stalo ir skaniai drauge gėrėme 
arbatą. Tai buvo mūsų pusryčiai, 
nes iš Vilniaus išvykome labai 
anksti. Brolis Feliksas mums paro
dė patalpas, parodė, ypač įdomų, 
seną vienos draugovės metraštį, 
kurį visi susikaupę klausėmės ir 
žiūrėjome.

Po to, padėkoję ir atsisveikinę 
Su b. Feliksu, Gedimino gatvę. 
nužygiavome prie senojo skautų 
štabo, kuris randasi Nepriklauso
mybės aikštėje, šalia Įgulos bažny
čios (joje okupacijos metu buvo 
vitražo muziejus). Apsilankėme ir 
Įgulos bažnyčioje, kurioje vyksta 
dideli restauracijos darbai.

Toliau — mūsų tikslas: miesto 
sodas. Šią dieną čia buvo pagerbta 
Romo Kalantos žūties sukaktis. 
Tarp gėlių ir vainikų degančių 
žvakučių liepsna lyg bylojo, kokia

baisi mirtis nutraukė drąsaus jau
nuolio gyvenimą...

Mūsų kelionė tęsiasi. Štai 
Vytauto Didžiojo Karo muziejaus 
sodelis. Dėmesingai išklausėme 
pasakojimo apie Laisvės statulą, 
kuri buvo dingusi... Atkūrus Lietu
vos Nepriklausomybę, buvo vėl 
atstatyta į savo senąją vietą. Prie 
amžinos ugnies, kuri dega prie 
Nežinomojo kareivio kapo, čia pat 
atstatyti Juozapavičiaus ir Lukšos 
biustai (krito kovose ginant Lietu
vos Nepriklausomybę). Tylos mi
nute pagerbėme žuvusius už Tėvy
nės laisvę. Labai prasmingas atsta
tytas paminklas „Vargo mokykla“. 
Motulė prie ratelio moko savo 
atžalą lietuviško žodžio, kuris caro 
buvo uždraustas. Čia pat pamink
las „Knygnešys“. Vytauto Didžiojo 

muziejaus sodelis dabar beveik 
toks pat, kaip atrodė prieš 1940 
metus. Taip mums pasakojo sesė 
Alina. Aplankėme ir muziejų, 
kuriame matėme daug įdomių 
eksponatų. Ypač patiko paveikslas, 
kuriame pavaizduotas Žalgirio 
mūšis. Pabuvojome Dariaus ir 
Girėno eksponatų kambaryje.. 
Kaip žiauru... žūti beveik pasieku: 
skrydžio tikslą... S. Alina pasakojo 
jog prisimena, kai su savo tėveliais 
laukė Kaune aerouoste atskren
dant drąsuolių... Deja...

Palikę muziejų, toliau žygiavo
me visi kartu prie paminklo, kuri: 
pastatytas Didžiajam Lietuvos 
Kunigaikščiui Vytautui. Kokis 
didinga jo laikysena ir budrus 
žvilgsnis...

Čia pat netoliese aplankėme ir 
zoologijos muziejų. Pamatėme 
nuostabių sausumos ir vandenų 
grožybių.

Štai jau ir senamiestis. Mūsų 
tikslas: pamatyti vietovę, pastatą, 
kuriame gyveno ir dirbo Lietuvos 
prezidentas, Lietuvos Skautų Są
jungos šefas, Antanas Smetona.

Mūsų kelionė tęsiasi. Nuostabi 
Katedra. Kokia joje ramybė, palai
ma. Šalia Katedros ilsisi mūsų 
dainiaus Maironio palaikai.

Pavargę, prisėdome ant suole
lių trumpai pailsėti, ir vėl savo 
kojų pagalba sparčiu žingsniu 
žygiuojame į Mickevičiaus gatvę, 
kur pasivažinėjame elektriniu kelti 
į kalną ir atgal.

Mūsų kelionė baigiasi. Bijoda
mi pavėluoti į traukinį, skubame į 
stotį. Įsėdę į vagoną, pabaigėme 
maisto likučius ir, linksmai dainuo
dami, grįžome į Vilnių. Iš buvusios 
laikinosios sostinės Kauno į Lietu
vos sostinę Vilnių. Buvo šauni, 
įdomi, linksma kelionė.

„Peliuku“ skilties 
skiltininkė

Irma Karužaitė
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SU PELIUKAIS
Paskaitėte apie įspūdingą 

“peliukų” kelionę į Kauną. Tai 
man priminė, kad būdamas 
peliukų amžiaus gyvenau 
Kaune. O prieš porą metų iš 
Chicagos nuvykau į Kauną. Tai 
buvo nepaprastai įspūdinga 
kelionė. Mačiau tuos pačius 
vaizdus, kaip ir peliukai. Ir 
elektriniu traukiniu važiavau. 
Kai buvau peliukas tai buvo 
nepaprastas technikos stebuklas. 
Taip pat ir Žalgirio mūšio 
paveikslas darė nepaprastai 
didelį įspūdį. Peliukai visur 
žygiavo pėstute. Nekitaip ir aš 
vaikščiojau po Kauną. Teko 
buvoti ir skautų štabe. Ir tada 
būdavo gerų vadovų, kaip 
jūsiškis Feliksas Šakalys.

Tad kartu su peliukais vėl 
pabuvojau Kaune.

v.s. Vladas Vijeikis

Katedra Elektrinis keltuvas
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ŠIAULIAI
H

Prie 
pašventintos 
vėliavos.
Skautai
ir svečiai

Šiaulių skautai š.m. gegužės 13 
d. iškilmingoje sueigoje paminėjo 
savo 5-rių metų jubiliejų.

Susirinko Mirgos, Vytauto 
Didžiojo ir mišrios Kuršėnų: Puše
lės, Žilvyčio, Ventos ir Ringuvos 
skautų draugovės, taip pat svečiai 
iš Joniškio.

Iškilmių metu, dalyvaujant 
krikšto tėvams; gerb. skautininkei 
G. Venclauskaitei ir miesto Kultū
ros skyriaus vedėjui p. Kubertui 
Smilgiui, monsinjoras Kleopas 
Jakaitis pašventino Šiaulių skautų 
tunto vėliavą. Vyresniųjų skaučių 
vadovė K. Inčiūraitė perskaitė 
vėliavos šventinimo aktą. Po vėlia
vos pašventinimo kalbėjo monsin
joras K. Jakaitis ir krikšto tėvai. Po 
to, vėliavą įteikė tuntininkuį o 
pastarasis geriausiam skautui Dai
niui Koveckiui.

Prie pašventintos vėliavos, 18 
jaunų skautų davė Skauto Įžodį, 
prisiekdami tarnauti Dievui, tėvy
nei ir artimui.

Skautus gražiai pasveikino 
Ateitininkų organizacijos atstovės, 
o Kultūros Centro kolektyvas 
„Abrūsėlis“, vadovė V. Taučienė, 
paskyrė koncertą, kur dalyviais 
buvo ir skautai.

Po iškilmingos dalies jaunimas 
į'aksminosi, žaidė ir vaišinosi pri
vataus A. Gricevičiaus fabriko 
„Hūta“ dovanotais saldainiais.

Šiuo metu, mūsų tunto skautai, 
ruošiasi stovyklai, kuri įvyks Palan
goje birželio 23-30 dienomis. Turiu 
žinių, kad svečių žada būti ir iš 
Amerikos skautų ir skaučių, kurie 
atvyksta į Dainų šventę.

LSS iniciatyva, liepos 22-23-24 
dienomis, Zėtvynuose ruošia vado
vų stovyklą-konferenciją, kurios ■ 
metu numatysime Lietuvos skauti- 
jos gaires ateičiai, tikimės, kad ši 
stovykla padės suvienyti skautų 
organizaciją. Labai lauktume daly
vauti ir Jus, o taip pat ir prieš 5- 
rius metus dalyvavusius šioje sto
vykloje.

brolis Romualdas

ALYTUS
1992-93 m.m. „Skautų Aido“ 

numeriai (10, 9 ir 10) atkeliavo į 
Alytų iš Anglijos, siuntoje su lab
dara, kurią mums siuntė lietuvių 
pagalbos fondas Lietuvos vaikams. 
„Skautų Aido“ numeriais ypač 
apsidžiaugė Alytaus viešosios bib
liotekos direktorė. Bibliotekos 
skaitykloje „Skautų Aidą“ jau 
skaito alytiškiai. Labai Jums dėkui.

„Pieno lašo“ ir viešosios biblio
tekos vienas tikslų — kaupti išeivi
jos literatūrą, spaudą.

MAŽEIKIAI
Paskutinės mūsų naujienos — 

Žemaitijos ir Klaipėdos krašta 
susijungė į vieną bendrą VAKA
RŲ LIETUVOS vienetą. Šiemet 
bus bendra stovykla. Seserijos 
pastovyklei vadovauti teks man. 
Reikės paruošti programą ir su
rasti jos vykdytojus.

Sudie! Olga

TELŠIAI
Pas Telšių skautus daug naujo-

vių. Po Kalėdų užplūdo naujų 
kandidatų banga, dabar Telšiuose 
(su kandidatais) yra jau apie 100 
skautų. Įsikūrė jau ir trečia drau
govė.

Po Velykų telšiškiai suruošė 
savo stovyklą Luokėje. Dalyvavo 
33 skautai ir kandidatai. Stovyklos 
metu tvarkėm Luokės aikštę, gat
ves, valdybos pastatą. Subruzdo 
Luokės gyventojai ir pradėjo patys 
savo namų aplinką tvarkyti. Išva
žiuojant, Luokė atrodė šviesesnė. 
Trys sesės ir 2 broliai davė prit. sk. 
įžodį, o 5 skauto įžodį.

Brolis Vilius
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masti didžioji seiffl i

CANADA
ŠV. JURGIO ŠVENTĖ 

TORONTE

Pasaulio skautų globėjo šv. 
Jurgio šventės proga balandžio 
24 d. „Rambyno” ir „Šatrijos” 
tuntai organizuotai su vėliavo
mis dalyvavo klebono kun. J. 
Staškaus aukotose Mišiose Lie
tuvos kankinių šventovėje. Iš
kilmingumą didino muz. N. Be- 
notienės vadovaujamas jaunimo 
choras, Įsijungiant ir solistei S. 

Žiemelytei. Mišių skaitinius at
liko si. L. Narušis.

Po pamaldų „Anapilio” salėje 
Įvyko iškilminga sueiga. Daly
vavo 120 skautų,-čių. LSB VS 
v.s. fll. A. Seko įsakymu Pažan
gumo žymeniu apdovanoti: J. 
Baliūnas, L. Geniotis, D. Na
rušis, J. Šimonėlis, D. Sonda; 
Vėliavos žymeniu — si. R. Pečiu
lis ir v.sl. S. Valadka ir Tėvynės 
sūnaus žymeniu — v.sl. D. Vis- 
kontas ir v.sl. A. Pacevičius. 
Paskirti nauji vadovai: DLM 
Mindaugo sk. draugininku ps. 
R. Kalendra, sk. vyčių būrelio 
vadu v.sl. G. Karasiejus. Vilkiu
ko įžodį priėmė A. Petrauskas.

LSS VS v.s. B. Banaitienės 
įsakymu v.sk. v.sl. D. Petraus
kienė, pakelta į paskautininkės 
laipsnį, atliko skautininkės įžo
dį. Šventės proga tun. v.s. A. 

Senkus visus sveikino ir kvietė 
registruotis į „Romuvos” sto
vyklą. Sueiga baigta vėliavų iš
nešimu ir malda „Ateina nak
tis”.

SKAUTAI SODINA 
MEDELIUS

Kanados skautai sodina me
delius gegužės 7 dieną. Nuo 
1972 metų jų pasodino jau 45 
milijonus. Minėtą dieną užsimo
ta pasodinti 3.8 milijonus', iš ku
rių Ontario provincijai teko 
pusė milijono.

Šv. Jurgio sueigoje, Toronte, tunto vadovai saliutuoja vėliavą įnešimui.
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CHIC fl G O
Kun. Antano Saulaičio, S. J. 

25-rių metų kunigystės 
sukakties šventė

Gegužės 8 d. kun. v « Antanas 
Saulaitis, “Skautų aido” 
redaktorius šventė 25-rių metų 
kunigystės jubiliejų. Jo gerbėjai 
surengė gražų pobūvį.į kurį 
atsilankė gausus būrys v.s. 
Antano Saulaičio draugų. 
Pobūvis praėjo labai šimyniškoje 
nuotaikoje

Chicagos skautų ir skaučių 
atstovai sveikina
sukaktuvininką. Vilija 
Lendraitienė, Marytė Utz, Algis 
Paulius, Renata Borucki, 
Antanas Saulaitis, Vilija 
Paulienė

Dainuoja “Gabijos” vyr, sk. 
būrelio narės. Vida Brazaitytė, 
Renata Ramanauskaitė-Borucki, 
Ilona Vaičiulytė, Rima 
Zigaitytė, Lidija Polikaitienė

Nuotraukos J. Tamulaičio

Per
stovyklas ir pamokas, 

rekolekcijas ir susitelkimus, 
sueigas ir susirinkimus, 
kongresus ir keliones, 
posėdžius ir pokalbius, 
pamaldas ir šventes, 

vakarones ir svajones, 
krikštynas Ir vestuves ir laidotuves, 

mokslus ir visur kitur—

ačiū už
meilę ir paramą.
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CHICAGO „KERNAVĖS” TUNTO „DUBYSOS” 
DRAUGOVĖS METINĖ VEIKLA

1993-94 mokslo metams pra
sidėjus, prasidėjo ir skautiška 
veikla. „Dubysos” draugovės 
paukštytės, šiais metais vėl kas 
šeštadienį 1:30 vai. p.p. bėgo į 
sueigos kambarį Jaunimo cen
tre. Prie jų būrio prisidėjo ir 
kelios „Nerijos” tunto ūdrytės. 
Ten, su sausainukais ir vaisių 
sultimis jų laukė draugininke 
Aldona Sabalaitė-Trejo ir jos tal
kininkės vyr. skautė Larana 
von Braun, g.v.v. Dana Miku- 
žienė, Virginija Bužėnienė ir 
Erika Brooks. Užkandusios, vi
sos sesės tuoj pasiruošia tos 
dienos užsiėmimui.

Pirmas kelias savaites sesės 
rinko skilčių vardus ir ruošė 
skilčių gaireles. Šv. Kalėdoms 
ruošiantis, „Kernavės” tunto 
tuntininkė Ramutė Kemežaitė 
atvyko į sueigą pamokyti kalė
dinių giesmių. Po Kalėdų atos
togų prasidėjo pasiruošimas Ka
ziuko mugei. Paukštytės visuo
met praveda žaidimų kambarį 
antrame aukšte ir ten pardavi
nėja savo namie gamintus pyra
gaičius. Šiais melais visos 
nutarė pridėti ir pačių padary
tus iš mezgimo siūlų žmogiu
kus. Sueigos metu visos rimtai 
dirbo. Iš viso pridarė maždaug 
75 poras žmogiukų — įvairiau
sių spalvų ir dydžių. Dieną prieš 
mugę visos linksmai ruošė ir 
puošė žaidimų kambarį. Mugėje 
visos įvairiais laikais pravedė 
žaidimus arba budėjo prie pyra
gaičių stalo. Visos sąžiningai 
atliko patikėtas pareigas ir 
linksmai praleido laiką.

Prieš Velykas sesės padarė 
labai įdomias verbas ir vežėsi 
jas namo, kad galėtų namus pa
puošti. Kitą šeštadienį ruošėsi 
siuvėjos specialybei ir išmoko 
įverti adatą ir sagas prisiūti. 
Įdomiausia sueiga buvo kai iš
moko, kad gamtos draugė moka 
sodinti augalus. Visos turėjo 
progą pačios į vazonėlius paso
dinti svogūnus. Po kelių šešta
dienių atbėgo papasakoti, kad 
jau išdygo ir, kad mama jau 
kelis laiškus panaudojo.

Gegužės 14 d. buvo paskutinė 
šio sezono „Dubysos” draugovės 
sueiga. Sueiga buvo iškilminga. 
Joje padėkota ir atsisveikinta su 
sesėmis, raginta dalyvauti 
„Camporee” ir Rako stovykloje. 
Penkios sesės kandidatės: And- 
rėja Deksnytė, Veronika Gry
bauskaitė, Vanessa Reusch, 
Natalia Skvirblytė ir Patricija 
Volkovaitė, tuntininkės Ramu
tės Kemežaitės įsakymu, prip 

vėliavos (su mamytėmis) duoda 
paukštyčių įžodį. Draugininke 
Aldona Sabalaitė-Trėjo atsis
veikino su sesėmis — Nyka 
Aukštuolyte, Audra Brooks ir 
Erika Trejo, kurios pereina į 
skautes kandidates. Sesė Aldo
na taip pat padėkojo savo tal
kininkėms ir palinkėjo visoms 
linksmos vasaros. Sueiga ir dar 
vieni skautiškos veiklos metai 
užbaigti visiems sustoju^ ratu, 
giesme „Ateina naktis” įr links
mai palinkėta IKI PASIMA
TYMO!!

Sesė Dana Mikužiejjė

„Kernavės” tunto „Dubysos” draugovės paukštytės džiaugiasi sueigoje pasodintais svogūnais. 
Draugininke Aldona Sabalaitė — Trejo (viduryje). Draugininkės padėjėjos — kair. Virginija 
Bužėnienė ir deš. — vyr. skautė Larana von Braun.

Nuotr. Danos Mikužienės 
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CHICAGO „AUŠROS VARTŲ” TUNTO
BŪRELIAI

- Nusagstę žiežirbom laužų, 
Nupynėm šventei vainikus 
Ir parnešėm namo.

Kad vis skambėtų širdyje 
Jaunystės juokas ir daina, 
Kad vis žydėtų, kaip gėlė 
draugystė, meilė ir malda.

Pal&imink, Viešpatie, visus.
Nupynėm šventei vainikus
Ir parnešėm namo.

Irena Šerelienė

Skautiška idėja, įdiegta sesių 
širdyse su pirmuoju įžodžiu: Aš 
pasižadu tarnauti...”, negęsta 
niekados. Noras palaikyti ry
šius su skaučių organizacija ir 
puoselėti skautybės idealus bu
vo pagrindinis variklis, kuris 
jaunas ir’vyresnes seses subūrė 
į „Aušros Vartų”.tunto būre
lius, kurių šiandien turime net - 
šešis.

„Mirgos”,
„Kng. Gražinos”,
„Partizanės Vaidilutės”, 
„Sutemų”,
„Juzės Daužvardienės” ir
„Sofijos Čiurlionienės”.
Ir šiandien, po 45 metų, „Auš

ros Vartų” tunto veikloje, žvel
giame į praeitį ir svarstome, ar 
visus tuos įsipareigojimus sąži
ningai atlikome?

Vartau „Aušros Vartų” tun 
to 1949-69 m. ir 1949-79 m. su
kaktuvinius leidinius, ir „Skau
tų Aido” 1989 m. jubiliejinį.

■ numerį, ir skaičiuoju, kiek metų 
būreliai gyvavo „Aušros Var
tuose”? Ar įspėsite? Arti 160. 
metų! Neįtikėtina, ar ne? Ir vi
suomet dirbame su meile, su rū
pesčiu, vedamos draugystės ir 
priklausomumo savam viene
tui.

iž

160 metų, tai ne viena diena.' 
Kiekviena mes savo širdyje 
žinome, kiek atidavėm savo tun
tui, visuomenei. Kiek stovykla
vome, suvažiavimuose dalyva
vom, kiek Kaziuko mugių puošė 
mūsų'rankdarbiai, kiek esame, 
buvę pavyzdžiu jaunesnei skau
tei, kiek žygiavome ir kiek: 
dainavome, kiek laužų užde-' 
gėme ir kiek kartų spaudėme 
kairę.

Juk visko ’ būta toje mūsų 
veikloje: linksmų, laimingų 
dienų ir labai sunkių, skaudžių 
valandų, bet, kažkodėl, visi tie 
sunkumai nublanksta ir lieka 
tos malonios skautavimo dienos,' 
draugystė išgyventa savame bū
relyje ir savame vienete.

Lieka begalinė dainų virtinė, 
kuri kiekvieną kartą, išgirdus 
skautišką melodiją, suvirpina 
širdį ir vėl sukelia nuostabius 
prisiminimus.

Lieka giliai širdin įstrigę vy
resniųjų skaučių įžodžiai, kada 
vedėme būsimą vyresnę skautę 
į įžodžio vietą, o žvaigždės buvo 
ranka pasiekiamos. Matome 
ežeran nuleidžiamus lauželius 
ir girdime vyresnės vadovės 
jautrius žodžius. Prisimename 
ir savųjų dukrų skautavimo. 
pradžią.

Prisimename dalyvavimą pa
sirodymuose, sukurtus kupletus 
ir tunto šventėse atliktą 
programą. Tai vis tunto skry- 

■ nion sukrautas skautiškas krai- 
' $s, kuris ir mus pačias labai 
: praturtino. •

Su giliu liūdesiu ir malda 
minime mūsų seses, kurios išėjo 
Namo per anksti. Jos buvo to
kios brangios ir taip labai reika
lingos.

■ Ir klausiame šiandien savęs,. 
ar tikrai taip buvo ir kur tie 
nuostabūs laikai dingo? Jie 
nedingo, jie lieka mūsų širdyje 
ir. prisiminimuose, kuriuose 
skautavimas užima svarbią ir 
brangią vietą, neištrinamą ir 
niekad neužmirštamą.

Net ir šv. Petras, vieno pasi
rodymo metu, išklausęs mūsų 
visų triūsą, vargą ir sunkumus 
beskautaujant būreliuose, nuta
rė, kad tikrai būsime priimtos 
į dangų. Jis taip sakė:

Ašarą braukiu ir lenkiu galvą 
žilą,

Tokios moterys — tai perlai, 
rubinai!

Ir Bendruomenė, ir Altas, Vilkas 
tenutyla.

Jums aš atveriu dangaus vartus 
plačiai!

Turite tik prižadėti: nežygiuot, 
nesaliutuot

Ir medalių nedėvėti! Galite tiktai 
dainuot!

Ir kad posėdžių nebūtų nei 
balsuot, nei nominuoti

O kad ilgesys nemaustų, galite 
dainuot, dainuot!

Skautybė, kuri apvaldo mūsų 
dienas ir lydi mus visur, kur tik 

’nebūtumėm. Skautybė, kuri pa
kelia sielą virš pilkos kasdieny
bės ir pripildo širdį gerai 
atliktos pareigos jausmu.

Pagal sesę Šerelienę:
Niekas negali sustabdyti

■ paukštės skrydžio 
Ir niekas negali užgesinti saulės 

varsų, 
Nes skautybės idėja vis žydi, 
Ir esame sesės ir aš, ir tu.

v.s. Janina Mikutaitienė

„Kng. Gr^inog” būrelis
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Visas auklėjimas ir 
lavinimasis skautų sąjūdyje 
vyksta pagal skautišką metodą, 
priemones ir dvasią. Taip ir 
religinis auklėjimas nėra atskiro 
nario asmeninis veiksmas, nei 
visos organizacijos atskirai, o 
krikščioniškos bendruomenės 
(Bažnyčios) bendriį pastangų 
esminė dalis. Kur vienetai yra 
tiesiog vyskupujų bei parapijų 
globojami (kaip JAV-se ar 
katalikų, ar evangelikų, ar žydų) 
sąjungose, šis ryšys yra 
tiesioginis- ugdydama skautišką 
dvasią, tikinčiųjų bendruomenė 
atlieka savo uždavinį 
jaunuomenę dvasingai 
auklėdama. Kur vienetai yra 
mišrūs su įvairių tikybų nariais 
(kaip lietuvių skautų tarpe ir 

' daugumoje sąjungų), religinis 
, auklėjimas yra dalis tautos 
i pastangų jaunimą dvasingai 

auklėti savo ir jų ateičiai.
Turėdama šį dvasinio 

auklėjimo uždavinį, sąjunga pati 

stengiasi būti tokia krikščioniška, 
kokiais nori savo narius 
išauklėti- sąjungos struktūroje, 
organizacijoje, planuose, 
asmeniniuose ryšiuose. Tik pati 
būdama sąžiningai dvasinga, 
sąjungos organizacija ir 
skautybės sąjūdis šias vertybes 
gali visuomenei siūlyti.

Skautybė ir skautų 
organizacija yra pasauliečių 
sąjūdis, kuris per savo sudėtį ir 
pareigūnus prisiima atsakomybę 
už savo veiklą ir dvasingą 
auklėjimą. Todėl skautybė 
auklėja vaikus bei jaunuolius, 
siūlydama gyvenimo būdą... 
gerbdama ir stiprindama sąžinę, 
laisvę ir kiekvieno asmeninius 
nuosprendžius, sąjuga kviečia 
kiekvieną atrasti ir pasisavinti 
evangelines vertybes.

Sąjūdžio esminis uždavinys 
yra parūpinti erdvę, kurioje šios 
vertybės gali būti gyvenamos ir 
atrandamos skautišku būdu, 
kuriuo pagal savo amžių 

jaunuolis kviečiamas ugdyfi 
vieneto gyvenimą su save 
tikslais, veikla, organizacija, 
užsiėmimais ir 1.1. Skautų 
metodo ir visų vadovų veiklos 
kryptis yra sudaryti sąlygas, 
padrąsinti ir lydėti narius , kad 
jie savo vieneto gyvenime galėtų, 
bręsti asmeniškai ir 
bendruomeniniai. Taip 
evangelines vertybės sąmoningai 
įeina į širdį, į nuotykius, į 
aplinką ir veikimo būdą.

Kaip šios dvasingos vertybės 
perduodamos jaunesniesiems?

1. Visų pirma pačių; vadovų 
bei vadovių gyjvenimo 
pavyzdžiu. Asmeninis suaugusių 
pavyzdys yra veiksmingas ir 
įtakingas, kai žmogus tikrai ir 
giliai jieško ir tarnauja tiesai, 
įsitikinimams, ir kai asmeninis 
elgesys derinasi su tomis 
vertybėmis bei idealais, kuriuos 
jauniesiems skelbia ir siūlo. 
Krikščioniškoje aplinkoje 
vadovo pavyzdys sąmoningai ir 
viešai remiasi ryšiumi su 
Kristumi ir Bažnyčia.

2. Vertybės perduodamos ir 
visos skautiškos organizacijos, 
kai ji siekia savo veiklą, viešą 
elgesį nuolat derinti su tuo, ką 
vaikams siūlo. įžodžio bei įstatų 
vertybės galioja ne tik atskiram 
(jaunam) nariui, bet pačiai 
sąjungai savo struktūroje, 
planuose, veikimo būde. Ir 
pačioje sąjungoje vadovai turėtų
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rasti tą dvasinio brendimo erdvę, 
kuri sudaro sąlygas jauniesiems 
organizacijos nariams. Kitais 
žodžiais, pati organizacinė 
struktūra stengiasi būti tokia pat 
dvasinga, kaip ir skautybės 
siekiai. TodDl vadovai bei 
vadovės dalyvauja ir prisiima 
atsakomybę ’už visos 
organizacijos tikslus, veiklą ir 
struktūrą.

3. Dvasinio ugdymo trečias 
veiksnys yra sąžinės brendimas. 
Sąžinėje yra asmens gilaiusias 
branduolys ir savivertės, 
savigarbos židinys. Savigarba 
reikalauja, kad asmuop gyventų 
pagal savo sąžinę ir laisvai 
pasirinktų asmeninius 
įsitikinimus, o ne pagal 
neapgalvotus, staigius polinkius 
ar išorinį spaudimą. (Todėl 
skautai mėgsta tylius signalus, o 
ne rėkavimą.) Štai kodėl 
skautybėje yra būtina ugdyti 
sprendžiančią sąžinę, sugebančią 
atpažinti galimybes ir laisvai 
spręsti. Tokia sąžinė visada 
siekia tiesos ir yra jai 
pasišventusi, kad atsakomingai 
reaguotų į gyvenimo poreikius ir 
asmeninio bei visuomeninio 
gyvenimo sąlygas.

4. Sąžinė yra ir ta asmens 
“vieta”, kurioje susitinkama 
suėievu, kur girdimas Dievo 
balsas, kviečiantis mylėti artimą 
ir suteikiantis laisvę gyventi 
Dievo vaikams. Skautybėje visas 
dvasinis auklėjimas būtų 
nepilnas, jeigu nepasiektų arba 
nepadėtų nariui pasiekti 
asmeninio ir bendruomeninio 
ryšio su Dievu (pagal tos 
bendruomenės tikėjimą, o 
krikščionių atveju ir asmeninio 
bendravimo su Kristumi.) Kad 
viso pasaulio skautai visuomet 
prie valgio kartu meldžiasi yra 
vienas iš šio asmeninio- 
bendruomeninio ryšio apraiškų.

Religinėje programoje pagal 
kiekvienos šakos metodus asmuo 
ir vienetas kviečiami tomis 
auklėjimo priemonėmis priartėti 
prie Dievo ir prie Kristaus, 
pasisavinti evangelines vertybes 
savo sąžinėje ir gyvenime.

Nėra privaloma, kad bet 
kokio amžiaus jaunuolis, 
įstodamas į sąjungą jau būtų 
tikintis, bet reikalaujama, kad jis

nuoširdžiai siektų ir laikytųsi 
tiesos, ir kad sąmoningai priimtų 
aiškiai religinį (mūsų atveju, 
krikščionišką) skautybės siūlomą i 
dvasingumą. Šis aiškiai religinis 
skautybės projektas turi būti 
viešai teikiamas iš pagarbos 
naujų narių laisvei ir 
nuosprendžiams, kaip ir iš 
pagarbos tiems, kurie jau 
sąjungai priklauso. Tada naujas 
narys ar narė gali įsigyventi, 
įsijausti ir nuspręsti prie šio 
sąjūdžio prisijungti, ___ "

5. Dvasingas brendimas 
skautybėje yra vienas, kaip yra 
tik vienas skautiškasis metodas. 
Todėl visi užsiėmimai, veikla, 
nuotykiai, uždaviniai ir visa kita 
yra religinio, krikščioniško 
auklėjimo progos. Kiekvienas 
užsiėmimas yra asmeninio ir 
bendruomeninio išgyvenimo 
dalykas ir todėl jis rišasi su 
tikėjimu. Todėl skautybėje 
atsižvelgiame į simbolius, kalbą 
ir gyvenimo būdo sudėtį 
evangelinėms vertybėms vystyti. 
Ryšys tarp išgyvenimo ir 
tikėjimo turi būti aiškus ir 
tiesioginis. Tokiu būdu paveikta 
jaunuolio širdis gali pasirinkti 
gyvenimo būdą ir veiklą , kuri jį 
vestų į asmeninį brendimą.

6. Pagaliau, dvasinio 
ugdymo uždavinys išplaukia ir iš 
bendrų Bažnyčios, vyskupijos, 
tautos ar kitų pasaulinių gairių ir 
dabartinių pastangų. Pvz., 1990- 
1991-ji metai yra Pasaulio 
skautų aplinkos- gamtos globos 
metai; Lietuvos vyskupai šiuos 
metus paskelbė “Dešimties Dievo 
įsakymų metais”; ir Lietuvoje ir 
išeivijoje 1990 metai yra 
“Lietuvių kalbos metai”. Šie 
paskelbti metai nėra šūkiai, o 
aiškios programos veiklai ir 
jaunuomenės auklėjimui šiuo 
metu, šiose sąlygose, kuriose 
sąjunga ir vienetas veikia.

(Pritaikyta pagal Urugvajaus 
skautų sąjungos medžiagą 
“Tikėjimo pedagogika skautų 
sąjungoje”.)
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SV. JURGIS IR SKAUTŲ VADŲ SUVAŽIAVIMAS

„Šventas Jurgi, kilnusis Riteri, 
šimtmečiais simbolizavęs mūsų 
tautos kovą su piktuoju slibinu, 
vesk mus ir toliau šitos kovos 
tikslui, mus žygiuojant skautiškuoju 
keliu.

Tegu kiekvienas mūsų lieka 
ištikimas mūsų Dievui ir Tėvynei, 
kaip kad Tavo globojami daugiau 
kaip šešis šimtus metų buvo išti
kimi mūsų protėviai, mūsų tėvai. 
Tavo globą, nedoras geismas ir 
piktų žmonių darbai, nepaliečia 
lietuvio širdies“.

Balandžio 23 d. Šv. Jurgio — 
skautų patrono proga, Lietuvių 
Skautų Sąjungos Europos rajono 
vadovybė suvažiavo į Derby, ukrai
niečių klubo patalpas aptarti toli
mesnę rajono skautišką veiklą. 
Suvažiavime dalyvavo: v.s. Alkis — 
LSS Europos rajono vadas, s. V. 
Gasperienė — LSS Europos rajo
no atstovė, s. dr. kun. St. Matulis, 
MIC, R. K. Dvasios vadas, v.s. G. 
Zinkienė, v.s. Br. Zinkus, s. V. 
O’Brien, s. I. Gerdžiūnienė, s. A. 
Gerdžiūnas, s.v. v.sl. G. Jakimavi
čius, H. Gasperas ir v.s. J. Mas- 
lauskas — LSB Europos rajono 
atstovas.

V.s. J. Alkis pasveikinęs suva
žiavimo dalyvius, pažymėjo, kad šis 
suvažiavimas ir posėdis vyksta Šv. 
Jurgio — skautų patrono proga ir 
lietuviškosios skautybės pradinia
me mieste, mums gyvenant už 
Tėvynės ribų, čia Anglijoje. V.s. J. 
Maslauską pakvietė paskaityti 
maldą. S. dr. kun. St. Matulis, 
MIC, savo ištvermingame žodyje 
sakė: „Tepasidaro, Tavo užtarimo 
dėka, mūsų maža Lietuva tarsi 
žiburys ant kalno ir tespindi ki
toms tautoms skaidriu tikėjimu, 
gražia meile ir nepalaužiama vilti
mi“ ... Tylos, susikaupimo minute 
prisiminti skautų vadovai, rėmėjai 
iškeliavę iš. šios žemiškos kelionės 
tarpo.

Prezidiumą sudarė v.s. J. Alkis 
pirmininkauti ir

H. Gasperas sekreto
riauti.

D arbotvarkėj  e įvertintavadovų 
ir vadovių atlikti darbai skautybei, 
apsvarstyta dabartinė veikla ir, 
bent pagrindiniai parengti 45-osios 
sukaktuvinės stovyklos planai ir 
vadovai. Europos 45-ji skautų ir 
skaučių sukaktuvinė stovykla įvyks 
liepos 30 — rugpjūčio 6 d.d. Lietu
vių Sodyboje, Anglijoje.

Posėdyje išklausytas skautų — 
šakų pranešimas: v.s. J. Alkis —

Europos rajono vadas išsamiai 
apibudino LSS T arybos pirmininko 
— v.s. fil. K. Ječiaus informacinį 
pranešimą. Pateiktas rajono kasos 
stovis. Pranešė, kad a.a. Onos 
Dainauskienės pomirtiniame testa
mente palikti 78 svarai sterlingų 
skautų veikimui. Palinkėjo stipry
bės ir jėgų už vadovų ir vadovių 
pasiaukojimą, jaunąjį atžalyną 
vedant skautybės šūkio siekiams: 
DIEVUI, TĖVYNEI, ARTIMUI, 
žygiuojant Rūtos-Lelijos skautiš
kuoju keliu.

s. V. Gasperienė — rajono 
seserijos atstovė pažymėjo, kad po 
LSS vadovybės rinkimų, LSS Vyr. 
Skautininkės — v.s. B. Banaitienės 
vėl buvo pakviesta vadovauti Euro

pos rajono seserijai. Europos sese
rija yra suskirstyta į būrelius ir 
židinius. Visoms sesėms yra siun
čiami mėnesiniai informacijos 
aplinkraščiai.

V.s. J. Maslauskas — rajono 
brolijos atstovas, visų pirma, broli
jos vardu pasveikino sesę Vidą 
apdovanojimo-atžymėjimo LSS 
„Lelijos“ Garbės ordinu, padėkojo 
dvasiškiams už maldas ir dvasinę 
globą, skautų brolijos vadovams už 
pasišventimą ir darbą, skautybės 
idėjai ir jaunimo auklėjime. Jis 
išreiškė padėką dosniems skautiš
kos idėjos rėmėjams, kurie nuošir
džiai ir kasmetiniai remia organi
zuojamas skautų vasaros stovyklas. 
Jis priminė, kad turi platų susiraši
nėjimą su LSS Vyr. vadovybe. 
Apgailestavo, kad laikinai nutrukę 
ryšiai su -Vasario 16 gimnazijos 
„Aušros“ tunto tuntininku s. Petru 
Veršeliu. Juk skautas sąžiningai 
atlieka visas savo pareigas.

H. Gasperas — „Budėkime“ 
redaktorius intensyviai apibudino 
„Budėkime“ redagavimą ir darbo 
tęstinumą. Pageidavo, kad daugiau 
rašytų vadovai ir jaunoji karta. 
Pramatyta daugiau siųsti „Budėki
me“ į Lietuvos skautijos vienetus.

J. Levinskas — „Budėkime“ 
ilgametis administratorius 

nusiskundė, kad į 
administratoriaus kreipimąsi į 
„Budėkime“ skaitytojus už jį neat
silyginama, pabrangus paštui ir 
popieriui, mažuma į tai kreipė 
dėmesį.

H. Gasperui ir J. Levinskui 
išreikšta nuoširdi ir skautiška pa
dėka, už jų pasišventimą ir darbą, 
„Budėkime“ leidimo idėjai.

S.V. O’Brien — Europos 
rajono 45-os skautų ir sxaučių 
tradicinės vasaros stovyklos virši
ninkas sakė turintis pastovyklįų 
vadovus ir vadovas.

Diskutuota tolimesnė skautų 
veikla Europos rajone. Numatyta 
posėdžiai: stovyklos metu ir spalio 
8-to, Lietuvių Namuose, Londone.
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Pusė mūsų lavinimo naudos atsiranda, kai atsakomybę 
uždedame ant jaunų pečių FL Baden-Powell

ncDoononotanoooaGCDCoconcoooooDODDoo

Sukaupus visiems jėgas, inten
syviai paruošti jaunus vadovus 
mūsų pakeitimui po 3-jų metų 
kadencijos. V.s. J. Alkis šiltais- 
skautiškais žodžiais padėkojo vi
siems ir pažymėjo, kad mūsų šv. 
Jurgio — skautų patrono, proga, 
rankų paspaudimo šilima dar 
stipriau apjungtų bendrai idėjai, 
bendram skautiškam darbui, mus 
visus.

Po trumpos pertraukos ir 
kavutės, dalyvaujant ir Derby 
skyriaus nariams ir rėmėjams, p. 
VI. Šližienei — ilgametei ir dosnia
jai rėmėjai,' v.s. J. Alkis jai garbin
gai įsegė LSS 75-ių metų deimanti
nės sukakties „AČIŪ“ rėmėjo 
ženklą. Vadovai ir vadovės pasvei
kino, o p. VI. Šližienė nuoširdžiai 
padėkojo skautų vadams.

Vėliau, v.s. Br. Zinkaus inicia
tyva ir Barry Parker nuopelne 

,New Yorko Židinio “Vilija” sesės. 1 eilė. Irena Garunkštienė, Iren 
Vilgaiienė, Aldona Žakienė, Aldona Katinienė, Onutė Osmolskienė.

2 eil. Marija Šulaitienė, Irena Alksninienė, Ulė Milukienė, Birutė 
Kidoiienė, Rasa Miklienė,, Vida Jankauskienė, Nijolė Naronienė.

3 eil. Ramutė Česnavičienė, Živilė Jusienė, Dana Jakienė, Rima 
Giedaitienė.

dėka, buvo parodyta paveikslėliai
iš Lietuvos skautų stovyklos, kur ir 
Barry Parker ir v.s. Br. Zinkus 
dalyvavo Gulbinėse ir Palangos 
skautų stovykloje. Visi dėmesingai 
žiūrėjo į Lietuvoje įvykusios sto
vyklos atžalyno ir veteranų bei 
svečių stovyklavimą. Broliui Zinkui 
ir Parker buvo skautiškai padėko
ta. Buvo įdomu pamatyti ir iš 
Lietuvos atvežti skautiški suveny
rai.

A tsisveikinome:
„Sujunkime rankas! Mūsų širdis. 
Lai dega idėja viena!
Težino pasaulis, lai girdi 
Mūs siekis — Tėvynė Lietuva!

V.S. Juozas Maslauskas fc,Sietuvos” draugovės sueigoje po įžodžio naujai paskautininkei kaklaraištį užriša draugininke 
e. fil. Jolanda Kerelienė. Stebi sesės J. Kybartienė, Zina Pocienė, Giedrė Penčylienė ir Valė
Kliknienė.
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CHICAGO '„-...c ; tl fuz
45 METAI

Pirmojo JAV-se įsisteigusio 
LSS skaučių „Aušros Vartų” 
tunto Čikagoje 45 metų veiklos 
sukaktis buvo kukliai paminėta 
penktadienį, gegužės 6 d., 
jaukia vakarone Jaunimo 
centre.

Septintai valandai artėjant, 
Jaunimo centro kavinėn rinkosi 
„Aušros Vartų” tunto sesės, 
viešnios ir svečiai; jų tarpe LSS 
Tarybos Pirmijos pirm, vs fil 
Kęstutis Ječius, buvęs LSS 
Tarybos pirm, vs fil Sigitas 
Miknaitis, dvasios vadovas vs fil 
kun. Juozas Vaišnys, SJ, vs fil 
kun. Antanas Saulaitis, SJ, LSS 
Vidurio rajono Seserijos atstovė 
vs fil Rita Penčylienė, kitų 
skautiškų vienetų Čikagoje 
atstovės.

Laukiant vakaronės pradžios 
nuobodžiauti neteko. Rengėjos 
maloniai sutiko ir užėmė 
svečius, šeimininkės triūsėsi 
ruošdamos patrauklų vaišių sta- 
lą, tunto vadovės rūpinosi vaka
ronės pravedimo detalėmis, o 
svečių daugumos dėmesį 
patraukė vs Alės Mamikienės 
labai kruopščiai paruošta „Auš
ros Vartų” tunto 45 metų 
veiklos parodėlė. Dėmesį traukė 
ant ilgo stalo išdėstytos 
stovyklų knygos ir nuotraukų 
albumai. Kiti ilgai stoviniavo 
prie sienose iškabintų nuo
traukų ir ilgų tuntininkių, 
vadovių, draugininkių, tunto 
rėmėjų, talkininkų ir geradarių 
sąrašų. Stebėtis reikėjo, kaip 
kruopščiai viskas paruošta. 
Daugelis nuotraukų padidinta. 
Surašytos pavardės, vardai, da

tos, įvykiai... Vaizduose — suei
gos, eilinės ir iškilmingos, šven
tės, Kaziuko mugės, iškylos, sto
vyklos... Pavieniai veidai ir-, 
grupės. Tai vaizdinė tunto 
veiklos istorija, kurioje metų 
tėkmėje galima pasekti ne tik 
veiklą, bet ir atskirų individų 
skautišką gyvenimą nuo papū- 
rusiom galvelėm paukštyčių iki 
rimtų (bet šypsančių) žaliais 
kaklaraiščiais pasipuošusių 
skautininkių — vadovių. 
Prisiminimų srautui pagavus, 
daugeliui buvo sunku atsiplėšt 
nuo tų vaizdų... (Ačiū, sese Ale!)

Vakaronę 7:30 vai. pradėjo 
tuntininkė ps fil Renata Rama
nauskaitė Borucki, pasveikin
dama susirinkusius ir keliais 
sakiniais apibūdindama vaka
ronės priežastį: tuntas švenčia 
45 metų sukaktį. Tuntui vado
vavo 20 tuntininkių, o ji, tunte 
užaugusi, jau 21-ji. Iš šio būrio 
vadovių ps Elena Strikienė jau 
ilsisi Amžinybėje. Iš tunto buvu
sių 7 dvasios vadovų, 4 jau nuėję 
pas savo Kūrėją. Susikaupimu 
prisiminti mirusieji ir mirusios, 

o pagerbiant visas tuntininkes
— 21 žvakę uždegė šioje sueigoje 
dalyvavusios buv. tuntininkes
— Z. Juškevičienė, A. Rama
nauskienė, H. Plaušinaitienė, 
A. Namikienė, I. Laučienė, S. 
Kerelytė ir D. Eidukienė.

Tęsdama sueigą, pareiškusi, 
kad susirinkome prisiminti ir 
nasidžiaugti, tuntininkė Renata 
prisiminė savo pirmąją drau- 
gininkę, sueigas, stovyklas ir 
vadovių įdiegtą pareigos supra
timą,—ką gauname ife skau- 
tavimo, privalome perduoti 

jaunesnėms sesėms. Dėkinga 
buvusioms vadovėms.'Jaučiasi 
pagerbta pakvietimu vadovau
ti tuntui, kuriame užaugo.

Tuntą šiltai sveikino LSS 
Tarybos pirmininkas vs fil K. 
Ječius ir įteikė varpelį, kurio 
skambėjimas vadovėms primin
tų įsipareigojimus ir į tunto gre
tas kviestų naujas seses. Vidu
rio rajono Seserijos atstovė 
perskaitė LSS Vyriausios Skau- 
tininkės vs Birutės Banaitienės 
sveikinimo žodžius ir įteikė 
meniškai išdegintą lėkštę. Su

„Aušros Vartų” skaučių tunto devynios iš buvusių 20 tuntininkių. Iš k.: I eil. vs Zuzaną 
Juškevičienė, pirmoji tuntininkė vs Nina Grigaliūnienė, vs fil Halina Plaušinaitienė. II eil. — 
vs fil Danutė Eidukienė, vs fil Sofija Statkienė, vs Nijolė Balzarienė, vs Alė Namikienė, vs Albina 
Ramanauskienė ir s. Jolanda Mockaitienė.
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gražia raudonų rožių puokšte ir 
linkėjimais tuntui gyvuoti dar 
100 metų, sveikino buv. 
tuntininkė vs Z. Juškevičienė. 
„Kernavės” tunto „Verpsčių” 
būrelio vardu sveikino vs Nijolė 
Užubalienė, o „Sietuvos” skau- 
tininkių ir vyr. skaučių drau
govės vardu — s. fil. Jolanta 
Kerelienė. Raštu gautus sveiki
nimus perskaitė tunto adjutante 
vsl. fil. Vida Brazaitytė.

Skautininkės Ritoš Fabijo- 
nienės eiliuotai parašytą tunto 
istoriją, o taip pat Geležinio 
Vilko ordinu apdovanotų pen
kių buv. tuntininkių apibūdini
mus gražiai padainavo „Ga
bijos” draugovės ketvertukas 
Vida Brazaitytė, Lidija Polikai- 
tienė, Ilona Vaičiulytė ir Julija 
Valaitytė.

„Mūsų būreliai” — apie tun

to veikioje gilius pėdsakus 
palikusius šešis vyr. skaučių 
ir skautininkių būrelius, gražiai 
kalbėjo vs Janina Mikutaitienė.

Nuoširdžia padėka ir vadovių 
įvertinimo žodžiais oficialiąją 
vakaronės dalį baigė tuntininkė 
ps Renata Borucki.

Visi buvo pakviesti pasivai
šinti kava ir skoningai paruoš
tais užkandžiais. Dalyviai il
gokai bendravo vaišindamiesi ir 
kalbėdami apie tolimesnę skau- 
tijos ateitį, būriavosi prie 
prisiminimus ir nostalgiją žadi
nančios parodėlės.

„Aušros Vartų” tuntui — 
pirmajam Amerikos žemyne, 
linkim ilgai gyvuoti, ugdant 
seses skautiškų idealų dvasioje, 
dar bent kitus 45 metus.

IR 

; Juodišiūtė-Rubinski šį pavasarį 
buvo pakelta į skautininkės 
laipsnį. Ateina nauja vadovė — 
vyresnioji skautė Aurelija Ju- 
caitienė tapo paskirta vyres
niųjų skaučių „Gabijos” 
draugovės draugininke. Pasvei
kintos visos sesės dėl pažangos 
tunte, o vadovėms išreikšta 
padėka už darbštumą.

Pabaigoje pusvalandis buvo 
skirtas lauželiui, kurį pravedė 
sesė Virginija. Skambėjo girai
tės viršūnėmis skautiškos dai
nos ir šūkiai, džiaugtasi spon
taniškais vaidinimėliais. Suei
ga užbaigta tradicine — „Ateina 
naktis”... Šioje sueigoje, apart 
tėvelių ir svečių, sulaukta ir 
gamtos atstovų — meškėnai iš 
giraitės subėgo stebėti skautiš
kus pokštus.

G. Juškėnas

CLEVELANDO 
TUNTŲ SUEIGA 

GAMTOJE
Clevelando „Neringos” ir „Pi

lėnų” tuntai pirmadienį, birže
lio 6 d. pavakarį suvažiavo 
sueigon gamtoje — North Chag
rin draustinėje, Paupio giraitė
je (River Grove). Jaunosios se
sutės ir broliukai raportavo 
vadovams apie atvykusius vie
netus. Nuaidėjo giraitėje Tautos 
himnas. „Neringos” tunto skau
tės Nida Degėsytė ir Saulutė 
Tamošiūnaitė bei jaunesnioji 
skautė Viktutė Stungytė davė 
įžodžius. Iš „Neringos” tunto 
įsakymų sužinojom apie skau-

'. I ! .
čių pažangą 1993/94 metais — 
vienos išlaikė patyrimo laipsnių 
egzaminus ir gausus būrelis jų 
įsigijo skautiškas specialybes. 
„Aušrinės” draugovės skautės 
— Venta Civinskaitė, Laura 
Rukšėnaitė ir Veronika Taraš- 
kaitė buvo pakeltos į paskil- 
tininkės laipsnį. Jų drauginin
ke paskautininkė Virginija

Clevelando skautijos vadovų pasirodymas prie laužo. Magijos „stebuklą atieka s. V. Ribinski.
Nuotr. V. Bacevičiaus
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OMAHA MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Omahos skautės jau daugelį 
metų ruošia visuomenišką Mo
tinos dienos minėjimą. Šįme- 
tinis minėjimas gegužės 8 d. 
buvo pradėtas 10 vai. šv. 
Mišiomis, kurių metu išskirti
nai gražiai giedojo parapijos 
choras. (Pažymėtina, kad chore 
dalyvauja ir mūsų gražiabalsės 
sesės). Įspūdingai skambėjo 
Schuberto „Avė Maria”, atlie
kama solistės Kristinos Jony- 
kaitės - Bertch.

Po pamaldų parapijos salėje 
susirinko netikėtai daug svečių. 
„Neries” ir „Vinco Kudirkos” 
tunto tuntininkė vs Irena Lilei
kienė pasveikino gausią publiką 
ir pakvietė visus susikaupimo 
minute pagerbti mirusias moti
nas. Po to supažindino su pa
skaitininke — visuomenininke 
vs. Birute Vindašiene iš Čika
gos. Paskaitininke savo kalbo
je gražiai sugretino mūsų bran
gias motinas su mūsų visų mo
tina tėvyne Lietuva, pateikda
ma jausmingų ištraukų ir iš 
poeto Bernardo Brazdžionio 
rinkinio apie lietuvę motiną, jos 
meilę vaikui ir tėvynei. Pa
skaita buvo puiki. Gaila, kad 
minėjime dalyvavę kitataučiai 
negalėjo suprasti jos grožio ir 
prasmės.

Po paskaitos, trumpos per
traukėlės metu, tuntininkė 
Irena Lileikienė pravedė dai
nas, kurias visi noriai ir pakilia 
nuotaika dainavo. Dainos nu
trūko į sceną subėgus mažie
siems šokėjams. Tai antros ir 
trečios kartos mišrių šeimų at
žalynas, pasipuošęs gražiais 
tautiniais drabužėliais. Malo
niam visų nustebimui mažieji 
(nemokantys lietuvių kalbos). 

labai gražiai tardami, lietuviš
kai padainavo „Pučia vėjas, 
neša laivą” ir rūpestingai 
pašoko „Pasėjau kanapę”. Prog
ramos paruošimu rūpinosi 
„Aušros” grupės šokių vadovė 
skautininke Gražina Reškevi- 
čienė, talkinama Marytės Star

Motinos dienos minėjimo Omahoje ruošėjos ir paskaitininke. Iš k. — „Neries” 
ir „Vinco Kudirkos” tunto tuntininkė vs Irena Lileikienė, vyr. sk. si. Aušrelė 
Sakalaitė, paskaitininke iš Čikagos jvs Birutė Vindašiene, vs Gražina 
Reškevičienė ir ps. Gailutė Reškevičiūtė Watson.
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ROCHESTER
ROCHESTERIO SKAUTIJA 
PAGERBĖ TREMTINIUS

Lietuviai skautai ir skautės, 
minėdami Tragiškąjį Birželį. 

kevičiūtės - Legget. Programos 
paruošėjoms malonus atpildas 
buvo gražūs jų darbo rezultatai.

Po minėjimo visi dalyviai bu
vo pavaišinti kava ir 
saldumynais.

J. Povilaitienė

sekmadienį, birželio 12 d., 
pagerbė Lietuvos kankinius ir 
ištremtuosius iš Tėvynės var
ganam likimui ir mirčiai Sibi
ro taigose. Po šv. Mišių, Šv. Jur
gio bažnyčios kieme skautai ir 
skautės iškilmingai padėjo 
vainiką pagerbdami Tragiškojo 
Birželio aūkas.

i
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NĘW YORK

%I

„Nežiūrint to, kad Šeštadieni
nėje mokykloje labai sunažėjo 
mokinių skaičius, New Yorko 
skautai vis dar rengia sueigas ir 
tradicines šventes.

Šių metų Kaziuko mugė praėjo 
su dideliu pasisekimu. Atsilankė 
virš 300 žmonių ir tai leido skau
tams užsidirbti pinigų ateinančiai 
metų veiklai.

Vyr. sk. Židinys „Vilija“ tęsia 
labai gražias šv. Kūčių ruošimo 
tradicijas ir visuomet sutraukia virš 
200 žmonių.

Šilbajorytė duoda įžodį

Šilbajoris duoda įžodį
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Vyr. skautei K Harms-Markevičiūtei 
po vyr. skautės įžodžio, aguonėlė 
sveikina ir įteikia gėlytę.

1993 m. 44-osios skautų stovyklos stovyklautojai, Lietuvių Sodyboje.

Po skautiško savaitgalio ir posėdžio, 
1993 m. vadovai-ės ir skautai-ės, 
prie Rūpintojėlio, Lietuvių Sodyboje.

CHICAGO
Ačiū, Ramute! Tu ne tik mus 

daug išmokei apie dainavimą, 
bet padarei geresnėmis 
skautėmis. Šių dienų mes 
niekad nepamiršim. Taip pat

ačiū sesėms Gailei, Kristinai, 
Marytei, Rasai ir Vidai. Valio, 
„Kernavė”!

„Dainuojanti kemavietė”
Daina Lukaitė

DAINUOJANČIOS
KERNĄ VIETĖS

Birželio 11 d, sesės Vidos 
Milavickienės namuose susitiko 
visos „Dainuojančios kernavie- 
tės”. Šį kartą jos nedainavo, bet 
ėjo pamatyti ir paklausyti kitų 
dainininkių operetėje „Cats”. 
Spektaklis vyko McCormic 
salėje. Andre Loyd Webber 
muzika buvo puiki ir nepamirš
tama. Po spektaklio visos ėjome 
į kinietišką restoraną.

„Dainuojančios kemavietės” veiklos metus užbaigė išvyka i teatrą ir vaišėmis. Iš k.: sėdi — Laura 
Dainytė, Stefutė Utz, tuntininkė Ramutė Kemėžaitė, Rasa Conklin ir Kristina Likanderytė. Sto
vi — Vida Milavickienė, Audra Apkė, Gailė Butts, Dana Genčiūtė, Milda Harris, Indrė 
Žukauskaitė, Rima Griauzdytė, Alytė Stankevičiūtė, Lisana von Braun, Onutė Utz, Birutė Ankutė, 
Daina Lukaitė, Nina Padalino, Alisa Kosmopuolis, Natalija Padalino ir Eglė Milavickaitė'
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ROCHESTER

Rochesterio lietuviai skautai ir skautės, minėdami tragiškojo Birželio įvykius, tremtinius ir 
kankinius pagerbė vainiko padėjimu prie kryžiaus Šv. Jurgio parapijos kieme. Iš k. — Lina Gečai
tė, Emily Liutkutė, Rūta Gečienė, Arūnas Gečas, Audronė Gečaitė, Rama Gečaitė, klebonas kun. 
K. Mockevičius, vs Stasys Ilgūnas ir Gražina Kavaliūnienė.

LOS ANGELES

Los Angeles „Kalniškių” tunto vilkiukai iškylauja kalnuose. Iš k. — Andrius 
Mikuckis, Gintaras Lapinskis, Kristukas Butkys, Kęstutis Lapinskis, An 
drius Mažeika, Erikas Dudor, Konradas Mažeika, Mindaugas Lapinskis 
Danius Aneliauskas, Tomas Mikuckis ir Albina Lapinskis su vadovu - 
draugininko padėjėju Vincu Giedraičiu.

I

I

I
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AUSTRALIJA
Sausio mėnesį Sydnėjų supę 

gaisrai neleido įvykti „Aušros“ 
tunto stovyklai. Kaip tik tose vie
tose siautė liepsnų jūra, didžiulius 
miškų plotus paversdama juodomis 
dykynėmis. Sydnėjaus skautai jau 
buvo kuprines susikrovę ir stovyk
lauti pasiruošę, kai policijos ir 
gaisrininkų įsakymu, kelionės į 
Camp Courts reikėjo atsisakyti ir 
stovyklą atidėti į trumpas pirmojo 
mokyklų ketvirčio atostogėles, 
balandžio m. 7-10 d.

Kai mes dvi sesės skautės 
(duktė Rasa ir aš) išsiruošėm 
stovyklą aplankyti, buvo truputį 
nejauku. Žinojome, kad miško 
dauboje įsikūrusią Camp Courts 
stovyklavietę gaisras peršoko, bet 
gal bendroji aplinka liko apdegusi, 
pajuodusi, nebe ta, kurią pažinojo
me? Važiuojant iš abiejų pusių 
matėsi išdegę, gąsdinančiai nejau
kūs plotai. Tačiau vingiuotu keleliu 
nusileidus, stovyklavietę radom 
vešliai žalią, saugojamą milžiniškų 
eukaliptų ir didžiulių paparčių, su

DIENA „AUŠROS“ TUNTO STOVYKLOJ

dangų atspindinčiu užtvenktu 
upeliu ir aukšta, krūmais apaugu
sia uolos siena užnugaryje. Tačiau 
gamtos grožiui turėjo užtekti trum
po žvilgsnio, nes stovykla bruzdėjo 
kaip darbštus skruzdėlynas ir apsi
lankiusiems skautams reikėjo iš, 
karto jungtis į talką. Mat neįpras
tas stovyklos laikas kai kuriems 
skautams neleido išbūti pilną laiką. 
Todėl, apsilankę nors dienai ar 
dviem, visi širdingai griebėsi darbo. 
Išimtis padaryta tik visų seniausiai 
— man. Viršininkė prašė vietoj 
darbo stebėti ir atsiminti. Taip ir 
dariau.

Vėlyvas rytmetis. Prie virtuvės 
esančios valgyklos kampe stovyklos 
štabas posėdžiauja. Kitam kampe 
susikaupusi darbuojasi daktarė 
Vida Viliūnaitė, ne sužeistą kelį ar 
alkūnę tvarstydama, o elektriniu 
degikliu raižiniais puošdama medi
nius šaukštus. Mat, ankstėliau 
skautai mokėsi to meno, bet jiems 
skirtas laikas pasibaigė ir dabar 
pačiai mokytojai reikėjo užbaigti 
tai, ką mokiniai pradėjo. Panašioj 
būklėj atsirado ir netoli sėdinti 
darbe paskendusi Elytė Blansjaar. 

Skautės nutarė padaryti naujas, 
spalvingas skilčių gaireles. Tam 
darbui skirtame užsiėmime visos 
kūrė, komponavo, karpė, dėliojo, 
bet darbą užbaigti teko vadovei, 
kad vėliavos nuleidimui visos skil
tys galėtų pasipuošti naujomis 
gairelėmis. Du stalai apkrauti: 
vienas molio išdirbiniais, kitas — 
medžio. Matyt neseniai darbuotasi, 
nes ir ant grindų nemažai darbo 
liekanų. Tarp molio kūrinių matosi 
įvairiausios formos indų indelių ir 
ištisa Nojaus arka gyvuliukų, gyva
čių, slibinų. O medžio žievė nau
dota kaip paveikslų dugnas, ant 
kurio ornamentais išdėlioti miško 
turtai: sėklos, riešutai, išdžiūvusios 
gėlytės ir samanėlės.

Baigėsi štabo posėdis ir galėjau 
pasikalbėti su stovyklos viršininke. 
Išgirdau, kad praeitą dieną skau
tės, vadovaujamos Raimundo 
Vingilio ir Jono Garrick, atliko 
iškylą į Bundeeną susipažinti su 
aborigenų akmens raižiniais. Tuo 
tarpu du jauniausi kandidatai, 
Vilija Jurkšaitytė ir Liudas Garrick 
laikė pirmuosius skautiškus egza
minus. Vakare jie davė paukštytės

Ką tik davė jaun. skautų įžodį... 
Vilija Jurkšaitytė, Liudukas Garrick 
su vadove, Elytė Blansjaar., Aušros“ 
Tunto Stovykloje, balandžio m. 
1994. Foto Vidos Viliūnait'es.

Jaun. skautams šlipsus riša Auš
ros“ tuntininkė s.fil. Eglė Garrick, 
Liudukas Garrick, Vilija Jurkšaitytė 
„Aušros Tunto Stovykla, balandžio 
m. 1994. Foto Vidos Viliūnait'es.

,Aušros Tunto Stovykloje (Stovi v- 
kės pavad.) ps. Marina Coxaite. 
Foto s. E. Garrick. 1994.4.9.
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ir vilkiuko įžodį.
Iš virtuvės iškišo galvą miltuo

tas ir suprakaitavęs virėjas praneš
damas, kad laikas valgyklą užleisti 
valgymui, nes tuoj bus šaukiama 
pietums. Malonu pasisveikinti su 
vis taip pat draugišku Viktoru 
Šliteriu, kuris, ^perėmęs svarbias 
diplomatines pareigas, vis dėl to 
surado' laiko ir entuziazmo ir šį 
kartą stovyklautojus aprūpinti 
tokiu skaniu ir gausiu maistu. 
Pašaukti atskubėjo du talkininkai 
ir per akimirką apkrautieji stalai 
tapo nustumti į pakraštį, grindys 
iššluotos, suolai sustatyti. O pie
tums ženklas duotas ne švilpuku, o 
tikro rago gaudesiu. Kaip iš anksto 
žinojom, pirtūs puikūs! Salia prisė
dę anūkėliai pasakoja, kaip įdomu 
stovykloj, ką išmokę. Liudukas 
didžiuojasi nauju, kuone kelius 
siekiančiu raudonu kaklaraiščiu ir 
ypač didžiuliu, sesės Vidos išde
gintu jo „mazgu“ — laikikliu-žie- 
du.

Po pietų, kaip įprasta, valan
dėlė poilsio, bet skautai neatrodo 
pavargę, mėto sviedinį. Anūkėlis 
Matukas mane pakviečia aplankyti 
vieną nuolatinį stovyklos gyventoj ą: 
tamsiam kampe prie virtuvės pa
matų susirangiusį didžiulį žaltį — 
pitoną. Bijojau arčiau prieiti, bet 
Matukas užtikrino, kad jis „nami
nis“, nepavojingas. O goanų taip ir 
nepamačiau, sako, dabar ne tas 
metų laikas. Grįždami nutarėm 
palypėti į kalną. Už vienos uolos 
užtikom rateliu susėdusių mergai
čių būrelį. Norėjau pasukti į šalį, 
kad nesutrukdytume kokių jaunys
tės paslapčių aiškinimo, bet viena 
sušuko:

— Pavakary egzaminai! Pade
dam kandidatėms ruoštis.

— Mes tik lietuviškai! — 
pridėjo viena iš kandidačių, kurią 
per pietus kaip tik maniau lietuviš
kai nemokančią.

Tolimesnį pasivaikščiojimą 
nutraukė švilpukas — pradžia

Gamtos pažinimo iškyloj. Iš kaires: 
Liudas Gaitick, Tomas McDonnel, 
vadovė Belinda Wilson, Hendtykas 
Vogelzang ir Matas Garrick. Foto E. 
Jonaitienės.

Jaunesnieji su vadove. Kairėj: L. 
Garrick, K Birėtaitė, H. Janavičius, 
E. Blansjaar, M. Garrick, T. McDo
nnel. „Aušros“ 'tunto stovykla 1994 
m. balandžia m. Foto E. Garrick.

popiečio užsiėmimų. Dienai atva
žiavęs skautas vytis vaistininkas 
Edis Karpavičius pravedė pašne
kesį apie narkotikų naudojimą 
medicinoj ir jų pavojus. Skautės 
kandidatės prisistatė egzaminuotis 
viršininkei. Sesė Virginija Coxaite 
sušaukė jaunesniuosius kalbos ir 
dainų mokymuisi. Šie, pašaukti, iš 
karto apsisuko ir dingo. Aha, 
pagalvojau, neklauso išdykėliai, 
išlakstė... Bet čia pat vėl visi susi
rinko nešini savo pačių iliustruo
tais dainorėliais. Po kelių minučių 
aidėjo: „Rai, rai rai rita“ ...

Vėliau prisijungiau prie jau
nesnių skautų gamtos pažinimo 
iškylėlės per mišką ir pagal upelį. 
Siauru takeliu einant krūmo šakelė 
uždavė per veidą. Nulaužiau, kad 
kitam neužkliūtų, ir tuoj pat iš 
šalia ėjusio vilkiuko gavau barti:

— Stovykloj negalima gyvų 
šakų laužyti!

ISkylaivadovavusiv.sk. Belinda 
Wilson nuolat grupę stabdė, at
kreipdama dėmesį į mažuosius 
miško gyvūnėlius, vabzdžius, ir jų 
savybes. Prieš grįžtant dar susto
jom prie upelio „krioklio“, kur 
skautukai buvo anksčiau paslėpę 
plaustus -r- lenteles. Įvyko varžy

bos: plaustai paleisti į neaukštai 
krintanti,vandenį ir stebėta, kuris 
išvengs kliūčių ir toliausiai nu
plauks.

Grįžus, saulė slinko žemyn ir 
oras atvėso. Skautai išbėgiojo 
šilčiau apsirengti ir ruoštis ypatin
gam paskutiniam laužui. Į stovyklą 
atvažiavo svečių.

Gražios valandos per greitai 
bėga... Rago balsas jau šaukia 
vakarienei. Ir visi svečiai pakviečia
mi pasivaišinti kugeliu su spirgu
čiais ir grybais. Puiku!

Paskui — greit į uniformas ir 
vėliavos nuleidimą. Aikštėje uni
formuoti stovėjome dvidešimt 
keturi, o pakraščiuose turbūt ne
mažiau stebėtojų ir svečių. Priimti 
raportai, perskaityti stovyklos 
viršininkės įsakymai. Šiandien 
egzaminus išlaikiusios Aleksa 
Vogelzang ir Holly McDonnel 
duoda skautės įžodį. Paskelbta 
stovyklos pavyzdingiausia skautė: 
Elenutė Šliogerytė. Himną giedant 
nuleidžiamos vėliavos.

Paskutiniam stovyklos laužui 
ruoštasi rūpestingai. Nepabūgę žy
gio iš Sydnėjaus į laužą atvažiavo 
dar keli tunto skautai ir svečiai. 
Jaukioj laužavietėj dalyvių susėdo
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pilnas ratas. Laužą uždegė naujai 
davę įžodį skautės ir vilkiukas. 
Dainai Šliterytei sumaniai vado
vaujant, garsiai skambėjo dainos ir 
šūkiai, džiugino pasirodymai ir 
gražūs juokai. Stovyklavusių skautų 
vardu vadovė v.sk. Virginija Coxai- 
tė mediniais šaukštais ir kitom 
įdomybėm „už nuopelnus“ apdova
nojo stovyklos jauniausius: paukš
tytę Katrytę Biretaitę už ypač 
gražų dainavimą, vilkiukus Hend- 
ryką Vogelzang — už narsumą, 
Matuką Garrick — už entuziazmą 
pasirodymuose, Tomą McDonnel 
— už didžiausią pažangą lietuvių 
kalboj ir Liuduką Garrick — už 
patvariausią indų plovimą. Aukštai

1. Džiugo Tunto stovykla 
„Laisva Lietuva“, Gillwell Park

Sėkmingai praėjo Džiugo 
Tunto metinė stovykla 1994 m. 
sausio 2-9 d. d. Gintarėlių baltą 
šlipsą gavo Martynukas Didžys, 
būdamas 4 metų, jauniausias sto
vyklautojas. Paukštyčių įžodį davė 
Marta Lukaitytė. Vilkiukų įžodį 
davė Justinas Balbata ir Rimas 
Sadauskas. Skautų įžodį davė 
Linas Špokevičius. Prityrusių skau
čių įžodį davė Albina Strungaitė. 
Prityrusių skautų įžodį davė net 
šeši skautai — Michael Firinaus- 
kas, Aidas Kaspariūnas, Simon 
Lansell, Antanas Špokevičius, Ben 
Žižys ir Dan Žižys. Vyresnių skau
čių įžodį davė Lina Didžytė. „Lais
va Lietuva“ stovykla praėjo sėk
mingai, tik gaila, kad daug lijo. 
Dėkoju visiems tėveliams, kurie 
padėjo stovyklos įrengime ir ypa
tingai virtuvės darbuotojams.

2. Užgavėnių Blynų vakaras.

Antradienio vakare, vasario 15 
d. įvyko Džiugo Tunto suruoštas 
Užgavėnių Blynų vakaras. Pagrin- 

į tamsą kylančios laužo liepsnos 
bylojo apie stovykloje išaugusią 
draugystę, savitarpio jaukumą, 
skautišką broliškumą.

Stovyklos štabą sudarė: stovyk
los viršininkė „Aušros“ tunto tunti- 
ninkė s.fil. Eglė Garrick, adjutante 
ir viršininkės pavaduotoja ps. 
Marina Coxaite, skautų vadovas 
skautas Viktoras Šliteris jaunesny
sis, skaučių vadovė v.s. v.sl. Virgi
nija Coxaite, paukštyčių ir vilkiukų 
vadovė v.s. v.sl. Elytė Blansjaar, 
laužavedė si. Daina Šliterytė, ūkio 
vadovas s.v. v.sl. Viktoras Šliteris ir 
šeimininkas s.v. v.sl. Raimundas 
Vingilis.

E. Jonaitienė

dinė vakarienės šeimininkė buvo 
Monika Žiogienė. Padėka jai ir jos 
padėj ėj oms ponioms J ur gėlai tienei, 
Milvydienei ir Zitai Prašmutaitei, 
o taip pat ir visoms skautų moti
noms, kurios is anksto iškepė 
blynus.

3. 1994 Metinis Kalendorius

Prie šio biuletenio yra pridėtas 
1994 metų Džiugo Tunto parengi
mų kalendorius. Sėkmingai praėjo 
Kaziuko Mugė kovo 6-tą dieną. 
Vyresnės skautės visą pelną skyrė 
Telšių specialiajai internatinei 
mokyklai, kurioje mokosi protiniai 
atsilikę vaikai.

Balandžio mėnesį įvyks dvi 
■stovyklos. Jau tradicinė Velykų 

y Stovykla įvyks balandžio 4 iki 7 
dienomis nuo pirmadienio iki 
ketvirtadienio, netoli Daylesford 
Juozo Lukaičio ūkyje. O balandžio 
22-25 dienomis, skautai ir skautės, 
penkiolikos metų ir virš, kviečiami 
dalyvauti ESGAV (etninių skautų) 
Stovykloje, Yabamac Stovyklavie
tėj. Registracijos anketos pridėtos.

Primenu, kad pradžioj 1995 
metų, nuo sausio 1 iki 8-tos die

nos, įvyks Rajoninė. Stovykla Ade
laidėje.

4. Nauji vadovai

Paukštyčių vadove; paskirta 
Onutė Prašmutienė, ir jos pava
duotoja Lina Didžytė. Skautų 
vadovas paskirtas Rimas Skeivys.

Naujos prityrusių skautų drau
govės globėjais bei vadovais sutiko 
būti Antano Krauso Vyčių būrelis.

Vyresnių skaučių vadove pas
kirta Audra Šimkutė, su pava
duotoja Rita Bruožytė.

Tėvų Komiteto iždininko pa
reigas sutiko eiti Gytis Tamašaus
kas. Ačiū jam. Kol kas nėra atsira
dęs asmuo, kuris sutiktų -įeiti Tėvų 
Komiteto pirmininko/pirmininkės 
pareigas.

The leader of the paukštytės is 
Onutė Prašmutienė, with assistant 
Lina Didžytė. The new scout lead
er is Rimas Skeivys.

Gytis Tamašauskas has agreed 
, to become the Treasurer of the 
Parents Committee. However, 
currently there is no prezident of 
the Parents Committee and any
one interested in this role is asked 
to contact the new group lead- 
er/tuntininkė Pamela Sadauskienė.

5. Nauja Tuntininkė

Nuo 1994 m. kovo 6-tos die
nos, Džiugo Tunto tuntininkės 
pareigas perėmė vyr. skautė v.sl. 
Pamela Sadauskienė. Visais Džiu
go Tunto reikalais prašau kreiptis 
į Pamelą — 1 St. James Court, 
Blackburn South. Vic. 3130. Tel. 
877-7652 (namų).

Šia proga noriu padėkoti Aust
ralijos Rajono vadijai, Džiugo 
lietuvių skautams.

Dėkoju Tunto vadovams bei 
tėvams, kurie prisidėjo prie Džiugo 
Tunto veiklos per praėjusius du 
metus .. „ „ . ...ps. Birute Prasiu utaite
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MFLBOURNO SKAUTŲ STOVYKLĄ PRISIMINUS

Melbourne Džiugo tunto skau
tai ir skautės šiemet visą savaitę 
gražiai pastovyklavo Gilwell Parke, 

■Vic. Į stovyklą atvyko virš penkias
dešimt Melbourne skautų, taip pat 
turėjom svečią australą skautą. 
Atvyko po vieną skautę iš Tasma
nijos ir Sydnėjaus. Skautas iš Ade
laidės norėjo pasimokyti, kaip 
Melbournas praveda savo stovyk
las.

Stovyklos atidaryme ir uždary
me ejalyvavo kun. dr. Pr. Dauknys, 
atlaikydamas Mišias. Stovyklą 
aplankė Ramovės pirmininkė, 
skautininke I. Žitkevičienė.

Stovyklos atmosfera buvo labai 
linksma. Visi su ūpu stovyklavo, 
bet buvo gaila, kad kasdien lijo ir 
mes visi sušlapom.

Bet programa buvo gerai suor
ganizuota, — net ir blogas oras 
netrukdė užsiėmimų. Visi stovyk
lautojai buvo suskirstyti į keturias 
grupes pagal medžių vardus: Kle
vai, Pušys, Beržai ir Ąžuolai. Užsi
ėmimai buvo pritaikyti mažiems ir 
dideliems. Visiems patiko šaudy

Po Velykų 1994 „Togs“ farmo- 
je, Daylesforde Vic. 4 dienas sėk
mingai stovyklavo trisdešimt penki i 
skautai ir vadovai iš Džiugo Tunto. 
Stovykla praėjo sklandžiai ir links
mai, šildant rudens saulutei, prie 
garsaus Vombatų miško, Lukaičių 
šeimos ūkyje.

Stovyklos viršininku buvo 
naujoji Džiugo,Tunto,Tuntininkė 
sesė Pamela Sadauskienė. Viršinin
ko pavaduotoju — ps. Povilas 
Kviečinskas. Adjutantu — s.v. 
Juozas Lukaitis. Adjutanto pava
duotoja — prit. skautė Daina 
Didžytė. Broliams vadovavo s.v. 
Rimas Skeivys, sesėms sk. Rasa 
Statkuvienė, vilkiukams prit. skau
tė Daina Tamašauskaitė.
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mas iš lanko strėlėmis (ąvchery), 
lipdymas iš molio, mokymasis 
plaukti baidarėmis ir austi juostas.

Aš manau, kad visiems labiau
siai patiko "Commando Course". 
Visi per lietų ir purvą su šypsenom 
perėjo septynioliką kliūčių.

Stovykloje broliai-sesės davė 
10 įžodžių. Juos davė viena paukš
tytė, du skautai, viena patyrusi 
skautė, 5 prityrę skautai ir viena 
vyresnė skautė. Visi džiaugėsi 
naujais šlipsais. Paukštytės ir vil
kiukai „užsidirbę“ specialybes taip 
pat labai didžiavosi.

Stovykla buvo sėkminga dėka 
gerų vadovų. Viršininkė buvo sesė 
Birutė Prašmutaitė, kuri turėjo 
prityrusių vyresnių skaučių ir skau
tų vyčių, kurie jai padėjo.

Aš tikiuosi, kad visi, kurie 
dalyvavo stovykloje grįžo į namus 
gera nuotaika, nesigailėdami, kad 
buvo stovykloje ir manau, kad jie 
mielai dalyvaus ir sekančioje skau
tų stovykloje, Adelaidėje.

Skautė Daina Didžytė

Skautai stovyklavo palapinėse, 
tik vilkiukai miegojo sename ak
meniniame name, pastatytame dar 
1860 metais. Vilkiukams ypač 
patiko pelės ir šikšnosparniai, 
kurie gyvena tame sename name!

Skautininkas Povilas Kviečins
kas išmokė skautus įsirengti tikrą 
miško stovyklą.

Sekančią dieną visa stovykla 
iškylavo, žygyje išbūdama iki pietų. 
Pietums iškylautojai paruošė aus
trališkus miško pietus — „damp
er“.

Stovyklos metu skautai ir 
skautės dažnai padėdavo virti valgį 
ant laužo. Tikėkimės, kad grįžę 
namo, jie perims virtuves iš savo 
mamų!

Olivia Lukaitytė gavo šlipsą (Jį riša 
tuntininkė vyr. sk. Pamela Sadaus
kienė).

Stovyklos metu laužas buvo 
vienas iš labiausiai mėgiamų rengi
nių ir kiekvieną vakarą stovyklau
tojai su malonumu susirinkdavo 
prie ugnies.

Ačiū visiems vadovams ir 
tėvams, padėjusiems organizuoti ir 
pravesti stovyklą. Ačiū Daliai 
Didžienei, Julijai Lukaitienei, 
Gitui Tamašauskui ir Jurgiui Mei
liūnui. Ypač visi dėkingi Povilui 
Kviečinskui — mūsų stovyklos 
virėjui, kuris mus maitino.

s.v. Juozas Lukaitis
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AUSTRALIJA K (

Štai TĖVYNĖS ŽIDINYS. Tai neperiodinis 
skautų židinio biuletenis. Eina nuo 1977 metų. Šis 
numeris yra 61.

Kruopščiai aprašoma Australijos lietuvių skautų 
veikla. Taip pat ir straipsniai, liečiamieji visapusišką 
skautišką veiklą.

Baigmės žodyje redaktorius v.s. B. Žalys, 
rašo... “ Kad sąlygos sunkėja ir - greičiausia - dar 
sunkės išleisti, kad irtokkj leidinuką, kaip “Tėvynės 
Židinys”, manau visiems aišku - senstame!.. Bet 
židiniečiai, kad ir nebepirmos jaunystės, kai 
pasispardo, vis dar išskelia kibirkštis!..”

Ne vien Australijoje reikia kibirkščių. Reikia jų 
visur. Tad sutikime su v.s. B. Žaliu. Kai reikės - 
atsiras.

8

SKAPTU ŽID1H10 KfJBlIOC.BIPLETBI1S-E1BA HUO 1077 H.

CtLs'lR/VtlūS

"TĖVYNĖS ŽIDINYS" * LEIDŽIA: 
SYDNĖJAUS SKAUTŲ. ŽIDINYS * NEPE
RIODINIS LEIDINYS * Šį NUMERĮ. 
REDAGAVO v. s. £. ŽALYS * REDAK - 
CIJOS ADRESAS: 16/23 LAURINA AVĖ., 
ENGADINE, N.S,.V.’. - 22J3 * ADMIN. 
ADRESAS: v.s.fil. B. BARKUS, 90
LINKS AVE., CONCORD,N.S.W.-2137*

TIRAŽAS - 70 EGZ.

"Tėvynės ?,ldlnys"knlp 
tinote, austojo 19?2 me
tų g"le ir f.odėjo dnu - 
ginu nebepasirodyti!... 
Pet - kaftnis - uieluo 
toks Įnikau, kai t.monėa 
sako, kad Ir "akmuo lau
kuose kriiH"... O toko 
laikas HelUHemn skau
tams atljo 1995-jH »etų 
gale, kai Lietuvos sk«i> 
tai Mventė savo vėiklos 
7C> retų nukakti.

Šių nukakti atJv*oiė 
ir Sydnejaus Skautų ži
dinys Ir ASS Sydnejnud 
Skyrius. Švęsta drauge, 
nen abiejų vi-netų velk 
la per beveik *tO metų, 
taip misir n itg1uai, kad 
ji bevelk ne if. r aiAioja- 
nn, kad Ir kaip beben - 
dy t vm!..

Ala "T.Ž." numeris
tnd ir skiriamas 14»S 75 
metų sukakties pamlnėji 
mul ir jin - tikimės

Visiems - senėms ir 
broliams - perlnusiųlin 
k ėjimų VOrtb-jų progai

Auksinių Baulėa spindulių nupliekstos 
supas vėjuje Skautijos lai los vėliavos - - 
žvelgiu ( jas ir atminimais aan Mrdia suvirpi - 
tai jos jauniems mums tl»eų kelių rodė Ai tiek 

metų , 
tai jos mūs* Žūki, auksu |radytų - 
"Dievui, Tėvynei ir Artimui I" - 
akautų tūkstantinių gretų prlŽakyje n«Aė - - 
Kiek daug jaunųjų brolių - nešiu 
Jan nkautlėkU saliutu gerbt, 
kiek dnug Aviesių žvilgsnių 
bu pagarba jų linkui kilo 
ir klek ui jas Sibiru iAtremt n, 
sušaudyta Červenėje, 
kiek Karagandoje, Vorkutoje

LSS Vyriausia skautininke v.s. Birutė Banaitienė (II eil. trecia iš kairės) vieši pas Cleveland©
skautininkes. Nuotr. VI. Bacevičiaus
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Postmaster: send 4d*sss changes to:

I SKAUTU AIDAS
4613 W, 106 Pi.
Oak Lawn, IL 60453

— Čia tai bent gyvenimas. Namuose tave verčia dirbti 
įvairius darbus.

—- Matai, čia tavo vardas, — sako vadovė, 
rodydama Rasai rasą.

— O kur tavo vardas, sese Audra?

— Tėveli, ar gali man paskolinti keletą dolerių? 
šiandien mane Išrinko skilties iždininku ir mes 

. visai neturime pinigų.

28


	1994-Nr07-SKAUTU-AIDAS_0001
	1994-Nr07-SKAUTU-AIDAS_0002
	1994-Nr07-SKAUTU-AIDAS_0003
	1994-Nr07-SKAUTU-AIDAS_0004
	1994-Nr07-SKAUTU-AIDAS_0005
	1994-Nr07-SKAUTU-AIDAS_0006
	1994-Nr07-SKAUTU-AIDAS_0007
	1994-Nr07-SKAUTU-AIDAS_0008
	1994-Nr07-SKAUTU-AIDAS_0009
	1994-Nr07-SKAUTU-AIDAS_0010
	1994-Nr07-SKAUTU-AIDAS_0011
	1994-Nr07-SKAUTU-AIDAS_0012
	1994-Nr07-SKAUTU-AIDAS_0013
	1994-Nr07-SKAUTU-AIDAS_0014
	1994-Nr07-SKAUTU-AIDAS_0015
	1994-Nr07-SKAUTU-AIDAS_0016
	1994-Nr07-SKAUTU-AIDAS_0017
	1994-Nr07-SKAUTU-AIDAS_0018
	1994-Nr07-SKAUTU-AIDAS_0019
	1994-Nr07-SKAUTU-AIDAS_0020
	1994-Nr07-SKAUTU-AIDAS_0021
	1994-Nr07-SKAUTU-AIDAS_0022
	1994-Nr07-SKAUTU-AIDAS_0023
	1994-Nr07-SKAUTU-AIDAS_0024
	1994-Nr07-SKAUTU-AIDAS_0025
	1994-Nr07-SKAUTU-AIDAS_0026
	1994-Nr07-SKAUTU-AIDAS_0027
	1994-Nr07-SKAUTU-AIDAS_0028

