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TAUTINE
STOVYKLA!

Sesės ir Broliai, 
sveiki atvykę!!!

Įvyksta:
JAV (Rako stovyklavietėje) —• JAV ir Kanados rajonų 

skautams ir skautėms;

V. VOKIETIJOJE — Anglijos ir V. Vokietijos rajonų 
skautams ir skautėms;

AUSTRALIJOJE — Australijos rajono skautams ir skau
tėms.
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BIRŽELIS — 1968 — JUNE ® SKAUTU AIDAS — THE SCOUTS’ ECHO, a Lithua
nian youth magazine, published monthly except July 
and August by The Lithuanian Scouts Association, Not 
For Profit Illinois Corporation. • Subscription $4.00 
yearly, $2.50 half-yearly, single copy 500. ® Address. 
SKAUTŲ AIDAS, P. O. Box 222, Thompson, Connecti
cut 06277. ® Office of Publication Immaculata Press, 
R. F. D. 2, Putnam, Conn. 06260. 8 Editor in Chief and 
Managing Editor: Antanas Saulaitis, Old Colonial Road, 
Oakville, Connecticut 06779. 8 Second class postage 
paid at Thompson, Connecticut 06277.

įsteigtas 1923. III. 15 Šiauliuose, Lietuvoje. Lietuvių skautų ir skaučių laikraštis.
Oficialus Lietuvių Skautų Sąjungos organas. Leidžia: LSS Tarybos Pirmija.
® Prenumerata: metams — $4.00, pusei metų — $2.50; paskiras nr. — 50ė
8 Adresas: Skautų Aidas, P. O. Box 222. Thompson, Conn., 06277, USA.
• Vyriausias redaktorius:

v. s. Antanas Saulaitis, Old Colonial Road, Oakville, Conn., 06779, USA.
8 Redakcinė komisija:

v. s. kun. Stasys Yla, s. Česlovas Kiliulis, ps. Violeta Matulevičiūtė,
v. s. Petras Molis, v. s. Ona Saulaitienė, s. Antanas Saulaitis, S. J.,
s. Stefa Subatienė, v. s. Adolfas Venclauskas.

• Administratorius: p. Kazys Šimėnas, 45 Alban St., Dorchester, Mass. 02124.
» Spausdina: Immaculata Press, R. F. D. 2, Putnam, Conn., 06260.
8 Rankraščiai, nuotraukos, piešiniai ir k. medžiaga siunčiami vyr. redaktoriaus 
trumpinami redakcijos nuožiūra. Nenaudota medžiaga nesaugoma; grąžinam,

REDAKCIJOS NARIAI KITUR: 
Anglijoje: s. J. Maslauskas 
Australijoje: v. s. V. Neverauskas 
Australijoje: ps. R. 7/mkutė 
Chicagoje: v. s. A. Namikieni 
Clevelande: s. V. Bacevičius 
Philadelphijoje: ps. D. Surdėnienė 
Los Angeles: s. A. Pdziūrienė 
New Yorke: ps. B. Kidolienė 
Toronte: v. s. C. Senkevičius 
Toronte: s. L. G vii dieni: 
Vokietijoje: ps. A. Paršelis 

adresu. Rankraščiai taisomi bei 
jei iš anksto to pageidauta.

Mieli Skaitytojai,
ir Skautų Aidas išeina atostogų. 

Kitas nr. bus rugsėjo mėn.
Norėtumėm gauti aprašymų, pie

šinių, nuotraukų ir p. iš Tautinės 
Stovyklos. Medžiaga turėtų ateiti 
rugpiūčio mėnesi.

Lapkričio nr. turėtų būti skiria

mas lietuvių skautybės 50 metų su
kaktims minėti.

Vietovės, tuntai, rajonai ir k. pra
šomi siųsti savo veiklos, gyvavimo 
ir p. žinių, iliustracijų ir p. Medžia
ga turi ateiti rugsėjo mėnesį.

Jei kas prisimintų, kad Sk. Aidui 
labai reikia pinigų, kad brangiai 

kaštuoja iliustracijos, kad reikia 
daugiau puslapių ir t. t. ir ta proga 
pasiųstų administracijai čekiuka., 
tai ne tik visa redakcija ir admi
nistracija dėkotų, bet ir skaitytojai 
pajustų tą pagalbą.

Ligi pasimatymo Tautinėje Sto
vykloje! Red. ir Adm.

III TAUTINĖ STOVYKLA 1948 m. Alpėse. Sukaktuvinis aktas. Žodį taria tuometinis LSS Tarybos Pirmininkas 
v. s. K. Palčiauskas; pirmose eilėse stovi tos stovyklos viršininkas v. s. A. Saulaitis, VS v. s. J. Vaičiūnienė, 
Tautinis Delegatas kan. F. Kapočius, VSP v. s. Dr. D. Kesiūnaitė, v. s. O. Zailskienė, s. kun. L. Musteikis, s. K. 
Nenortas ir k. s. V. Bacevičiaus ntr.
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LIETUVA IR MES

Kai tenka išgirsti apie žmones, kurie skelbiasi 
nerandą gyvenime nei prasmės, nei tikslo, kažkaip 
savaime peršasi mintis: "Tik jau ne mes lietuviai!”

Ir iš tiesų būtų liūdna, jei mes, išlikę gyvi ir gy
veną laisvėje, nežinotume, kam gyvename.

Nejau iš nieko sukūrę naują gyvenimą tiek bū
tume pavargę ar atbukę, kad nejaustume savo di
džiausio uždavinio, savo šventos misijos, kurią kaip 
tik mums uždėjo tragiškieji Gimtojo Krašto istori
niai įvykiai ir žmonių baisūs išgyvenimai?

Keldami savo kultūrinį lygį, priklausydami 
veiksmingai bendruomenei, išvystydami savo gabu
mus, stiprėjame intelektualiai ir sąmoningai naudo
jame palankias sąlygas geram. Tuo būdu keliame 
lietuvių ir Lietuvos vardą, gyvendami tarp kitų.

Bet Lietuva pavergta. Nuo 1940 metų tūkstan
čiai Lietuvos sūnų ir dukterų skaudžiai nukentėjo, 

dingo be žinios arba paklojo gyvybę už idealus; 
tūkstančiai buvo išvežti į Sibirą ir nukankinti.

Birželio mėnesį ypatinga meile ir pagarba len
kiame galvą prieš Lietuvos didvyrius ir kankinius. 
Jų aukos šaukiasi pagalbos iš Dangaus ir — iš mū
sų. Kiekvienam iš mūsų likimo skirta nenuilstamai 
priminti pasauliui apie Gimtojo Krašto ir jo žmo
nių žiaurų pavergimą.

Suglauskime gretas. Nerimkime, budėkime, ko
vokime, kol skriauda bus atitaisyta, kol teisingumas 
įsigalės ir Lietuva vėl bus nepriklausoma valstybė.

Tik savo laisvojoje valstybėje mūsų sesės ir bro
liai Lietuvoje galės laisvai jaustis ir be baimės gy
venti ir kurti.

Švęsdami 50 metų Sukaktį nuo Lietuvos Nepri
klausomybės Atstatymo 1918 metais, ryžkimės kaip 
skautai ir skautės dar uoliau vykdyti savo prie Tri
spalvės duotąjį pažadą tarnauti Tėvynei.

Jaunoji Lietuva!

Tavo dvasios Įkvėpti, mes stengiamės tą pasirinktą uždavinį Įvykdyti.
Tad šį savo skridimą skiriame ir aukojame Tau, Jaunoji Lietuva!

KAP. S. DARIUS, LEIT. S. GIRĖNAS

(Iš S. Dariaus-Girėno 1933. VII. 15-17 žygio testamento).

Birželio mėnuo, nuo 1940 metu, 
yra ypatingai skaudžiu prisiminimu 
mėnuo. 1940. VI. 15 sovietai okupa
vo Lietuvą. 1941. VI. 14 sovietai pra
dėjo masiniai lietuvius tremti i Si
birą, kur daug lietuviai turėjo išken
tėti, vargti ir net žūti.

Minėdami tas liūdnas sukaktis, 
visada iš naujo pasiryžtame dar uo
liau veikti, dar labiau prisidėti, kad 
lietuviu tauta atgautu laisvę ir Lie
tuva vėl taptų Nepriklausoma Vals
tybė.

Liepos mėn. minime tragišką, bet 
drąsu lietuvių žygi, kai 1933 m. Da
rius ir Girėnas perskrido Atlantą.
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Vyriausiojo VADO Pėdsakais

RELIGIJA TAUTINĖJE STOVYKLOJE

Tikrai yra teisingas visiems ži
nomas pasakymas, kad skautas 
metus skirsto j dvi dalis: i. pen
kiasdešimt savaičių — pasiruoši
mas stovyklai ir 2. dvi savaitės — 
stovykla. Bet šiais metais bus 
ypatinga stovykla. Jai buvo ruoš
tasi ne 50 savaičių, bet 50 metų. 
Iš jos kiekvienas galės spręsti 
apie tuos praėjusius 50 metų, ga
lės matyti, ką lietuviškoji skauti- 
ja per tą pusę šimto metų pasie
kė, ko išmoko, kaip subrendo.

Visi turės pamatyti ir pamatys, 
ar mes ištikimai laikėmės ir laiko
mės to, ką įžodyje prižadėjome 
savo garbe. Ar mes esame religin
gi, ar pasižymime uoliai tarnyba 
Dievui? Ar mes esame geri lietu
viai, ar svetimoje šalyje neužmir
šome savo tėvynės? Ar mes su
prantame, kad žmogiškasis kilnu
mas matuojamas artimo meilės 
mastu, ar mes išmokome vienas 
kitą gerbti, vienas kitam padėti, 
vieningai dirbti?

Man tenka būti šios tautinės 
stovyklos vyriausiuoju dvasios 
vadovu, todėl norėčiau atkreipti 
visų dėmesį į religinį stovyklos 
gyvenimą, kad jis nebūtų užmirš
tas ir nustelbtas skautiškosios 
technikos bei kitų dalykų, kurie, 
paties Baden Powellio teigimu, 
nėra tikslas, o tik priemonė. Dva
sios vadovai yra pasiruošę teikti 
savo pagalbą, tik reikia ja pasi
naudoti. Brolijos dvasios vadovu 
stovykloje bus s. kun. J. Pakalniš
kis, o Seserijos dvasios vadovui 
kun. P. Garšvai negalint visą lai
ką stovyklauti, jį pavaduos ps. A. 
Kezys, S. J. Manome, kad daly
vaus ir daugiau dvasios vadovų, 
ypač savaitgaliais.

Labai būtų malonu ir naudinga, 
kad visi dvasios vadovai galėtų 
atvykti į stovyklą liepos 12-14 d. 

savaitgaliui. Tada yra numatomas 
visų dvasios vadovų pasitarimas 
įvairiais skautų religinio auklėji
mo klausimais. Prašyčiau apie sa
vo dalyvavimą iš anksto pranešti, 
kad būtų galima pasirūpinti ap
gyvendinimu ir kitais panašiais 
reikalais. Liepos 14 d., sekmadie
nį, iškilmingas sukaktuvinės sto
vyklos mišias celebruos J. E. vysk. 
V. Brizgys, kuris šių sukaktuvinių 
metų proga, drauge su diploma
tijos šefu ministeriu S. Lozorai
čiu, yra apdovanotas Geležinio 
Vilko ordinu.

Kasdien stovykloje bus bent 
vienerios mišios, kuriose norin
tieji galės dalyvauti. Yra numato
mos bendros visai stovyklai mi
šios kurį nors vakarą, su iškil
minga procesija, žibintais ir kito
mis įspūdingomis apeigomis. Pra
šome ir kitus vadovus pagalvoti 
apie būdus, kurie prisidėtų prie 
šių pamaldų iškilmingumo ir 
įspūdingumo.

Pirmijos priimtos taisyklės rei
kalauja, kad jeigu stovyklaujama 
bent 10 dienų, tai viena diena tu
ri būti skiriama dvasiniam susi
kaupimui. Tokioje milžiniškoje 
stovykloje, kur numatoma netoli 
tūkstančio dalyvių, būtų visiškai 
neįmanoma ir nenaudinga religi
nį susikaupimą pravesti bendrų 
pašnekesių ar konferencijų meto
du. Viską organizuosime taip, 
kad jaunimui nebūtų našta, bet 
džiaugsmas ir dvasinis pasitenki
nimas. Galės būti įvairiomis pro
gomis mažoms grupėms pašneke
siai su diskusijomis. Taip pat ir 
mišias jaunimas labai mėgsta ma
žomis grupėmis, kur galima su
kurti intymią, draugišką nuotai
ką. Tad stengsimės, kad kartais 
tokios mišios būtų atskiruose ra
jonuose, kur grupelės jaunimo

V. s. kun. J. Vaišnys, SJ.
Vyriausias mūsų Sąjungos dvasios 

vadovas liepos 10 d. švenčia 25 me
tų kunigystės sukaktis. Atsisakęs tą 
dieną savo jubiliejų minėti kitur, 
dalyvaus T. Stovykloje.

Ten ji pagerbsime trumpai, o vė
liau chicagieč'iai ruošia tikrą minė
jimą Chicagoje.

Ilgiausių metų!!!

galėtų dalyvauti su jiems pritai
kytomis giesmėmis ir tinkamais 
muzikos instrumentais. Kas tokių 
instrumentų turi, prašome atsi
vežti ir iš anksto pasiruošti. Yra 
numatyti ir Šventraščio vakarai 
taip pat mažoms grupėms. Ir čia 
skautų iniciatyva yra labai lau
kiama.

Šia proga dar norėčiau priminti 
vadovams ir vadovėms Pirmijos 
patvirtinto dvasios vadovų regu- 
liamino nuostatą, kuris sako, kad 
"dvasios vadovas dalyvauja skau
tų įžodyje, atlikdamas kurią nors 
įžodžio ceremoniją”. Paprastai jis 
yra pakviečiamas užrišti gerojo 
darbelio mazgelį. Kadangi įžodis 
yra beveik religinė ceremonija, tai 
yra visai natūralu, kad jame ak
tyviai dalyvautų ir dvasios vado
vas. Taip yra ir kitų kraštų skau
tų organizacijose.

Visiems iki malonaus pasima
tymo Tautinėje stovykloje.

v. s. Juozas Vaišnys, S. J.
LSS dvasios vadovas.
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Sese, Tautinėje Stovykloje išmok 
daug gerų dalykų.

Parsivesk gerų dalykų papasako
ti, parodyti, pamokyti ar veikti su 
sesėmis, kurios nebuvo tokios lai
mingos patekti į TS.

GYVENK ĮDOMIAI

Viešnios olandės ir mūsų skautės II-ojoje Tautinėje 
Stovykloje 1938 m. Pažaislyje. Tarp dviejų olandžių 
dabartinė ŠATRIJOS t-kė s. L. Gvildienė (stovi), žemai 
— N. Poškienė, olandė ir s. A. Urbonavičiūtė.

Toronto ŠATRIJOS tunto kanklininkės si. Irena Bal- 
taduonytė ir psl. Asta Senkevičiūtė.

Dalinkis gera savo patirtimi!

Chicagos KERNAVĖS tunto vadovės: s. Vanda Aleknavičienė, v. s. Ona SUiūnienė, s. Laimas Luneckienė, s. 
Joana Krutulienė, s. Nijolė Užubalienė, ps. Irena Kerelienė, s. Irena Vilkienė, si. Gražina Vilkaitė.

J. Kažemėko ntr.
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v. s. O. Zailskienė

ANTRĄJĄ TAUTINĘ STOVYKLĄ PRISIMENANT
sotis kada dunda perkūnai, kada 
nuovargis verčia nuo kojų, kada kas 
skauda.

Prieš kuri laiką mane pasiekė storo
kas laiškas iš Danijos. Atplėšusi vo
ką maloniai nustebau radusi jame 
1938 liepos 16 d. LIETUVOS AIDO 
kultūrini priedą. Visi 4 puslapiai už
pildyti PAŽAISLIO ir PANEMU
NĖS skaučių ir skautu II Tautinės 
Stovyklos nuotraukomis, viešnių ir 
svečių užsieniečių skautų sveikini
mais, gražiais apie s avo viešnagę 
Lietuvoje atsiliepimais ir kt.

Žiūrėdama j tuos pageltusius pus
lapius, gėrėjaus brangiomis nuo
traukomis ir kuone mintinai išmo
kau “NEMUNO DAINA”, skirtą 
Lietuvos jaunimui ir parašytą Šve
dijos skautų atstovo HOLGER FRY- 
KENSTEDT, anuomet jam budint ir 
klausantis Nemuno bangų ošimo. 
Taip pat mane žavėjo ir žavi PET
RO BABICKO nuostabiai gražus ir 
dinamišgas reportažas SKAUTAI 
EINA.

Ši laišką man prisiuntė s. FROM 
PETERSEN, Danijos reprezentaci
nio vieneto vadovė, kuri ilgam lai
kui pasiliko nuoširdi ir miela lietu
viu bičiulė. Pasinaudodami šios bi
čiulės dovana — LIETUVOS AIDU, 
leiskime prabilti iš jo pageltusių 
puslapių mūsų neužmirštamam 
PETRUI BABICKUI. —
(Iš Lietuvos Aido 1938 metų liepos 
16 d.) Petras Babickas

SKAUTAI EINA

Kada mes matome žaidžiančius 
jaunuolius, stebime jų spindinčius, 
ryžtingus žvilgsnius, mes nejučiomis 
persiimame jų dvasia, ar tai jaunat
vės atsiminimų paveikti ar iš viso 
žydinčios jaunystės tikėjimo suža
vėti. O kas gi gali atsispirti jaunys
tės žavumui?

Kaunas šiomis dienomis jaunas. 
Kur tik eisi — sutiksi besišypsanti 
skautą, skautę, “vilkiuką”, “paukš
tytę”... Atrodo tikrai, kad didžiulis 
jaunuolių būrys sugalvojo žaidimą 
pagal koki Cooperio romaną. Bet 
kada staiga susidūriau gatvėje su 
vienu profesorium, Įžymiu moksli
ninku, tyrinėtoju, šeimos tėvu ir 
pamačiau jo tokį pat jauną, entu
ziastišką žvilgsnį, tokią pat plikais 

keliais uniformą, kaip ir mažiukų 
“vilkiukų”, pagrindinai, atsisėdęs i 
taip retą L. alėjoje suolą, susimąs
čiau.

Kas yra skautai? Matyti mano 
žvilgsnyje tas klausimas įgavo įky
rias formas, nes važiuojąs pro šalį 
automobilis staiga sustojo ir kažko
kia ranka valdovo iškilmingumu pa
kvietė mane sėsti j mašiną. Nė kiek 
nenustebau išgirdęs pasiūlymą: Į 
SKAUTŲ STOVYKLĄ.

Toji žavingoji saulėta diena ilgai 
paliks mano atmintyje kaip grįžimo 
į jaunystę diena. Po audros nuskaid
rintam danguje šypsojos saulė, o pa
lapinių mieste triūsė jaunuoliai su
gužėję iš visų Lietuvos kampelių ir 
tolimųjų šalių bičiuliai... Juos visus 
jungė ta pati saulėta šypsena, viena 
idėja —• tarnauti Dievui, tėvynei ir 
artimui. Ir žmogus iškarto pasijunti 
jų tarpe savas ir tikrai artimas. Už
miršti kasdienio gyvenimo etiketą, 
klausinėj!, kalbi su kiekvienu nepa
žįstamu ir jauti, kad jis toks pat 
žmogus, tik turi kažkokią kai kam 
nesuprantamą ypatybę: mokėti šyp-

II TAUTINĖS STOVYKLOS 1938 m. dalyvių eisenos Kaune; nuotrau
kos iš iškilmių prie Vytauto Didžiojo muziejaus.

Kaip spalvota filmą bėga pro akį, 
keisdami vienas kitą vaizdai: pala
pinės, papuošti vartai, keisti, nema
tyti svečių užsieniečių drabužiai, 
linksmų spalvų vėliavos... Ausis 
nuolat girdi pasisveikinimus Įvai
riausiomis pasaulio kalbomis ir sim
boliškai keliamus aukštyn dešinės 
rankos tris pirštus. Čia pat prie pa
lapinių vyksta įvairūs ūkio darbai.

Tėvai, pamatę savo vaikus šiuos 
darbus dirbant, turėtų pajusti dide
lio dėkingumo skautų idėjai, suge
bėjusiai paneigti visus socialinius 
skirtumus ir visus auklėti broliais 
seserimis.

Dabar tik supratau, kodėl vieną 
sykį, apsilankęs pas žymų asmenį, 
nustebau, nepamatęs nei biurokra
tiškumo, nei išdidumo santykiuose 
su piliečiais. Jo būta skauto, išėju
sio šią nuostabią jaunystės mokyklą 
ir patyrusio tikro tarnavimo artimui 
idėją. Ne vieną toki buvusį skautą 
mes sutiksime mūsų visuomenės 
viršūnėse ir nustebsime jų tikru 
žmoniškumu. Ta dorybė visus vei
kia.
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Vaizdai iš II TAUTINĖS STOVYKLOS 1938 m., skaučių Pažaislyje ir 
skautų A. Panemunėje. Viršuje Lietuvos Respublikos Prezidentas ir Lietu
vos Skautų Šefas Antanas Smetona, LSS Tarybos Pirmininkas v. s. Dr. Jur
gis Alekna, p. J. Tūbelienė. Visi kiti vaizdai iš abiejų stovyklų.

Anksčiau mes pasigesdavome, jog 
nemokame pareikšti entuziazmo, 
kokį matome kartais Foxo filmo 
apžvalgoje. Pabūkime skautų tarpe, 
pasėdėkime prie jų laužo, ir visas 
mūsų skeptiškumas išgaruos kaip 
dūmai. Mat, nuostabu, kaip pagal
voji, kokie mes esame egoistai ir 
kaip mes pakintame šiltai skautu 
ugnelei rusenant. Kažkaip atgimę, 
spindinčiais žvilgsniais, skaidriausių 
jausmų gaubiami mes Įsijungiame i 
tūkstantinės minios ritmą ir 
džiaugsmo sparnu nešami viršum 
pilkos kasdienybės i nuoširdų žmo
niškumo ir jaunystės pasauli. Ir bū
na liūdna, kai tenka skirstytis lau
žui gęstant. Vėl ilgies ir galvoji 
žmogus: Skautai — poezija tikrovė
je, palaimintas vaikiškumas, žavi 
jaunystė, dvasios saulės spinduliai 
gyvenimo tikrovėje, naujo gyveni
mo kūrėjai...

PAŽAISLIO skaučių stovykloje 

teko lankytis su aukštais karinin
kais, tik ką grįžusiais nuo atsakingų 
pareigų iš poligono. Grožėjaus ta 
dvasios būsena, kuri apėmė mus įsi
jungus į bendrą grožio ir jaunystės 
ritmą. Jis buvo justi visur prade
dant stovyklos vietovės papuoši
mais, baigiant lietuviškais broliš
kais santykiais. Po rūsčių poligono 
kariškų pratimų iš stovyklos pa
dvelkė namų židinio jaukumas, gy
venimo kūryba. Nesistebėjau jų su
sižavėjimu, džiaugsmu ir pasididžia
vimu, kuriuo jie sveikino savo gi
minaites stovyklos dalyves.

SKAUTAI, skautės nugali šypse
na. Jos žmoguje, kad ir su generolo 
munduru, mato tik žmogų. Taip pa
sielgė su mano minėtais karininkais 
viešnios danės, pasveikinusios juos 
tokiais linksmais šūkiais, jog nega
lima buvo išsilaikyti nesusižavėjus. 
Ypač, kad danių vadė buvo žila
plaukė jaunuolė. Taip pat nesiste

biu, kad tolimos Australijos skautės 
karininkų buvo pasiųsta rožių 
puokštė. Tas užsieniečių ir kartais 
taip tolimų valstybių atstovių daly
vavimas be galo reikšmingas. Kiek 
mes įgysime draugų! Juk širdies 
kalba širdžiai yra, berods, stipresnė 
negu ratifikuoti paktai.

UŽSIENIETĖS — tikros džentel
menai. Dažna jų sveikinimo žodį ta
rė lietuviškai, sukeldamos milžiniš
kas klausytojų ovacijas.

Skamba dainos. Mes einame į 
aukštaičių rajoną. Atrodo, kad kaž
kas galingas paėmė saujon visą 
Aukštaitiją ir atnešė čia pasigrožė
ti. Ją matai vienu žvilgsniu. Stilin
gas lietuviškas namelis, kryžius, šu
linys — didžiulių eglių pavėsyje 
kvėpuoja savitu miniatūrišku gyve
nimu. Kiek daug visur skonio, sai
ko, meno, sielos.

Tas pats Žemaičių rajone, tik čia 
dar giliau pajunti žemaičių būdą.

Štai mažutė raudona pilis. Artėjo
me. Tai Dainava! Merkinės pilis. 
Maloni skautė aprodo viską ir reikš
mingai taria: — Mes turime ir de
markacijos liniją. —?! — Štai... Bar
jerai nepakelti... Kai ji sako tuos 
žodžius, jau ji nesišypso. Nebesi- 
šypsome ir mes. Naivus, bet kažkoks 
skaudus jausmas apgaubia mus. 
Taip. Barjeras nepakeltas, kelias 
užaugęs pušaitėmis. Pagal liniją tos 
klaikios šiaudinės gairės, kurios be 
žodžių visą pasako... Net Vilniaus 
krašto skautų Čia neturime savo 
tarpe.

Tylūs susimąstę išeiname iš sto
vyklos. Įspūdžiai tebeveikia. Nors 
toli paliko plevėsuojančios vėliavos 
ir jaunystės valstybė.

* * *
SKAMBĄ orkestro garsai. Vienas, 

kitas, trečias. Dar pasigirsta daina. 
KAUNO gatvėmis eina skautai. 
Eina ritmingai, iškilniai. Plevėsuoja 
vėliavos, prieš kurias daug kas nusi
ima kepures.

KARO muziejaus sodelyje rikiuo
jasi tūkstančiai jaunimo. Žalsvos 
palaidinukės užima visą didžiulį so
delį ir atrodo, kaip pavasario pieva. 
Čia muziejaus balkone stovi čeko- 
slovakų mokytojų ekskursija. “Kaip 
gražu” sako kažkas iš jų. Ir aš pa-

(Tęsinys 132 psl.)
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V. s. A. Samusis
NUSIJUOK

Vienam tėvui, atvežus savo 
bailų sūnų pirmą kartą į stovyk
lą, pirmiausia rūpėjo paklausti 
vadovo:

— Kas svarbiausia stovykloje?
Vadovas, užkluptas tokiu klau

simu, stabtelėjo ir rūpestingai 
peržvelgė uniformuotą skautą, jo 
kuprinę, jo atsivežtus daiktus ir, 
dar kartą pasižiūrėjo į rūpestin
gą tėvą, greit atsakė:

— Viskas!
Vadovas nuėjo, o skautas su 

tėvu liko viduryje stovyklos toj 
pačioj abejonėj, kaip, kur ir ką 
pradėti.

Ir iš tikro, ar jūs jau nepatyrė- 
te, kad tas vadovas teisingai at
sakė? Čia viskas svarbu, ir dar 
kaip: sveikata, grožis, patyrimas, 
žinios ir tavo būdas.

Stovyklavimas yra didelė, sma
gi, nuotykinga mokykla gamto
je. Čia galvodamas gali rasti iš
minties ir medžio lape, paukščio 
giesmėj, tekančiam vandeny, 
kiekvienoj išmintoj pėdoj, saulės 
bėgime, žvaigždės mirkčiojime ir 
kiekviename savo žingsnyje. Ne 
vien svarbu tavo tvarkinga uni
forma, palapinė, tavo lova ir tu
rimi daikteliai, ornamentai, bet 
dar labiau ir tikrai reikalingas 
tavo giedras nusiteikimas:

ugdyti savo būdą,
įgyti žinių iš pačios gamtos, 
ir be skausmo, sunkumo tar

nauti skautiškiems tikslams. Si 
visą įdomų kelią turi lydėti tavo 
giedri nuotaika.

Kur nėra linksmo veido, jauno 
šypsnio ir dvasinės šviesos, jau 
ten tuoj pasigendama šilumos ir 
tikro skauto.

Gal iškart per sunku suprasti, 
kad didžiausių pasisekimų ir gy
venimo laimės palydovė — gera 
nuotaika. Bet niekad neužmirški
te, kad skautas linksmas yra ne- 
menkesnis įstatas už kitus, o gal 
vienas iš pagrindinių.

Jei norite inspektuoti stovyklą 
ir sužinoti, ko ji verta, tik pažiū
rėkite į stovyklautojų veidus — 
iš jų daug sužinosite apie jų dar
bus ir virtuvę.

Tikras skautas stovykloje nuo 
pirmosios ryto paukščio giesmės 
iki paskutinio saulės spindulio — 
ar žvaigždės sumirksėjimo — 
nuolat linksmas, nepraradęs pa
sitikėjimo kita, geresne diena.

Gal, apgalvoję visą, kas čia 
pasakyta, pasistenkite gyventi 
džiaugsmingiau: mesti nuolatinį 
nepasitenkinimą, murmėjimą ry
tą keldamiesi, pasitikdami die
nos darbus, žaisdami ar nuaalė- 
dami pirmuosius nepasitenkini
mus, nusivylimus.

Pamėginę taip daryti, pajusite, 
kad verta, vietoj parodžius rūstų 
veidą, šypsotis. Jūsų nusiteikimas 
visada budėti ir viduje šypsotis 
kiekvienu atveju didins jūsų as
menišką džiaugsmą, ir jūsų links
mas veidas puoš stovyklą, jos 
aplinką, ir šildys mūsų visų jaus
mus skautybei.

(Iš Šauklio) 

n TAUTINĖ STOVYKLA 
(Tęsinys iš 131 psl.) 

juntu tą pati grožio jausmą, ypač, 
kai Klaipėdos jūrų skautai Įsilieja 
į žalsvą masę ir lyg upelis sustings
ta joje. Aplink minios žmonių šir
dingais plojimais sveikinančių už
sieniečius skautus... Jų vėliavos iš
sirikiuoja priešais NEŽINOMOJO 
KAREIVIO kapą.

Laikrodis muša astuonias ir kur 
tai ima skambėti “Marija, Marija”, 
“Kaip gražu” — sako čekė mokyto
ja. Visi godžiai dairomės. Karo mu
ziejaus sodelyje nuolat gausėja žmo
nių. Staiga trimito garsas bokšte. 
Keletos tūkstančių minia nuostabiai 
tyli. Ateina karo invalidai, Aukure 
žėruoja ugnis. Gedulo maršas. De
dama daug vainiku. Skamba vienas 
po kito bene vienuolikos tautų him
nai. Visi sujaudinti. Nuo bokšto nu
slysta didžiulė valstybinė vėliava, 
paskutinė malda, didžiulės minios 
giedama, ir iškilmės baigiamos. 
Nuostabios, neužmirštamos iškilmės.

KAUNO gatvėse vėl skamba mu
zika, dainos, entuziastiški plojimai. 
Skautai eina. Tūkstančiai didelių ir 
mažų skautų, skaučių eina Laisvės 
Alėja. Iš kur tiek sveikatos ir našu
mo? Ar tai užsigrūdinimas ar pasi
ryžimas? Ar tai jaunystės energija? 
Ir kauniečiai, prisižiūrėję skautų 
linksmumo, išmoko šypsotis, ploti...

SKAUTAI eina nepabaigiama sro
ve. Plevėsuoja vėliavos, pranešama 
Tautos Vado A. Smetonos, Tumo 
Vaižganto, ministerio pirmininko 
kun. Mi-ono ir kitu didžiuliai port
retai... Štai Gedimino pilis su gedu
lu per-išta vėliava... Žmonės šaukia 
valio, bėga...

Skautai eina jaunu lietuvišku 
žingsniu, drąsiai, ritmiškai. Jie ži
no, kur eina. Žmonės skirstosi labai 
pamažu. Vos girdėti paskutinių 
skautu kolonų daina.

Plevėsuojančios vėliavos ir skau
tų daina tolyn prie laužo Pažaislio, 
Panemunės miškuos, kur taip šilta, 
miela, gera.

Skautai eina ir masina mus eiti 
ir kurti naują gyvenimą.

Prisidėkime, kad Sukaktuvinių 
Metų programa ir V-oji TAUTINĖ 
STOVYKLA būtų pats gražiau
sias 50 metų sukakčių minėjimas!
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KANADOJE:

Vitalija Mažeikaitė, Laima natavičiūtė, 
Daiva Miceikaitė /si./, Kita Augustina- 
vičiūtė /v.si./, Dalė Norkutė /si./, Ne»» 
nyra Steigvilaitė; /stovi/ Daiva Kata- 
vlSiūtė, Kita Lapinaitė, Irena Žeberta- 
vičlūtė, £>lena Obelėnaitė, Rita Dirsytė 
/psl./, Birutė Norkutė, Dana Žebertavi- 
čiūtė, Monika Obelėnaitė, Dana Augusti- 
navičiūtė. kos®-L® Studio ntr.

rKad nemanytumėii, jog Toronte vis pozuoda
ma, kairėje matome Šurnai-burum besiruošiant 
švęsti šv. Kazimiero dieną.

Kanados tautinių grupių skautų vadovai. 
Lietuviai pažymėti x: ps. Dr. A. Daily- 
dė, s. K. Batūra ir ps® P. Regina.

9



134-

10



AUŠRINES dr-vė Clevelande TĖVYNES SUEI 
s. V. Bacevičiaus

ANGLIJOJE: Derby esančiam mielam lietuvių 
skautų bičiuliui anglų skautininkui T.Roome 
jo skautavimo 50 metų sukakčių proga, įtei
kiama rajono dovanėlė9 įteikia ŠILUVOS dr-s 
sesė Godlauskaitė ir s. B. Zinkus0

KANADOS RAJONO VADOVŲ ir VADOVIŲ SUVAŽIAVIMAS TORONTE
ŽEMAITĖS dr-vė Chicagoj® 
"keliauja po pasaulį".

kovo 17 d.

Suvažiavimas buvo 
ne tik skaitlin
gas, bet ir skau
tiškai darbingas.

B» Tarvydo ntr.

11



M O SŲ SKAUTŲ IR SKAUČIŲ TAUTINĖS STOVYKLOS

Vėliavos, vėliavos...!

U TS /skautų/ 1938 m. A. Panemunėj© atidarymo iškilmės. Iš k-d:
III TS Alpėse 1948 m. pamaldų metualetuvos Respublikos Prezidentas - Lietuvos Skautų Šefas p. An- 
Iš k-d: st.v-kas A. Saulaitis, VS'tanas Smetona sako sveikinimo žodį. Nuotraukoje matomi: p, Sofi- 
J. Vaičiūnienė, LSS Tar. Pirm. K. ja Smetonienė, LSS Tarybos Pirmininkas - Šefo Pavaduoto jas v. s. Dr 
Palčiauskas, VSP D. Kesiūnaitė, £V-Į.gĮ.3 Alekna, Švietimo Ministeris prof. J. Tonkūnas, Kariuomenės 
sk-čių st.v-kė E. Putvytė ir k. Vadas gen. St. Raštikis; aplink skautai ir svečiai.

IV TS Michigan© vadovybė su garbės sve 
čiais*
IV TS dalyviai-ės didžiojoje vėliavų

• aikštėje. IV TS didieji vartai.
III TS Alpėse stovyklos dalyviai-ės

£ . III TS Alpėse stovyklauto jai.-os iškil- 
fcmingoj e sueigoje. 1

III TS skautų stovyklos vėliavų aikštė 
^NUOTRAUKOS: sk-kų V. Kįzlaįčjip, 
fe?®. Juodelio, A. Saula&cio ii" L-

III TS Alpėse: Iškilmės skaučių stovyklos vėliavų aikštėje. Dešinėje: aukštai -UI TS dalyviai-ės 
žygiuoje parade kalnų keliu.

i.:..-

/ įį-
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SPORTO DIENOS

1918-1968

Malonus 
Slkaglečių 
žvilgsnis

WORCESTERYJE, Mass

Brocktonoa Sass 
iškylautojai si. 
Bliudnikas ir vlk 
Al. Monkus.

Ten kasmet Įvyksta 
ATLANTO rajono sk. 
sporto šventė. Š.m.l 
VI.23 - jau XIII-ji

V.s. P. Molis kai 
ba, o ps. R. Jaku
bauskas Įteikia 
diplomus.

Sm* S los jauniausių -:Safex&': varžybos.
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EAS BOTfa JEI NELYTŲ

žuvy® gyvost 
- išgaišta.®

košytės ,
- lėkštė

Gailutė nemėgsta van
dens , o ypač jai nepa
tinka lietus®
Vandens a.® būtų# jei 

nelytų®
Kai vandens yra# yra 

ir skanios 
b® vandens 
tuščia...
Vandenyj ® 

b® vandens
Kai vandens yra# yra 

ku© nusiprausti# o b® 
vandens - marža...
Grybais augti reikia 

drėgmės# be vandens - 
grybų krepšis tu Sšias
Gėlėms reikia lietučio 

ir saulės# b® vandens 
jos tuoj nuvysta
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Suktinis
Kai šokame lietuvių tautini šokį 

SUKTINI, galime dainuoti šią dai
nelę. Smagiau šokti!

0 — čia — čia,
LIETUVIŲ PASAKOS

Vilkas atgailotojas
Paseno vilkas ir jautė, kad 

jam ateina galas. Jis nutarė 
atgailėti savo piktus darbus 
ir daugiau nebepiauti gyvu
lių, o misti tik žolėmis ir 
vaisiais.

Vieną dieną vilkas atgai
lotojas sutiko savo gerą pa
žįstamą vilką, einanti me
džioti.

— Eime kartu, padėsi 
man pamedžioti, — prakal
bino draugas.

Vilkas atgailotojas pagal
vojo sau: “Artimui padėti 
galima”, ir sako:

— Gerai, padėsiu.

— Kur buriuojate? — klausia žuvis.
— IV Tautinę Stovyklą! — atsako įvairių gyvių 

skiltis.

Sk. v. Marius Venclauskas ir sk. v. Vladas Smolskis 
riša kaklaraiščius savo sūnums vilkiukams, Waterbury- 
je, Conn.

ir abudu vilkai papiovė 
du veršius.

— Valgyk ir tu, — tarė at
gailaujančiam vilkui anas. 
— Kartu medžio jom, kartu 
ir valgykim.

Vilkas pagalvojo: “Panie
kinti draugo prašymą ne
gražu”, ir abu sukirto du 
veršius.

Eina vilkas atgailotojas ir 
sutinka paklydusį avinėli.
“Jis tėvų neklauso, reikia jį 
už tai pagąsdinti”, — tarė 
sau vilkas, pagavo avinėlį ir 
begąsdindamas pasmaugė. 
“Palikti Dievo dovaną ne
galima”, — pagalvojo sau ir 
suėdė avinėlį.

Toliau eidamas vilkas su
tiko nuo karvės nuklydusi

O — pa — pa!
Šoka žirnis
Su pupa.
O šalia,
O šile —
Ąžuolėlis
Su egle.

Oi, kiek džiaugsmo,
Oi, kiek juoko:
Akmenėlis irgi šoka, 
Šoka žvėrys, šoka gėlės, 
Šokime ir mes linksmai.

veršelį ir jį suėdė. Dar to
liau jis užėjo seną jautį. 
“Jau pasenęs jis, niekam ne
bereikalingas”, — pagalvo
jo vilkas ir paplovęs jautį 
suėdė.

Taip tas vilkas piovė ir 
ėdė gyvulius, kol medžioto
jas ji nušovė.

— 141
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Kaip pavasaris ateina
Sniegas jau kuris laikas 

kaip nutirpo. Saulutė kas 
dieną iškyla vis aukščiau. 
Dienelės vis ilgesnės ir il
gesnės.

Vieną rytą einu į mokyklą 
— rododendrų pumpurai 
lyg ištinę. Apsidairau, gi ir 
alyvų pumpurai jau dideli. 
Ir pagalvoju: jau pavasaris 
ateina. Tuoj žolelė suža
liuos, pirmos gėlės pražys. 
Paukšteliai iš tolimų šiltų

Chicagos KERNAVĖS tunto jaun. skautės pavirto į tikrus paukščius: 
stypu-stypu, tapu-tapu tarp žaliu purienos lapų! J. Kažemėko ntr.

kraštų sugrįš. O lauke vai
kai žaidžia ir šūkauja — vi
si džiaugiasi pavasariu.

Rasa Jauniškytė 
Baltijos tunto jaun. skautė, 

Bostonas.

Birutės ir Kęstučio 
susitikimas

Buvo gražus pavasario rytas 
Žemaitijoj. Tylus vėjas labai 
švelniai judino pušis, ir buvo ga
lima girdėti kaip paukščiai čiul
bėjo. Buvo daug gėlių visokiau
sių spalvų. Ant žemės augo įvai
rių rūšių grybų.

Netoli jauna vaidilutė Birutė 
vaikščiojo tarp pušų ir dainavo 
linksmą dainą. Birutė buvo nepa
prastai graži, apsirengusi baltais 

Užsiėmimai Putname, Conn. Ir svečiai įtraukiami 
skautiška] ai programai išeiti.

rūbais. Ant galvelės ji dėvėjo 
vainikėlį, pintą iš ramunėlių ir 
rūtelių. Jos gulbės kaklas buvo 
papuoštas eilute gintarinių karo
lių, ilgos kasos kabėjo iki alkū
nių. Rankoj Birutė nešė savo bro
liams valgyti ir puokštę ramunių, 
kurias ji pati nusiskynė. Ji susto
jo prie upelio atsigerti vandens 
ir keliavo toliau.

Lietuva tuo metu buvo valdoma 
dviejų brolių. Algirdas valdė ry
tus, o Kęstutis valdė vakarus. 
Kęstutis buvo narsus karys. Jis 
buvo teisingas ir galingas valdo
vas. Už tai žmonės jį labai mylė
jo.

Kęstutis gyveno Trakuose ir iš 
ten valdė vakarinę Lietuvos dalį 
•— Žemaitiją ir Prūsiją. Iš Trakų 
Kęstutis jojo pro Žemaitiją kry
žiuočius malšinti. Jodamas pro 

Palangos pušyną, Kęstutis neti
kėtai sutiko Birutę. Ji jam buvo 
tokia graži, kad jis ten pat papra
šė jos rankos, bet, kadangi ji bu
vo vaidilutė, tai ji negalėjo už jo 
tekėti. Tada Kęstutis ją pagrobė 
ir nujojo į Trakus. Tenai jie vedė 
ir už poros metų jiems gimė sū
nus Vytautas.

Ir šiandien Trakų pilyje yra at
statytas Birutės kambarys.

si. Aldona Meilutė (14 m.)

IŠ LIETUVIŲ
TAUTOSAKOS:

Vaikščiojo panelė po pievelę 
Ir išbarstė perlus.
Mėnuo matė — nepasakė. 
Saulė kėlės ir surinko.

('BS'B'įj)

Kad atsikeltų, 
dangų paremtų, 
kad prakalbėtų, 
daug pasakytų. 
Rankas turėtų, 
Vagį pagautų.

(SW)
Geltona mergelė, šimtas 
žalių skarelių.

(mpojft)
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LAIMINGAI STOVYKLAUTI V-ojoje TAUTINĖJE STOVYKLOJE!
Gerai pasiruošę, tvarkingai nuvykite, gražiai stovyklaukite ir laimin

gai grįžkite! Gero vėjo!
Rašykite, pieškite, fotografuokite ir kitaip pasižymėkite TS įvykius ir 

juos perteikite SKAUTU AIDUI.

Aušros Vartų tunto veikla 
ir naujienos

1967. IX. 17 d. įvyko postovyklinė 
tunto sueiga. 106 skautės grįžo iš 
GRAŽINOS stovyklos, išmokusios 
naujų dainų ir įgijusios skautiškojo 
patyrimo.

Sueigos metu įvyksta tuntininkiu 
pasikeitimas. S. Regina Kučienė 
perdavė pareigas s. Danutei Eidu- 
kienei, ėjusiai AUŠRINĖS d-vės 
dr-kės pareigas. Taip pat pasiskirs
tė pareigomis naujos dr-kės. AUŠ
RINĖS d-vės dr-ke paskirta v. si. 
Jūratė Eidukaitė; j. sk. d-vės dr-ke 
skiriama v. si. Aldona Jovarauskie- 
nė.

Naujoji tuntininkė sveikino seses 
ir kvietė visas nauja energija dirbti 
ir skautiškai auklėti lietuvišką jau
nimą.

1967. X.T. 12 įvyko tunto sueiga, 
kuria pradėti Sukaktuviniai metai. 
Šv. Mišių metu pamokslą pasakė 
vyr. dvasios vadas v. s. kun. Juozas 
Vaišnys, S. J.

Skautų Sąjungos Tarybos Pirmi- 
jos v. si. Julija Janonienė, v. si. 
Elena Šiurnaitė ir v. si. Regina Vait
kevičienė pakeltos į paskautininkių 
laipsnį.

Už Nuopelnus skautijai su rėmė
jų kaspinu apdovanoti p. Marija Su- 
gintienė, p. Jadvyga Vilūnienė ir 
ps. Viktoras Kučas.

Tunto adjutante pakviesta ir suti
ko tas pareigas eiti vyr. sk. Mėta 
Burbienė. NERINGOS d-vės dr-ke 
paskirta akademike ps. Elena Šiur
naitė.

Jaunosios sesės, gerai atlikusios 
savo pareigas stovykloje ir draugo
vėse, keliamos į psl. laipsnį: Rūta 

Jaučytė, Vida Gierštikaitė, Daiva 
Karužaitė. Į si. laipsnį pakeltos. 
Gražina Maleckaitė ir Nijolė Prač- 
kailaitė. Skaučių įžodį davė Ona 
Aniuiytė ir Margareta Jasiūnaitė.

Ši sueiga baigta Lietuvos himnu.
1968. I. 1 d. Cicero BIRUTĖS 

d-vėje įvyko dr-kių pasikeitimai. 
Ilgus metus ėjusi d-vės dr-kės pa
reigas. s. Aldona Baukienė atsisvei
kino ir pareigas perdavė ps. Reginai 
Vaitkevičienei. D-vės dr-kės pava
duotoja sutiko būti akademike Ire
na Žukauskienė.

1968. I. 28 d. tradicinė jaunesniųjų 
skaučių šventė. Jaunosios sesės rin
kosi į jėzuitų koplyčią išklausyti 
šv. Mišių.

Ši jaun. skaučių šventė buvo kuk
liai pradėta prieš penkeris metus. 
Dabar išaugo į iškilmingą jaun. sk. 
metine šventę. Suruošta parodėlė iš 
jaun. sk. darbelių, kurie žavi lanky
tojus.

ŽIBUČIŲ Il-sios d-vės dr-kės pa
vaduotoja skiriama si. Danutė Vai- 
čeliūnaitė. ŽIBUČIU I-sios d-vės 
dr-kės pavaduotoja skiriama Birutė 
Gudaitė. Didelis būrys jaun. skau
čių davė įžodį.

Pirmijos, Vasario 16-tosios proga, 
sekančios AUŠROS VARTŲ tunto 
vadovės keliamos į vyresniškumo 
laipsnius: s. Alė Namikienė į vyr. 
skautininkės laipsnį, o sk. Eleonora 
Šalčiūnienė ir Saulė Šatienė į pa
skautininkių laipsnį.

KUN. GRAŽINOS vyr. sk. būrelio 
sesės Milda Povilaitienė ir Irena 
Talandienė davė vyr. skaučių ižodi. 
Ilgai skautauti naujosioms sesėms!

1968. II. 25 d. įvyko skaučių Susi
mąstymo dienos sueiga. Dalyvauja 
kviesti LITUANICOS t-to oro skau

tai ir broliai latviai, su kuriais susi
pažinome latvių tautinėje stovyklo
je pereitą vasarą. Atsilankė ir būre
lis sesių iš KERNAVĖS tunto.

Sueigą sveikino vyr. skautininke 
Malvina Jonikienė, Vid. raj. vadei- 
vė fil. s. Birutė Kožicienė ir eilė 
svečių. Tautinės stovyklos vadovės 
pagerbė ir pasveikino aušrietes. Jos 
dieną prieš tai suvažiavo aptarti 
stovyklinių reikalų su šio rajono 
tuntininkėmis ir vadovėmis.

Tuntininkės įsakymu Loreta Ple- 
pytė ir Jūratė Mackevičiūtė pakel
tos į psl. Vyr. sk. GABIJOS d-vės 
adj. Aušra Vaičeliūnaitė, pakelta į 
si. laipsnį.

Sueigą baigėme daina Atgimė Tė
vynė.

1968. III. 3. Kaziuko mugė. Visas 
tuntas dirbo lyg skruzdėlytės. Tėvų 
jėzuitų didžiojoje salėje išstatyti 
skaučių ir jų tėvelių padaryti rank
darbiai. Veikia didžiulė loterija, ku
riai daug metų vadovauja MIRGOS 
vyr. sk. būrelio sesės. Kas trečias 
bilietas yra laimingas.

NERINGOS d-vės sesės atsidarė 
kavinę, kur tik puikūs tortai ir juo
da kava teparduodami.

Valgyklą veda ir vos spėja išalku
sią minią aptarnauti GRAŽINOS 
vyr. sk. būrelio sesės. Joms talkina 
ŽEMAITĖS d-vės skautės. Mamytės 
sušilusios verda cepelinus ir koldū
nus. Antrame aukšte BIRUTĖS ir 
ŽEMAITĖS d-vių sesės įrengė vai
kų kambarį. Jos vaišina mažuosius 
ir taiko jiems kepures. Eilėraščiais 
išdabinusios sienas ir pasimūrijusios 
šulinį, jos vilioja didelius ir mažus.

1968. III. 10 d. v. s. Alė Namikienė 
perdavė GABIJOS d-vės dr-kės pa
reigas ps. Eleonorai Šalčiuvienei. 
ŽEMAITĖS d-vės dr-ke paskirta ir 
sutiko vadovauti v. si. Danutė 
Gierštikienė. Sėkmės naujoms drau- 
gininkėms!

1968. III. 31 d. Tėvynės vardo su
eiga įvyko Bogan gimnazijos audi-
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torijoje. Dalyvauja AUŠROS VAR
TŲ t-tas, KERNAVĖS t-tas, LITU- 
ANICOS berniukų t-tas ir JUOD
KRANTĖS jūrų skaučių tuntas.

Gražiai paminėtos visos keturios 
Tautinės stovyklos. Parodyta metų 
laikai, ir lietuvškas jaunimas su 
muzika pražygiavo scenoje.

Pasimatysime T. stovykloje!
Vis budžiu!
Danutė Balžiene

L. K. Algimanto laivas 
pradėjo 4-tus metus

Chicagos LITUANICOS tunto L. 
K. Algimanto jūrų skautų laivas I. 
21 d. pradėjo 4-sius veiklos metus.

L. K. ALGIMANTO laivas buvo 
atkurtas Lituanicos skautų tunte 
1964 gruodžio mėn. buv. tuntininko 
s. K. Cijūnėlio ir j. s. B. Juodelio 
pastangomis. Pirmasis DELFINŲ 
valties penketukas — B. Skvirblys, 

1365. II. 28. Oficiali Algimanto laivo 
atkūrimo data yra 1965. I. 16.

Laivo vadu 1965 m. pradžioje bu
vo pakviestas v. si. J.Šalčiūnas, šias 
pareigas nešęs 2 metus. Per 2 metus 
Algimanto laivas išaugo iki 24 na
rių.

1967 sausio mėn. Algimanto laivo 
vadovavimą perėmė neseniai iš 
Australijos atvykęs ps. A. Alčiaus- 
kas. Laivo narių skaičius labai išau
go 1967 m. Šiuo metu Algimanto 
laivą sudaro 5 valtys su 42 nariais. 
Delfinų valčiai vadovauja R. Vi
džiūnas ir R. Daržinskas; Banginių 
— vair. A. Regis ir R. Adomaitis; 
Narų — G. Čepėnas ir R. Kunstma- 
iias. Pingvinų — vair. P. Skvirblys 
ir K. Kazėnas; Ryklių — V. Čeka- 
ravičius ir E. Leipus. Laivo vado 
pavad. yra vair. B. Skvirblys, laivo 
adjutantu — vair. A. Jonušas, uosto 
komendantu — B. Mažeika. Instruk
torių padedamas laivui sėkmingai

SUSIPAŽINKIME
Kas sakytų, kad neverta susipa

žinti? Sesės ir broliai (ypatingas 
dėmesys broliams!), susipažinkime 
su tyliomis lietuviškos skautybės 
darbo pelytėmis, kurios kruta jau 
nuo 1965, lapkričio 24 d. Ontario 
pietvakarių smaigalyje tarp didžių
jų ežerų, kur žmonės gyvena turtin
gai, augindami tabaką. Tai Delhi, 
Tillsonburgo, Simcoe apylinkės. 
Viskas prasidėjo prieš maždaug tre
jetą metų Alberto ir Elės Augusti- 
navičiii tabako ūkyje. Vyriausioji 
j u dukrelė Rita jau turėjo skautą vi- 
mo, ypač stovyklavimo praktika 
(stovyklavo 10 metų iš eilės), kai 
paūgėjo jos dvi sesutės Danutė ir 
Rūta. Atsirado prie šeimos trijulės 
dar dvi draugės entuziastės — ir 
įsikūrė RUGIAGĖLIŲ skiltis. Iš 
pradžių buvo sunkumų: nei unifor
mų, nei aiškesnio lietuviškos kolo-

LSS Tarybos nariui ir Rako stovyklavietės direktoriui s. Romui Račiūnui gerai sekasi ir LITUANICOS tun
to paviljone Chicagoje. Pokalbis su ps. V. Rupinsku. J. Gierštiko ntr.
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su savo vaikais ne taip jau dažnai 
vieni pas kitus juda. O kai užeina 
smarkūs darbymečiai, įjungiami 
darbams ir vaikai ir seniai.

Tokiose sąlygose Rugiagėlės pra
dėjo skautauti. Noras išlikti ir būti 
lietuvaitėmis skautėmis nugalėjo vi
sas pasitaikiusias kliūtis — ir šian
dien mažoji Rugiagėlių grupelė iš
augusi i BIRUTĖS draugovę su 22 
sesėm. Yra RAMUNIŲ skiltis, ku
riai vadovauja si. Daina Augaitytė ir 
ŽIBUČIŲ skiltis su vadove si. Dalia 
Norkute. Draugininke v. si. Rita 
Augustinavičiūtė, Delbi skaučių 
įkūrėja, adjutante si. Daiva Micei- 
kaitė. Draugovė vyksta į V-ją Tau
tinę Stovyklą. Dauguma dr-vės se
sių jau stovyklavusios ne kartą Ka
nados Romuvoje, turi praktikos ir 
patyrimo. Puikus pavyzdys visoms 
lietuviškoms kolonijoms, pasididžia
vimas Seserijai ir Sąjungai.

Šį rudenį sesė Rita išvyksta į To
rontą, kur pradės studijuoti farma
ciją, Toronto Šatrijos tuntas sulauks 
naujos jaunos vadovės, o Delhi Bi
rutės dr-vė išsirinks naują draugi
ninke.

Kad Birutės dr-vė gražiai išaugo, 
sumaniai veikia ir apjungia Delhi 
kolonijos mergaites, nėra vien en
tuziasčių skaučių nuopelnas. Daug 
darbo ir visokeriopos paramos įdė
jo skaučių tėveliai. Ypatingai nusi
pelniusi čia yra buvusi ŠVYTURIO 
tunto Vokietijoje skautė Elena Vilt- 
rakytė - Augustinavičienė, kuri nuo 
pat pirmųjų žingsnių skautes globo
jo, sudarė sąlygas sueigoms, išky
loms, pati visur su skautėmis daly
vaudama, jas pamokydama, joms 
patardama. Jos vyras Albertas Au- 
gustinavičius yra žinomas kaip nuo
širdus lietuvių skautų-čių rėmėjas. 
Jų ūkio pušyne, dar Romuvos netu
rint, Hamiltono, Niagaros ir Toron
to skautai-tės tris iš eilės vasaras 
smagiai stovyklavo. Ne vieną kartą 
ten dar ir dabar savaitgaliais pasto- 
vyklauti suvažiuoja tai akademikai, 
tai paskiros Hamiltono dr-vės. Jo
kio atlyginimo iš skautų jie niekada 
nėra ėmę. Atvirkščiai — daug savų 
pridėję.

Ir iš tikrųjų, argi neverta buvo 
susipažinti su šiais žmonėmis?

Skautas Dėdė

Su Pavasario Vėjais
Kiek iš tikrųjų RAMBYNO tunto 

dr-vės per paskutiniąją Kaziuko 
mugę uždirbo, to niekas dar nežino, 
nes draugininkai dieną, naktį skai
čiuoja pinigus, ir vis galo nematyti... 
Mūsų mielojo SKAUTŲ AIDO ne
pailstantis platintojas Toronte s. 
Vladas Rusas staiga kažkodėl labai 
meilus draugininkams pasidarė. Gal 
kas ir išdegs, kai draugininkai baigs 
pinigus skaičiuoti?... Skautas links
mas ir nenustoja vilties!... Šiaip jau 
prie bažnyčių visi vengia susitikti 
su minėtu skautininku. Dar ko gero 
ims ir ištrauks Jamborės Fondo au
kų lapą. Dolerį duoti lyg ir nepa
togu, penkinės gaila, oi, kaip gaila. 
Todėl geriau šalintis to draugiškai 
besišypsančio milžino...

Dar ir dabar negirdėti blogų atsi
liepimų. Vadinasi, pavyko Tėvynės 
sueiga Toronte. ŠATRIJOS kankli
ninkės užėmė didelei auditorijai 
kvapą. O sentimentalūs romantikai 
graibstėsi už nosinaičių... Dar ne 
viskas — skautiškasis liaudies ins
trumentų ansamblis puikiame deri
nyje suskambėjo, pagerbiant N. P. 
Marijos seseles Atvelykio sekmadie
nį, lūžtant Tėvų pranciškonų salei 
nuo tautiečių gausybės. Atliktų da
lykų pakartojimas įvyko švenčiant 
šv. Jurgį Hamiltono Jaunimo centre, 
kur kalbas pasakė Kanados rajono 
vadeiva s. K. Batūra ir mons. Juo
zas Tadarauskas, suvažiavusiems į 
vieną salę Toronto, Hamiltono ir 
Niagaros pusiasalio sesėms ir bro
liams. Po iškilmingos sueigos vado- 
vai-vės turėjo progos pasitarti sto
vyklų reikalais.

Paskutinį balandžio šeštadienį 
rambyniečiai didžiulėje kanadiečių 
skautų sistemoje pardavinėjo obuo
lius visame Toronto didmiestyje. 
Buvo atiduotas rajonas, paskirti 
obuoliai, nurodyta būstinė — ir ži
nokitės. Šios ofenzyvos strategijos 
ekspertas s. K. Batūra ir jo “štabo 
viršininkas” brolis Martynas Yčas 
dar kartą iš rambyniečių užsitarna
vo didelį ačiū už kasmetinę talką. 
Tunto iždininkas gautus iš kanadie
čių pinigus skaičiuoja (Nesakykite 
apie tai s. Vladui Rušui).

Su pavasario vėjais artėja Tautinė 
Stovykla. Dar kartą yra galima pri

siminti, kad skautas linksmas ir ne
nustoja vilties. Mat, čia buvo suva
žiavę viso rajono vadovai ir vado
vės, ilgai šnekėjosi ir planavo, kol 
pagaliau nutarė surašyti savo nuo
mones bei pasiūlymus rezoliucijose. 
(Kaip žinome, rezoliucijos dabar 
yra ir mados dalykas). Kaip ten be
būtų, registracijos į T. S. lenktynės 
tarp ŠATRIJOS ir RAMBYNO 
vyksta. Šatrija paskelbė, kad jau su
registravo visas ir narių pritrūko. 
Rambynas, greičiausiai, pasieks ant
ro pusšimčio pusę. Ne Rambynas, 
bet Ariogalos pilis! Štai kad nori, 
parinko vadai vardą, ii' dabar grai- 
bykis senuose archyvuose, ieškoda
mas ko nors apie tą Ariogalos pilį. 
Kai šitaip pradėjo dėtis, vargšams 
broliams, kaip ir pritinka, į pagalbą 
atskubėjo rajono vadeiva. Girdi, jis 
sužinojęs apie Ariogalą iš ariogalie- 
čio kunigo. Paskambino. Niekas nie
ko apie Ariogalos pilį nėra girdėjęs. 
Ir pavydas kilo rambynieciams. Be
pigu Montrealiui su Vilniaus pilimi. 
Bet ką padarysi. Dar skautavimo 
pradžioje buvo išmokta ir Įkalta: 
Vilkiukas klauso savo vado.

Su pavasario vėjais į V-ąją Tauti
nę Stovyklą! Kol nulėksime, ateis 
ir liepos aštuntoji. Vistik gabaliu
kas kelio kanadiečiams, kaip sau 
norite. Bet pakartokime:

Skautas linksmas ir nenustoja vil
ties. Rambynietis

JAV RAM. VANDENYNO 
RAJONAS

Kaziuko mugė
Nors šiaurys vėjas, retas Los An

geles svečias, negailestingai ritinėjo 
jau ištuštintas dėžes po šv. Kazimie
ro parapijos mokyklos aikštę, bet 
tai visai netrukdė Los Angeles ir 
apylinkių skautams bei skautėms 
nuo pat ryto plušti, krauti, dėstyti 
atsivežtas vienetų gėrybes ant savo 
stalų, puošti, dabinti, kaip tikri Vil
niaus Kaziuko mugės “kromelnin
kai”, savo “būdas”, pastoges.

Artinantis vidurdieniui vėjas ap
rimo, ir pradėjo šildyti Kalifornijos 
saulutė. Prie mugės atidarymo “var
tų” — juostos — susirinko gražus 
būrys, jų tarpe Los Angeles skautiš
koji vadovybė — Ramiojo Vandeny-
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no rajono vadas s. Rimas Dabšys, 
Kalniškių tunto t-kas v. s. Pranas 
Pakalniškis, Palangos t. t-kė s. Mir
ga Pažemėnienė ir kt. S. Mikas 
Naujokaitis, pakviestas atidaryti 
mugę, perkirpo juostą, ir čia paskli
do minia jaunų, senų, didelių, ma
žų prie visų vienetų stalų pasižiūrė
ti, pasidžiaugti įvairiom skautų-čių 
pagamintoms gėrybėm, pabandyti 
savo laimę prie loterijos šulinių, 
gardžiai pavalgyti, pasigėrėti.

Ir kur gi nesidžiaugsi, kai akys 
raibsta nuo Įvairiausių grožybių!

Štai skaučių PALANGOS t-to Bi
rutės d-vės Gėlių Puokštė — pačių 
skaučių meniškai padarytos gėlės iš 
stiklo, plunksnų, gėlių plastikiniai 
krepšeliai ir kt. Jų kepyklos skyriu
je kvepia pačių skaučių kepti gar
dūs pyragai, žagarėliai, širdelės. Gi 
kitas stalas apkrautas pačių skau
čių: pasiūtais žiurstais, o dar ir lote
rijos kampelis. Viskas skoningai iš
dėstyta, vadovaujant draugininkei 
ps. Aldonai Palukaitienei, jai talki
ninkauja si. Alma Ruigytė, Irutė 
Šepetytė ir kt.

Meniškai išrikiavo savo gėrybes 
Šatrijos Raganos vyr. skaučių -d-vė, 
kuriai vadovauja v. si. Danutė Tu- 
minaitė. Čia į akis krenta Vilniaus 
verbos, pačių vyr. skaučių rankomis 
pagamintos, instruktuojant v. s. EI. 
Gimbutienei. Netrūko virtinėmis iš
kabintų baronkų, lietuviškų sūrių 
ir namuose keptos ruginės kvepian
čios duonos.

Paukštyčių Kregždučių d-vė turė
jo didelį stalą, apkrautą įvairiais 
Įdomiais ir vertingais daiktais lote
rijai. Dalį tu daiktų pačios paukš
tytės pagamino, dalis jų buvo įsigy
ta už “Blue Chips” knygeles, kurias 
paukštytės, padedant jų mamytėms, 
sutaupė. Bet daugiausia vertingų 
daiktų paruošė bei pagamino suma
ni dr-kė ps. Lionė Vilimienė.

Santa Monikos skaučių vienetas 
pasirodė turtinga loterija — skau
čių rankų darbeliais, o ir suaukotais 
daiktais. Čia gerai tvarkėsi vadovė 
si. Audra Pakalniškytė.

Pirmą kartą dalyvavo naujai įsi
kūręs skaučių bei paukštyčių viene
tas — Apelsinų būrelis, kuriam va
dovauja vyr. sk. Milda Strikaitienė. 
Ant jo stalo žaižaravo įdomios me-

Seserijos leidinio - albumo reikalu
Kaip jau ne kartą spaudoje buvo rašyta, Seserija leidžia savo nueito 

kelio Lietuvoje, tremtyje ir išeivijoje leidinį — albumą.
Dėkojame už atsiustas nuotraukas ir kitą istorinę medžiagą. Tik gaila, 

kad iš Nepriklausomos Lietuvos ir Vokietijos laikų daugelio vienetų veik
los nuotraukų dar trūkstame.

Labai prašome visas seses, esamas ir bųv. vadoves peržiūrėti savo albu
mus ir bent po 2 įdomesnes nuotraukas atsiųsti. Turint jų daugiau, redak
cinė komisija galės atrikti pačias geriausias.

Siunčiamas nuotraukas reikia sunumeruoti ir pagal numerius atskira
me lape parašyti, kas jose vaizduojama, kada ir kur. Jei prisimenama, su
rašyti pavardes, kieno fotografuota ir kas savininkas, kad žinotume, kam 
grąžinti.

Visas Seserijos Vadeives dar kartą prašome trumpai parašyti savo ra
jono vienetu veiklos bruožus, pridedant atatinkamas nuotraukas. Atlikite 
tai kuo greičiau, kad, knygai pasirodžius, niekam nebūtų nusivylimo. Dė
kojame Australijos rajono vadeivei, kuri šią pareigą jau yra atlikusi.

Lietuvos ir tremties (Vokietijos) laikotarpio nuotraukas prašome at
siusti kuo greičiau, o išeivijos, t. y. šių laikų, lauksime iki Tautinės stovyk
los pabaigos.

Jau seniai daug dirba redakcinė komisija ir daugelis talkininkių, tad 
prašome ir Jus, mielosios Sesės, su tikru nuoširdumu prie šio darbo prisi
dėti, kad ši Įdomi ir istorinė knyga — albumas išeitų kuo turiningesnis.

Nuotraukas ir rašinius siųsti šiuo adresu:
1934 So. 48th Ct., Cicero, III. 60650

Budime
v. s. O. Zailskienė,

Seserijos leidinio komisijos vardu.

džiaginės tulpės, žibuoklės ir kitos 
dirbtinos gėlės. Buvo ir šiaip Įdomių 
daiktų.

Apelsinų būrelis veikia apie 30 
mylių nuo Los Angeles lietuvių pa
rapijos centro, bet į didesnes skau
tiškas šventes bei sueigas tėveliai 
suvežą savo skautaujančias dukras.

:J: :Į:

Skautų KALNIŠKIŲ t-to Dariaus 
ir Girėno d-vės stalas turtingai ap
krautas pačių skautų rankų darbais 
— medžio drožiniais. Čia skoningai 
tautiniais raštais išdegintos lėkštės, 
paveikslai, vyčiai, Gedimino vilkai, 
“brangenybių” dėžės ir kt. D-vei 
vadovauja ps. Gidas Radvenis.

Vilkiukų d-vė Anykščių Šilelis, 
vadovaujama nenuilstamo drg. s. 
Vaclovo Svidersko, talkininkaujant 
santamoniškei v. si. Irenai Turnie- 
nei, apkrovė savo loterijos stalą 
įvairiom gėrybėm ir pasipuošė gra
žiais šūkiais, kaip : “Tik ąžuolas iš
auga iš gilės; tik eglė sužaliuoja iš 
kankorėžių”.

Vienas įdomiausių stalų, kuris va
dinosi Skautininkų Ramovė, buvo 

išimtinai padarytas v. s. Elenos 
Gimbutienės, talkininkaujant jos 
dukrai ps. Aldonai Činikienei ir ps. 
Valentinui Varnui. Tiksliau būtų 
buvę pavadinti tą stalą “v. s. Gim
butienės darželis”. Čia buvo daugy
bė gyvų gėlių, daigų, kaktusų, o be 
to daug gražių dirbtinų gėlių, taip 
pat taut, raštais megztų pagalvėlių, 
pirštinių, kepurių, takelių, išpuoštų 
skrynių raštais, ir daugybė kitų gė
rybių. Skautininkai, kurie niekur 
negalėjo prisidėti prie Kaziuko mu
gės gėrybėmis, aukojo 3—5 dolerius 
Skautininkų Ramovei, bent tuo pa- 
reikšdami norą dalyvauti skautiška
jame darbe.

ASS filisteris Algis Kazakevičius 
paaukojo L. A. stovyklavietės nau
dai didelę mozaiką — paveikslą 
“Audra’, kuris, paleistas loterijon, 
davė gražų pelną.

Los Angeles ASS skyrius jau ke
linti metai mugėje turi kavinę, ir 
vis su įmantriais vardais bei nepa
prastu stiliumi. Buvo Pilies Bokštas, 
Raganų Koras, Havajai, Lietuviška 
Giria, Meno Galerija, o šiemet atsi-
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rado graikiškas Akropolis. Ir ne 
juokai: visa kavinė išpuošta grai
kiškomis kolonomis ir nusvirusio
mis girliandomis; stalai papuošti 
baltom staltiesėm, vaisiais, degan
čiom žvakėm. Gi kavą padavinėjo 
akademikės, pasipuošusios t. n. 
Giedrės Gustaitės siūtom graikiš
kom tunikom!

Svečiai rinkosi gardžius kepsnius, 
pačių akademikių gamintus. Kavi
nei sumaniai vadovavo ASD dr-kė 
psl. t. n. Rima Rozenblataitė ir Korp. 
Vytis Centro vadovas ps. fil. Algis 
Karalius su visu būriu talkininkų.

Žemųtinėj parapijos salėj veikė 
skautų Židinio ir vyčių būrelio val
gykla su ypatingai gardžiom p. Ja
kubauskų pagamintom dešrom ir 
Įvairiausiais priedais. Čia išalkę ga
lėjo pasisotinti, Židiniui vadovauja 
ps. Kazys Prišmantas.

New Yorko skautai pagerbė 
šv. Kazimierą

Kovo 3 d. Viešp. Atsimainymo pa
rapijos salėje, Maspeth, N. Y., įvyko 
New Yorko NERINGOS ir TAURO 
tuntų iškilminga sueiga, Šv. Kazi
miero, Lietuvos Skautų Globėjo, 
dienos proga. Toje pačioje salėje 
įvyko ir tradicinė Kaziuko mugė.

Uniformuoti skautai-ės su savo 
vėliavomis dalyvavo šv. Mišiose tos 
pačios parapijos bažnyčioje. Po pa
maldų prasidėjo iškilminga sueiga 
parapijos salėje. Sueigoje matėsi di
delis būrys svečių, būtent: Gen. 
Konsulas New Yorke A. Simutis su 
ponia, Liet. Skautų Sąjungos Pirmū
nas v. s. P. Jurgėla su ponia, LSB 
dvasios vadas s. kun. J. Pakalniškis, 
parapijos kunigai, Atlanto rajono 
vadeivė, skautų-čių vadovei-ės iš 
New Jersey, iš Philadelphijos ir 
daug nuoširdžių skautų bičiulių ir 
tėvelių iš New Yorko ir apylinkių.

Po raportų ir sveikinimų, buvo 
pagerbti trys skautų rėmėjai, daug 
metų pasidarbavę N. Y. skautams 
remti komitete; tai p. p. Irena Ga- 
runkštienė, Pelagija Leveckienė ir 
Algirdas Prekeris. Visi trys apdo
vanoti ir du skautai už išskirtiną 
pažangumą ir atliktą darbą per

Buvo ir spaudos kampelis, kur ga
lima buvo užsiprenumeruoti SKAU
TŲ AIDĄ, MŪSŲ VYTI.

Malonu buvo matyti mugėje dide
lį buri skautiškos šeimos jaunų tė
velių, ypač akademikų, su savo kū
dikėliais ant rankų arba vos paei
nančiais vaikučiais, įsikabinusiais i 
mamų sijonus; dar kitus, krykštau
jančius, bebėginėjančius tarp mi
nios, besiveržiančius prie stalų, prie 
loterijų, laimės šulinio. Tai jau čia 
jauniausioji skautiškai auganti kar
ta!

Tam visam pavasariškam Kaziuko 
mugės proga nusiteikimui Los An
geles skautai ir skautės yra ypatin
gai dėkingi šv. Kazimiero parapijos 
klebonui prel. A. Kučingiui už jo 
nuolatini nuoširdų lietuviško skau- 
tavimo rėmimą ir globą.

V.B.

nykštėje Atlanto rajono Vyties sto
vykloje. Tie du darbštūs broliai yra: 
N. Y. vilkiukų d-vės adjutantas psl. 
Algis Kidolis, kuris apdovanotas 
Pažangumo žymeniu, ir Elizabetho 
draugovės draugininkas v. si. Jonas 
Kasperiūnas, kuriam įteiktas Vėlia
vos žymuo.

Eglė Šukytė davė skautės ižodį. 
Iš draugininkės pareigų pasitraukė 
ps. I. Jankauskienė, ir ji BIRUTĖS 
skaučių draugovę perdavė naujai 
draugininke! si. D. Leveckytei. Taip 
pat pasitraukdama skaučių d-vės 
adjutante si. K. Garunkštytė perda
vė adjutantės virvelę naujajai adj. 
psl. R. Noreikaitei. Nauja paukšty
čiu d-vės adjutante paskirta si. 
Gražina Siemaškaitė.

I vyresniškumo laipsnius pakel
tos: į skiltininkės laipsni — psl. Da
nutė Leveckytė; į paskiltininkės — 
Dalia Bagdžiūnaitė ir Ligija Erciū- 
tė. Iš BIRUTĖS d-vės į vyr. skau
čių AUŠROS d-vę kandidatėmis 
perkeltos šios sesės: psl. Dalia Bag
džiūnaitė, psl. Lina Čerkeliūnaitė, 
psl. Ligija Erciūtė, si. Kristina Ga
runkštytė, psl. Jolanda Ivašauskaitė, 
s.l Aldona Kidolytė, psl. Marytė Ma
tulaitytė, si. Gražina Siemaškaitė ir 
psl. Rasa Sodaitytė. Iš jaun. skaučių 
į BIRUTĖS draugovę perkelta jaun. 
skautė Aura Ošlapaitė.

Vilkiukų draugininkas s. Vyt. Ki
dolis viešai pagyrė KLEVŲ būrelio 
vadovą Rytą Vilgalj už didelį atlik
tą darbą besiruošiant Kaziuko mu
gei.

Sueiga baigta vėliavų išnešimu. 
Po sueigos Gen. Konsulas A. Simu
tis pasveikino susirinkusius ir, per- 
kirpęs kaspiną, oficialiai atidarė 
mugę.

Visiems buvo aišku, kiek New 
Yorko skautai-ės turėjo Įdėti darbo 
ruošdami mugę. Ir ėjo svečiai ste
bėdamiesi nuo vieno paviljono prie 
kito ir kiekvieną kartą, prie kurio 
nors stalo sustoję, džiaugėsi, pirko 
ar bandė laimę.

Štai vilkiukai už savo stalų, ant 
kurių mirguliavo jų pačių padaryti 
pirkiniai, visokiais būdais išmargin
ti drožinėliai, tautinės vėliavėlės, 
paveikslai ir daug kitokių darbų. 
Netoli jų BIRUTĖS draugovės pa
viljonas, kur matėsi skaučių rank
darbiai, juostos, lėlės, keramika ir 
šimtai smulkesnių įvairiaspalvių 
daiktelių, skirtų loterijai.

Šalia skaučių NERINGOS tunto 
kartu su Vyr. Skaučių Židiniu pa
viljonas traukė visų akis savo tur
tingumu. Čia radai ir lietuviškų 
audiniu, austų takelių ir juostu, iš
siuvinėtų pagalvėlių, gražios kera
mikos, įdomių drožinių ir ant akso
mo išdėstytų gintaro karolių ir ki
tokių gintaro išdirbinių. Židinio se
sės skubėjo visus aptarnauti, gami
nius parodyti, parduoti. Toliau — 
apstotas mažųjų mugės lankytojų 
jaun. skaučių paviljonas, kur matėsi 
ir rankdarbiai ir taip vaiku širdis 
džiuginą pačių jaun. skaučių ir va
dovių padaryti įvairūs žaislai.

Toliau paėjus buvo ŠARŪNO 
d-vės stalai, kur stiepėsi gražūs me
džio drožiniai. Ten daugelis taip pat 
bandė laimę įvairiuose žaidimuose. 
Praėjęs pro skautiškų reikmenų 
kioską ir nusipirkęs reikalingą 
konspektą, sustojo ne vienas prie 
GELEŽINIO VILKO d-vės būstinės. 
Ten buvo gausu lietuviškų knygų, 
plokštelių, skautų pagamintų rank
darbių, bet visus traukė garsus 
skautuko balsas: “...gerkit girą, ge
rą girą, gerkite, kol jos dar yra...” 
Ir putojo, kvepėjo lietuviška duoni
nė gira, ir visi ją pirko ir ragavo.
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hiijii pniTYiiiniir
Paklydusių žmonių ieškojimas

Vieną dieną Įpuolę i paniką tėvai paprašė skautų 
padėti jiems surasti paklydusius jų vaikus. Šeima atos
togavo netoli draugovės stovyklos. Jų 11 ir 13 metų 
duktė ir sūnus nuėjo pelkių kryptimi ir po 3 vai. dar 
nebuvo grįžę.

Kadangi dr-vė nebuvo pasiruošusi tokiam žygiui, 
buvo nutarta pasiųsti tiktai vyresniuosius brolius. Pasi
ėmę kelis turimus švilpukus, trimitą ir pirmosios pagal
bos dėželę, dr-ko du padėjėju, adjutantas ir du vyresnio 
amžiaus skiltininkai prisijungė prie kelių suaugusių 
ieškotojų. Tik po keturių sunkių valandų tankiuose ir 
dažnai dygiuose krūmuose bei sunkiai prieinamose pel
kėse jie sužinojo, kad vaikai seniai patys laimingai gri
žo pas tėvus.

Pasimokę iš tikro atsitikimo, skautai pradėjo do
mėtis, kaip iš tikrųjų reikėtų ieškoti paklydusių ar 
šiaip miškuose nelaimės ištiktų žmonių.

Ką mes darytume, jei mums tektų ieškoti paklydu
sių? Paklysti gali mūsų sesės ir broliai, paklysti gali 
kiti, nes vis daugiau žmonių atostogauja gamtoje.

Pirmučiausia pakartokime ir iš naujo išbandykime 
pagrindinius skautamokslio dalykus, būtent:

a) kaip vartoti kompasą,
b) skaityti žemėlapi,
c) signalizuoti,
d) teikti pirmąją pagalbą,
e) sekti pėdsakus,
f) iškylauti.
Paruoškime priemones. Reikės vietovės žemėlapio 

arba plano, kompaso, laikrodžio, virvės, pirmosios pa
galbos maišelio, antklodžių kiekvienai ieškotojų skilčiai.

Žibintas, švilpukas, maistas, vienai dienai (toks, ku
rio nereikia virti), tinkami drabužiai ir tinkamas apa
vas bei bėdos priemonių rinkinėlis reikalingi kiekvie
nam skautui.

Kai kurie skautai turi susikalbėti su kitais — wal
kie-talkie — aparatus. Šie labai naudingi, tik nepamirš
kime patikrinti baterijas ir pasiimti porą naujų.

Vis vien, ar būtume iškviesti iš namų savo skilties 
susižinojimo būdu, ar būtume kur nors pakelyje ai’ sto
vykloje, prieš pradėdami ieškojimo žygį turime sueiti 
ir pasitarti!

Kiekvienas skautas turi žinoti:
1) kas paklydo miške ir
2) ką tas žmogus dėvėjo.
Be to jam turi būti paaiškinta, kaip vietovė atrodo 

ir kada ieškojimo žygis pasibaigs, jei nebus atšaukian
čio signalo jau anksčiau. Koks tas signalas bus, reikia 
iš anksto nutarti arba sužinoti. Tik nevartokime trijų 
švilpesių, trijų bet kokių signalų, nes skaičius trys reiš
kia, kad kas nors ieško pagalbos arba yra pavojuje.

Jei ieškoma iki tamsos arba net sutemus, turime 
būti ypatingai atsargūs.

Kiekvienas ieškotojas turi žinoti, kas jo grupės va
dovas. Visuomet turime matyti savo kaimynus, nes nie
kas nenori, kad patys ieškotojai pasimestų.

Grupės vadovas paprastai laikosi pasklidusių Į šo
nus ieškotojų centre. Tarpai tarp ieškotojų daugiausiai 
25 pėdos arba mažiau, jei vieta apaugusi žolėm, krū
mais ar pn. Juk ieškomasis asmuo gali būti apalpęs ir 
gulėti brūzgyne.

Kiekvienas ieškotojas žvalgosi į abi pusi, į dešinę 
ir Į kairę, arba išieško krūmus maždaug 10-15 pėdų į 
abi pusi.

Žengiama pirmyn tik vadovui davus ženklą. Ne
kalbama be reikalo tarp savęs. Klausomasi signalų ir 
ieškomojo pagalbos šauksmo. Kas kelios minutės, vado
vui liepus, garsiai šaukiamas ieškomojo vardas, švilpia
ma arba trimituojama. Po to ypatingai atidžiai klauso
masi, gal kas atsilieps.

Gal kvepia dūmais? Iš kurios pusės. Nelaimingasis 
gal užkūrė lauželį.

Kur pradedame ieškoti? Iš tos vietos, kur ieškoma
sis buvo paskutinį kartą matytas. Gal jis miega kur nors 
arti? Pažiūrėkime. Po to eikime toliau.

Jei prieš mus slėnis su stačiom uolom iš šonų, tik
riausia nelipsime tuojau į aukščiausią uolą, bet pagal
vosime: Kur aš būčiau ėjęs?

Jei yra miško kelių, seksime jais. Rūpestingai ap
žiūrėsime vietas šalia kelių. Gal paklydėlis pasislėpė 
uolų arba nukritusių medžių užuovėjoje? Gal oloje? Ar 
nėra pėdsakų žemėje? Gal yra nulaužytų šakų arba krū
mų, kur žmogaus eita?

Taip vis koncentruojamės, ieškome kairėj ir deši
nėj ir prieš save, pritaikydami visą savo skautišką žino
jimą.

Jei ieškome arti kalvų ir kalnų, bandome pasiekti 
aukštą vietą, iš kurios galėtume pamatyti ugnį arba 
šiaip ieškomojo asmens signalą. Kartais pastebime juos, 
įkopę į medį.

Ką darome suradę ieškomąjį žmogų? Apžiūrime, ar 
jis tvarkoj. Jei sužeistas, teikiame pirmąją pagalbą.

Reikia manyti, kad jis bus labai sukrėstas, išsigan
dęs. Duosime jam mažus gurkšnelius vandens, karšto 
gėrimo, truputį valgyti. Tuo pačiu laiku pranešame 
ieškotojų centrui, kad žmogus rastas, ir išklausome 
instrukcijas.

Jei reikia, išnešame nukentėjusi neštuvais. Jei jis 
pats gali paeiti, būsime pasirengę jį paremti, jei jis 
silps.

Tikėkimės, kad niekam iš mūsų — niekad neteks 
rasti žmogų negyvą. Tokiais atvejais kūnas apdengia
mas ir budima prie jo, kol vietinės įstaigos perims jį.

Gerai pasiruošę, rasime ieškomąjį žmogų per ke
lias valandas ii’ galėsime džiaugtis matydami, kaip jis 
ir jo artimieji bei draugai laimingi vėl susiradę. B. L.
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