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IŠ LSS TARYBOS PIRMUOS NUTARIMU
I.

LSS Tarybos Pirmija savo VI-ajame posėdyje 
(1968. IV. 20) slaptu balsavimu nutarė nuo IV. 23:

I. Apdovanoti LSS ordinais:
A. Geležinio Vilko ordinu —

1. v. s. Broniu Kliorę ir
2. v. s. prof. Joną Kuprionį;

B. Lelijos ordinu —
1. ps. Juzę Dąužvardienę ir
2. s. Vaclovą Sviderską.

H. Pakelti i skautininkų laipsnius:
A. j paskautininkio —

1. v. si. Reginą Platkauskienę,
2. v. si. Danutę Surdėnienę,
3. v. si. Ireną Markevičienę,
4. v. si. Danutę Domantienę,
5. v. si. Aldoną Bačkaitienę,
6. v. si. Joną Šipailą,
7. v. si. Danutę Gierštikienę,
8. v. si. Birutę Putriutę,
9. v. si. Ritą Augnstinavičiutę,

10. v. si. Danutę Kairienę,
11. v. si. Genę Breichmanienę;

B. Pripažinti jūrų paskautininkio laipsni —
1. ps. Ričardui Kunstmanui.

II.
LSS Tarybos Pirmija V-ojoje Tautinėje Stovykloje 

Tėvynės dieną, 1968. VII. 13, nutarė:

Viršelio 1 psl.:
Tėvynės sueigos metu Tautinės Stovyklos dalyviai, 

dalyvės ir svečiai. V. Gedgaudo ntr.

a) Už ypatingai didelius nuopelnus Lietuvių Skau
tų Sąjungai pirmąją Skaučių Seserijos Vyriausiąją 
Skautininkų (Seserijos Vadę) Lietuvoje ir pirmąją Se
serijos Vyriausiąją Skautininkų tremtyje

vyr. sk. Dr. Ksaverą Žilinskienę 
apdovanoti Geležinio Vilko ordinu.

b) Už didelius nuopelnus Lietuvių skautybei ir lie
tuviams Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Centro Val
dybos Pirmininką

poną Juozą Bachūną
apdovanoti Padėkos ordinu su rėmėjo kaspinu.

III.
LSS Tarybos Pirmija 1968. liepos 19 d. nutarė i 

skautininkų laipsnius pakelti:

a) į skautininkės —
1. ps. Danguolę Banevičienę Hartforde, Conn.,
2. ps. Liudą Gvildienę Toronte, Kanadoje,
3. ps. Ramutę Lorą Elizabethe, NJ;

b) j paskautininkės —
1. v. si. Audronę Barty te Elizabethe, N J,

2. v. si. Šarūne Petruškevičienę Waterbury, Conn.
3. v. si. Rimgailę Zatovienę Detroite, Mich.

Labai nuoširdūs sveikinimai visiems ir visoms!

v. s. A. Saulaitis,
LSS Tarybos Pirmininkas.

LAPKRIČIO 1 d. minėjimo šventėse labai tinka 
rinkti SKAUTŲ AIDO prenumeratas 1969 metams.

Rėmėjai, svečiai ir skautų bičiuliai turi turėti pro
gų būti skautų spaudos draugais.

SKAUTŲ AIDAS metams tik 4.00 dol.
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V-toji TAUTINĖ STOVYKLA
SKAUTŲ AIDAS, pradėdamas savo pranešimą apie Pagrindinę 

V-tąją Tautinę Stovyklą Amerikoje, sveikina visus brolius ir seses, 
negalėjusius stovykloje dalyvauti, ypač tuos užjūriuose, o Papildo
mom Tautinėm Stovyklom, kur jos dar įvyks, linki geriausios kloties!

Kokia iš tikro buvo toji V-toji Tautinė Stovykla?
Taip klausia draugai kituose kontinentuose, taip klausiate jūs sa

vo iš stovyklos grįžusių draugų. Atsakymai įvairūs: juk nėra dviejų 
žmonių, kurie būtų tą patį patyrę, matę, girdėję. Taip daug pareina 
nuo to, kokiom akim žiūrėjai ir kokiom ausim klauseis, ir ko iš viso 
tikėjais.

Kad stovykla įvyko, kad joje dalyvavo taip daug jaunimo ir va
dovų ir ją aplankė toks didelis skaičius tėvų, bičiulių ir svečių, savai
me liudija, kad Lietuvių Skautų Sąjunga labai gyva ir plačiai išsiša
kojusi. Kad Sąjunga, be to, kūrybiškai pajėgi, įrodo įdomūs ir gražūs 
įrengimai, papuošimai, įvairūs pasirodymai, montažai, parodos ir su
kaktuviniai atmintiniai daiktai.

O kaip su bendra nuotaika?
Klauskite jaunimo, kuris per Tėvynės dienos ir Sukaktuvinės die

nos sueigų paradus nepasitenkino šauniai atžygiuoti, bet pats pano
ro dar ir paradu pro tribūną išžygiuoti iš aikštės, nors buvo labai karš
ta. Tas pats jaunimas nesutiko, kad stovykla būtų uždaryta be para
do, ir penktadienį vėl žygiavo. Ir nepamirškite besidžiaugdami vyres
niųjų besišypsančiais veidais pažvelgti ir į pačius mažiausius žygiuo- 
tojus, taip išdidžiai aukštai iškėlusius prie vytelės pririštas V-tosios 
Tautinės Stovyklos gaireles!

Nuotaikos
Apie nuotaiką paklauskite ir vyresniųjų skaučių, kurios, naktį 

per liūtį davusios įžodį, rytą, susikibusios ratu, džiaugsmingai dainuo
damos gyrėsi naujuoju, mėlynu kaklaraiščiu. Klauskite to skiltininko, 
kuris išgirstas prikišęs savo skilties skautui:

•— Broli, tu ne lietuviškai galvoji! Arba ir skautų ir skaučių, kurie 
veržėsi laikyti patyrimo ir specialybių egzaminus, nors būtų ir tekę 
paaukoti poilsį arba valgio laiką.

O ką besakyti apie pareigūnus, kurie kantriai ir tikrai šypsoda
miesi ėjo savo įvairias pareigas kiekvieną budrią valandą? Tokių bu
vo visur — ambulatorijoje, komendantūroje, virtuvėje, redakcijoje, 
raštinėje, stovyklų vadovybėse — kas gali viską suminėti?

Kaip buvo su drausme?
Kur reikėjo, jos buvo: nors stovykloje ir dulkėjo, uniformos buvo 

pavyzdingos. Šiukšlių nesimatė. Skautės ir skautai tarnybose buvo 
labai mandagūs. Dėmesys per iškilmes ir programas irgi buvo pa
vyzdingas. Prisimena ryškus atvejis: ką tik pastogė skambėjo nuo 
dainų, visi triukšmingai plojo ir rankom mušo taktą į stalus, bet užte
ko pranešti, kad neužilgo' čia pat bus laikomos vidurnakčio Mišios, 
ir viskas tuojau savaime nutilo.

Bet dabar, be tolimesnių išvedžiojimų, artinkimės prie pačios 
V-tosios Tautinės Stovyklos, kuri vyko nuo liepos 8 — 20 dienos Rako 
stovyklavietėje Šiaurės Amerikos Michigano valstybėje, maždaug 
250 mylių nuo Čikagos.

L1.1TU S
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M. MA . YDO
BIF IOT KA

SESĖS IR BROLIAI!
Sveiki atvykę į penktąją

TAUTINĘ STOVYKLĄ
Norėdami tęsti brangias Lietuvos 

skautijos pradėtas tradicijas, suskri- 
dome dideliam įvykiui — Tautine 
Stovykla paminėti Lietuvos atsikū
rimo ir Lietuvos skautybės pradžios 
50 metų sukaktis.

Kaip LIETUVIAI, šia didžiule sto
vykla norime pabrėžti Lietuvos ne
priklausomybės idėją, paminėti su
kaktis, pagyventi ryškiomis lietu
viškomis nuotaikomis, pasiryžti ir 
toliau budėti lietuvybės gyvenime, 
rūpintis lietuvių tautos reikalais ir 
tokia pat budria įtampa prisidėti, 
kad Lietuva vėl taptų nepriklauso
ma valstybė.

Kaip SKAUTAI ir SKAUTĖS, 
šiuo stovykliniu sąskrydžiu norime 
išreikšti savo skautiškuosius užside
gimus, norime užsiimti darbais, ku
rie liudytų tobulą skautavimą, no
rime susitikti, susipažinti, susidrau
gauti bei pasijusti tikrais vienos di
džiulės šeimos nariais, norime pasi- 
lavinti, pasimokyti ir tobulesni vėl 
išsklisti toliau gerai skautauti.

Kaip STOVYKLAUTOJAI ir STO
VYKLAUTOJOS, ryžtamės sukurti 
gerą stovyklą, ryžtamės gyventi ir 
veikti taip, kad iš to būtų laimės 
mums, džiaugsmo mūsų artimie
siems ir pasitenkinimo visai lietu
vių bendruomenei.

Minėsime sukaktis, gerbsime nusi- 
pelnusius, dėkosime pasidarbavu
siems, gražiai įvertinsime praeitį, 
bet už vis labiausiai drąsinsimės pa
siryžti ir visi didingu žygiu pasine- 
šime ateitin, regėdami Lietuvos, mū
sų tautos ir lietuvių skautybės vizi
ją, mūsų pastangomis ir mūsų gyve
nimu turinčią tapti gražia tikrove.

Dieve, padėk mums!
Budžiu
v. s. A. Saulaitis, 

LSS Tarybos Pirmininkas.
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V TAUTINĘ STOVYKLĄ SVEIKINO:

Lietuvos Diplomatijos Šefas:
Gavęs žinią apie V-ąją Tautinę Stovyk

lą, širdingai sveikinu jos vadovus, organiza
torius ir dalyvaujančius joje skautus:

Aš linkiu, kad stovyklavimas būtų vi
siems naudingas, suartindamas visus lietu
viškoje ir skautiškoje atmosferoje. Ir kad 
skautai, atsikėlę rytą po laisvu Amerikos 
dangumi, atsimintų, jog toje pusėje, kur už
teka saulė, yra Lietuva, kurios jaunimas, 
mūsų broliai ir seserys, vis dar laukia lais
vės šviesos.

Su gilia pagarba
Lozoraitis

Lietuvos Diplomatijos Šefas

Lietuvos Atstovas Washingtone:
Ponios O. Kajeckienės ir savo vardu gi

liai nuoširdžiai dėkoju už kvietimą atsilan
kyti į Tėvynės (VII. 13) ir Sukaktuvinės 
(VII. 14) dienų programas, minint Lietuvos 
Nepriklausomybės atstatymo ir Lietuvos 
Skautybės įsikūrimo 50 metų sukaktis.

Negalėdamas dalyvauti bent šiuomi gi
liai nuoširdžiai sveikinu Lietuvių Skautų 
Sąjungos V-tą ją Tautinę Stovyklą, jos da
lyvius ir dalyves.

Gėriuosi Lietuvių Skautų Sąjungos veik
la ir jos narių meile Tėvynei Lietuvai bei 
gražiosioms mūsų tautos tradicijoms. Svei
kinu Lietuvių Skautų Sąjungą 50-ties metų 
įsikūrimo sukakties proga ir linkiu sėkmės 
ištikimai veikiant šūkiu Dievui ir Tėvynei.

Gilia pagarba
J. Rajeckas, 
Lietuvos Atstovas

V Tautinę Stovyklą raštu sveikino ir 
JAV skautų organizacijos (BSA) Vyriau
sias Skautininkas Mr. Barber.

ŠVENTASIS TĖVAS —
POPIEŽIUS PAULIUS Vl-asis

telegrama iš Vatikano laimino mūsų Skau
tų Sąjungą, švenčiančią auksinį jubiliejų, 
ir vykstančią V-ąją Tautinę Stovyklą.

Popiežiaus palaiminimas buvo gautas 
per JE Vyskupą Vincentą Brizgi Sukaktu
vių dieną.

Michigano Valstybės Gubernatorius:
(Gauta per s. Algį Zaparacką)

Thank you very much for the record 
album. I found it very enjoyable.

I am also in receipt of your invitation of 
June 25 to attend the Fifth Lithuanian Na
tional Jamboree being held July 8, through 
July 20.

Although this is something I would real
ly like to do, my schedule has already been 
committed for this period of time and I will 
not be able to be with you.

Please extend my best wishes to all pres
ent for a very successful, memorable Jam- 
boree> George Romney

Lietuvos Generalinis Konsulas Chicagoje:
Nuoširdžiai dėkoju už malonų kvietimą 

į V-tą ją Tautinę Stovyklą, Rako stovykla
vietėje, Custer, Michigan.

Deja, dalyvauti negalėsiu — nors ir labai 
norėčiau, ir būtų malonu su skautais-skau- 
tėmis pasimatyti. Oficialios pareigos nelei
džia: šeštadienį yra švenčiama Prancūzijos 
nepriklausomybės šventė, kurioje tenka 
atstovauti Lietuvą, o sekmadienį yra mini
ma Dariaus-Girėno Lietuvon skridimo 35 
metų sukaktis — turėsiu tarti žodį.

Stovyklautojus širdingai sveikinu ir lin
kiu jiems — skautams ir skautėms — malo
naus stovyklavimo ir gilaus pagalvojimo 
apie Lietuvos skaudžią padėtį ir pastangas 
padėti jai iš tos padėties išsilaisvinti.

Reiškiu pagarbą,
P. Daužvardis

Lietuvos Generalinis Konsulas
152 —
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Mielos sesės ii- broliai!
Labai gailiuos, kad dėl nesvei

katos negalėjau leistis tolimon 
kelionėn ir drauge pasidžiaugti 
didžiu įvykiu.

Lietuvių Skautų Sąjunga per 
50 metų atliko milžinišką ir kil
nų darbą. Lietuviškoji skautybė 
ir jos vykdytoja mūsų Sąjunga 
labai daug nusipelnė lietuvių 
tautai ir Lietuvos Respublikai. 
Sąjunga turi nemaža ir origina
lių nuopelnų, kuriuos matė bei 
Įvertino Lietuvos pedagogai, vi
suomenės bei kariuomenės va
dai ir krašto vyriausybė. Pažy
mėtina, jog Skautų Sąjunga la
bai daug nusipelnė Nepriklau- 
somajai Lietuvai, kurioje veikė 
daug įvairiausių organizacijų 
bei jaunimo sąjungų. Todėl Lie
tuvių Skautų Sąjunga dėl savo 
paskirties ir iš tradicijos šiandie 
privalo duoti mūsų tautai dides
nę ir vertingesnę duoklę, negu 
visos kitos lietuvių organizaci
jos. Ji privalo ugdyti ištikimus 
lietuvių tautos sūnus ir dukras, 
kurie su pasišventimu kurtų 
šviesią lietuvių tautos ateitį.

Tad vykdykime lietuviškąją 
skautybę su meile, su dideliu 
pasišventimu ir prašykime Die
vo palaimos kilniam savo dar
bui.

Budėkime!
Petras Jurgėla

LSS pirmūnas

Niekas nepalaužė mūsų lietu
viško skautiškumo. Vėl keliame 
Seserijos vėliavą su viltimi ją vėl 
iškelti Gedimino kalne! Dieve, 
duok mums jėgų ir ryžto šiam 
tikslui atsiekti!

v. s. M. Barniškaitė, 
Seserijos stovyklos viršininkė.

Ilgas laiko tarpas skiria nuo 
pirmosios tautinės stovyklos, 
bet, atsiradus šioje jubiliejinėje, 
atgyja jaunystės nuotaika ir 
džiugina jaunimas, gyvenąs tais 
idealais, kurie jungia mus visus 
į lietuvišką skautišką šeimą.
1919-1925 m. Vyriausias Skau
tininkas v. s. V. Senbergas

v. s. Apolonija Blynailė- 
Senbergienė

Mieli Skautų Vadovai ir 
Skautiškasis Jaunime!

Nuoširdžiai sveikinu Jus šau
niai sulėkusius į šią gilios pras
mės sukaktuvinę šventę.

Gražus Lietuviškosios Skauti- 
jos nueitas 50-metų kelias.

Didelių žygių iš jaunimo lau
kiama dabarty, nes Tėvų kraštas 
priešų apgultas.

Kaip anie pirmieji Baden-Po- 
wellio skautai padėjo išlaisvinti 
priešo apsuptąjį Mafekingą, taip 
dabar lietuviškasis jaunimas, su
sibūręs po skautų vėliava, turi 
šventą ir labiausiai kilnų užda
vinį: išlaisvinti savo Tėvų Žemę. 
Budėk!

Nuoširdžiai Jūsų
Jonas Kuprionis

Lietuvių Jūrų Skautijos vardu 
nuoširdžiai sveikinu Lietuvių Skau
tų Sąjungą, švenčiančią savo 50 me
tų gyvenimo sukakti, ir linkiu sėk
mingai dirbti kenčiančios Lietuvos 
laisvei, artimo gerovei bei lietuviš
ko jaunimo laimei.

Lai gražiosios gamtos ir viso pa
saulio Kūrėjas tesuteikia Jums jė
gų tai įvykdyti.

Budžiu!
j. v. s. A. Aglinskas

LJS IT Pirmininkas

Sesės Vadovės!
Sveikinu Jus ir Jūsų vadovau

jamas seses visur Sukaktuvinių 
Metų proga. Sveikinu V-tosios 
Tautinės Stovyklos Vadovybę ir 
visas stovyklaujančias seses.

Švenčiant 50 metų Skautų Są
jungos įsikūrimo ir veiklos su
kaktį, tenka žvilgterėti į tai, kas 
yra atsiekta. Mūsų Skautybė per 
tą laiką yra atlikusi labai didelį 
tautinio auklėjimo darbą.

Dėka Nepriklausomosios Lie
tuvos laikų skautiškai pasiruo
šusių, skautybei atsidavusių, po 
visas šalis apsigyvenusių vado
vų pasišventimo skautų idea
lams, Lietuvių Skautų Sąjūdis 
naujose sąlygose išsivystė į di
delę, kūrybingą skautišką jėgą. 
Skautiškasis lavinimas labai pri
sidėjo prie laimingesnio jaunimo 
gyvenimo ir yra padaręs daug 
labai geros įtakos mūsų bendruo
menei.

Su malonumu ir kartu su liū
desiu prisimenu, kaip buvau lai
minga, kai galėjau pati prisidėti 
prie Seserijos darbų Lietuvoje. 
Džiaugiuosi dabartine gausia 
mūsų Sąjunga, išsišakojusia po 
visą pasaulį. Džiaugiuosi labai 
gražia Seserija.

Visoms mieloms Sesėms skau
tėms ir vadovėms linkiu skautiš
kos sėkmės!

Budėkime!
v. s. dr. Ksavera Žilinskienė, 

buvusi Seserijos Vyriausioji 
Skautininke

Nuoširdžiai sveikinam Jubiliejinę 
Lietuvių Skautų - Skaučių Stovyk
lą, jos vadovybę, stovyklaujančius 
ir svečius. Visuomet budėkite skau
tiškų ir tautinių idealų sargyboje.

Birutė Novickienė 
v. s. Viktorija Čečetienė

153
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Brangūs Skautijos Vadovai, Sesės Skautės ir 
Broliai Skautai,

Džiaugiuosi atvažiavęs į V Tautinę Stovyklą, ir 
miela matyti šimtus jaunų ir gražių veidų ir visad 
budinčių širdžių. Aukite ir stiprėkite idealais ir 
darbais ir visuomet išlikite Dievo, Tėvynės ir arti
mo tarnyboje.

Džiugu matyti stovyklos vaizdus ir patirti mie
lą vaišingumą. Ačiū.

Visu nuoširdumu
Dr. Justinas Pikūnas,

Ateitininkų Fed. Vadas

. . . Sį kartą negalėsiu drauge su Jumis pra
leisti nuostabiųjų valandų kaip Palangos pušyne, 
dalyvaujant Baden-Powell, arba Panemunės miš
kuose.

Tie prisiminimai niekada neišdils iš mano at
minties, kaip ir Jums esu pasakojusi apie p. D. 
Meyer įspūdžius, kuris pirmą kartą lietuvius skau
tus pamatė 1947 m. Valley Forge.

Priimkit mano tikrai nuoširdžius linkėjimus. 
Te Viešpats Jus ir Jūsų vadovaujamą jaunimą glo
boja.

Sukaktuvinę Dieną (VII. 14) Tautinėje Stovykloje 
buvo pagerbti keli Įžymūs asmens. LSS Tarybos Pirmi
ninkas Geležinio Vilko ordiną Įteikia v. s. Broniui Klio- 
rei už jo ypatingai didelius nuopelnus. Šalia stovi v. s. 
A. Kliorienė, JE vyskupas V. Brizgys, vasario 16 proga 
taip pat pagerbtas tuo ordinu; matomi v. s. K. Žilinskie
nė, v. s. St. Kairys, v. s. V. Vijeikis, v. s. P. Molis ir k.

Ps. J. Gierštiko ntr.

Jei yra bent viena sesė iš Vytauto Didžiojo 
Universiteto Skaučių Akademikių — prašau pa
sveikinti. Jų spalvas išdidžiai nešiojau.

Ir sveikinu visus,
Jūsų
Vincė Jonuskaitė-Zaunienė

Michigano gubernatorius George Romney liepos 14 d. paskelbė Lietuvos Skautų Diena, tą dieną V. TS buvo 
paminėta Lietuvos skautijos 50 metų sukaktys. Nuotraukoje matoma, kai gubernatoriaus pavaduotojas William 
Milliken įteikia gubernatoriaus proklamaciją lietuvių skautų delegacijos vadovui LSS Tarybos nariui s. Algiui 
Zaparackui; kiti delegacijos dalyviai (iš k.-d.) Ramunė Rukštelytė, Valentina Hotra, Vida Bliūdžiutė, Nida Bač- 
kaitytė, Genutė Rukštelytė, tuntininkė Audronė Tamulio nytė, Asta Šepetytė, Mr. W. Milliken, s. A. Zaparackas, 
Vytas Zubrickas, Kęstutis Atkočaitis, Aras Vaitiekaitis, Robertas Arlauskas ir Saulius Anužis.
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Jaunesniosios skautės

3' sHSmBsSB (Vėliavininkės skaučių stovykloje

■£
Vis*

V. s. Ka Žilinskienė atvykol Vienintelė 
Seserijos buv. Vyriausioji Skautininke 
Lietuvoje, atvykusi į V TS, buvo labai 
šiltai ir garbingai priimta. Nuotraukoj 
būrys skautininkių - M. Jonikienė, D. 
Siemaškienė, viešnia latvė, 0. Saulai- 
tienė, D. Venclauskaitė, 0. Zailskienė, 
Dr„ K. Žilinskienė ir J. Bobinienė.

/Apačioje/ Seserijos stovyklos vadovių būrys: sėdi ~ v.s. M, Barniškaitė, v.s. M. 
Jonikienė, ps. A. Briškevičienė, s. B. Kozicienė, s. J. Pečiūrienė, v.s. 0. Roz- 
nikienė ir v,s. E. Namikienė; stovi - ps. E. Šiurnaitė, s. M. Gverzdienė, s. S® 
Gedgaudienė, ps. R. Baraitė, s. A. Palukaitienė, ps. D. Siemaškienė, s. M.

156
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s

S

. V, Tallat- 
V. Jokūbaitis 
Pakalniškis, 
Kulbis, sve-

Pasitarimai, pasitarimai 
V.So A. Saulaitis, v.s, 
Vijeikis ir kiti tariasi

V
■ 'M

Vyr. redaktorius 
s. J. Toliušis.

VSP s <, V„ Namikas 
laikydamas krivulę, 
skelbia įsakymus 
visai Brolijos sto- 

1 vykiai

Žemai dešinėje
V TS registracija; 
ps. A. Glodas, s. S 
Gedgaudienė, TS Vir
šininko pavaduotojas 
v.s. P« Molisį stovi 
si. P. Veršelis iš V 
Vokietijos® Trūksta

Matulevičiūtės, 

TS laikraščio ŠAUKLIO 
redakcijoje.

s. D. Skrinskaitė, s. A. 
Saulaitis, red. ps. B. Ki 
dolienė, s. T. Remeikas®

Įžymieji vadovai Brolijos 
stovykloje prie Gedimino 

skalno: v,s 
Kelpša 
s. kun 
s. kun
čias latvių skautininkas, 
s. Petrauskas, s. R. Ra
čiūnas, s. M. Jakaitis.

158-
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Vyriausiojo VADO Pėdsakais

Sukaktuvinę dieną V Tautinėje Stovykloje buvo atnašautos koncelebruotos Mišios, kurias koncelebravo Vysk. 
V. Brizgys, v. s. J. Vaišnys, SJ, ps. kun. P. Garšva, s. S. Kulbis, S J. Ps. J. Gierštiko ntr.

Savo kunigystės 25 metų sukaktis VII. 10 V Tautinėje Stovykloje minėjo v. s. kun. Juozas Vaišnys, SP. Po kon- 
celebruotų mišių buvo ir jaukus vadovų-ių pobūvis su programėle. Kairėje: s. V. Namikas ir v. s. V. Vijeikis 
brolių vardu įteikia dovanėlę; dešinėje: v. si. sesuo M. Jurgita ir ps. sesuo M. Igne taip pat su dovanėle sveikina 
Sukaktuvininką. Sėdi v. s. K. Palčiauskas, v. s. M. Barniškaitė, v. s. M. Jonikienė, s. J. Bulota, s. V. Jakubaitis 
ir k. s. v. Bacevičiaus ntr.
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Mieli Broliai ir Sesės,
Dviejų ypatingai reikšmingų su

kakčių proga buvome įsipareigo
ję atlikti ištisą eilę uždavinių. Di
džiausias iš jų, tai sukaktuvinė 
V-ji Tautinė Stovykla. Šauniai 
dirbta per ištisus metus. Ir štai, ko 
norėjome ir siekėme — įvyko.

Žinau, kaip nekantriai jūs šios 
stovyklos laukėte, šviesių vilčių 
kupini atvykote čia. Su kokia 
nuotaika mes čia gyvensime, su 
kokia nuotaika išsiskirsime, pri
klausys nuo to, kiek savyje mes 
turėsime skautiškumo. Esu tikra, 
kad gera nuotaika ir tikras skau
tiškas džiaugsmas lydės visas šio 
nepaprasto sąskrydžio dienas.

Mielos sesės ir broliai, linkiu, 
kad čia, dvasiniai ir fiziniai su
stiprėję jaunatviška dvasia bei 
nuotaika, nepaliautumėte dar

bais tvirtėję ir ateityje. Kelias 
Lietuvai atgauti laisvę yra kietas 
ir atkaklus. Jau dabar ugdykite 
savyje mintį, kad jums, jaunime, 
teks vadovauti ir dirbti mūsų Tė
vynės prisikėlimo metu. Krauki- 
tės į skautiškas kuprines visa tai, 
kas prisidėtų prie kilnaus nusi
teikimo būti naudingais Lietuvai 
ir nuolat budėti, nepasiduodant 
svetimų vėjų nutautėjimo pavo
jams.

v. s. Malvina Jonikienė 

LSS-jos Vyriausioji Skautininke

Negalėdamos kartu su Jumis da
lintis stovyklos džiaugsmais, mes 
Vokietijos Skaučių Rajono skautės 
nuoširdžiai sveikiname Penktosios 
Tautinės Stovyklos seses ir brolius, 
linkėdamos sėkmingo ir nuotaikin
go stovyklavimo. Tikimės, kad šios

Nuoširdžiai sveikinu suskridu- 
sias Jub.-Tautinėn stovyklon 
mieląsias seses, brolius. Sveiki
nu kiekvieną skautiškosios šei
mos narį, bičiulį, šią stovyklą 
aplankiusį.

Džiaugsmingas sukaktuvinis 
susitikimas tesuglaudžia mūsų 
šeimą ir uždega mūsų visų šir
dis dar skaistesne Dievo, Tėvy
nės, Artimo meilės liepsna, kad, 
entuziastiškai skautiškų idealu 
siekdami, per Skautybę pajėgtu
me vis daugiau savo tautai ir tė
vynės laisvei pasitarnauti.

v. s. K. Kodatienė,
Vyriausiosios Skautininkės 

Pavaduotoja

Jubiliejinės stovyklos atgarsiai pa
sieks ir mus.

Nuoširdžiai dėkojame už atsiųstą 
Jūsų malonų sveikinimą.

Jūsų
s. H. Motgabienė, 

Vokietijos Skaučių Rajono Vadeivė

Seserijos stovyklos Dzūkijos rajonas linksmai žygiuoja, savo vadovės s. B. Kožicienės vadovaujamas.
Ps. J. Gierštiko ntr.

160 —
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O tos pačios stovyklos Aukštaitijos su savo vadove s. D. Gutauskiene šaunumu neužsileidžia niekam.
Ps. J. Gierštiko ntr.

Dalia Tallat-Kelpšaitė, JAV Lie

tuvių Bendruomenės Centro Valdy

bos Jaunimo Reikalų Vedėja, linkė

jo, kad V TS būtų lyg kelionė i ma

žytę Lietuvą, kurioje pabuvę visi 

grįžtų pilni lietuviškos dvasios ir 

pasiryžimo likti ištikimais lietuviais 

ir tęsti savo tėvų pradėtą Lietuvos 
išlaisvinimo darbą.

TS Žemaitijos rajono daina
Žemaičių žalias kraštas aidi 
Nuo sesių skambančių dainų, 
Kai žengia narsiosios Žemaitės 
Stovyklos šlamančiu mišku.

Penktoji Tautinė Stovykla 
Subūrė čia šimtų šimtus, 
Atvykusios nuo vandenynų 
Džiaugsmingai sveikiname Jus.

Tarp medžių glaudžias palapinės,
Rūpintojėliai pakeliuos,
Sukūrėm savo Žemaitija,
Nors ir toli nuo Lietuvos.

Nors ir toli šalis brangioji,
Taip žiauriai priešo prispausta, 
Su meile darbus jai aukojam, 
Kol vėl laisva bus Lietuva.

ps. R. Lora

Seserijos stovyklos rajonai savo dienas įvykdė labai vykusiomis programomis, kurių viena nuotraukoje vai
dinimas su gyvaisiais paveikslais. Ps- J' Gierštiko ntr'

— 161
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Sveikindamas V TS, v. s. Vla
das Vijeikis, VS ir Brolijos sto
vyklos viršininkas, pareiškė sto
vy Idos laikraštyje:

Jaučiuosi kaip Lietuvoje!
Penktoji Tautinė Stovykla! Kiek 

sumanymų, Įdek darbo, kiek pa
kilimo. Žvelgiu į aukštus mūsų 
stovyklos pilių vartus, stebiu 
prasmingus papuošimus ir ste
biuosi. Argi tai galėjo padaryti 
mūsų jaunimas, kuriuo taip daž
nai skundžiamės??

Esą jie nutautėję, neklauso vy
resniųjų nurodymų, nesidomi lie
tuviškais dalykais. Žiūriu į jų dar
nias eiles, besišypsančius veidus, 
ir širdį užlieja maloni šilima.

Visi jie mandagūs, paslaugūs, 
nuolat užsiėmę, susirūpinę taš
kais, konkursais, įvertinimais.

Teko dalyvauti daugelyje sto
vyklų, tad besirengiant į šią ma
niau, kad bus nemažai vargo su 
drausme ir susiklausymu. Tačiau 
mano dideliam ir maloniam nu
stebimui, viskas vyksta puikiau 
ir sklandžiau, negu buvo tikėtasi.

VIENETU VARŽYBOS
Nuo trečiadienio Brolijos stovyk

loje vyko vienetų varžybos, veda
mos s. V. Jokūbaičio. Taškai užskai
tomi sekančiai, po 10 taškų, jeigu 
vienetas gerai pasirodo:

1. Švara ir tvarka palapinėse ir 
stovyklavietėje, savoje virtuvėje,

2. Drausmingumas rikiuotėje, su
siklausymas, veikla kartu,

TS svečiai, vadovai ir vadovės Lietuvos himną giedant.

Visi sutrikimai, tai musų vyres
niųjų paklaidos.

Ir štai dabar, rašydamas šias 
eilutes, esu labai susirūpinęs, ar 
patikėsite mano nuoširdumu; ar 
neįtarsite, kad noriu čia kam nors 
įtikti ir per daug giriu. Patikėkite 
— tai tikra tiesa, ir man sunku 
surasti tinkamus žodžius, kuriais 
galėčiau įvertinti mūsų brolių 
uolumą ir darbštumą.

Negaliu praeiti pro šalį, nepa
minėjęs mūsų kaimynių sesių, 
kurios savo švelnia prigimtimi 
džiugina mus visus. Jų stovykloje 
jaučiamas toks grakštus švelnu
mas ir taip nuoširdžiai svetinga 
dvasia, kad jautiesi pakliuvęs 
tarp tikrų savo sesių — taip kaip 
Lietuvoje.

Skautės ir skautai, dėkoju jums 
visiems ir visoms už nuskaidrini- 
mą neužmirštamų Penktosios 
Tautinės Stovyklos dienų.

Budėkime!

v. s. Vladas Vijeikis,
LSB Vyriausias Skautininkas.

3. Darbštumas tarnybose, rajono 
laiku, skautų laiku,

4. Lietuviška - skautiška laiky
sena, lietuv. ir skaut. uždaviniai,

5. Užsiėmimai, iškylos.
Pirmąją dieną taškai duoti tik už 
pirmąjį dalyką. Geriausiai pasirodė 
jaunieji stovyklos vilkiukai, kurių 
yra 5 draugovės, Rupinsko globoje.

Apie užsiėmimus pranešinėja va-

BROLIJOS AUKURO UŽDEGIMAS

Pirmadienio (VIII. 8) vakarą 
skautų stovykla susirinko savo vė
liavų aikštėje. VS ir Brolijos sto
vyklos v-kas v. s. VI. Vijeikis pa
sveikino iš Australijos, Vokietijos, 
Kanados ir JAV suskridusius bro
lius, o kapelionas s. kun.J. Pakal
niškis sukalbėjo maldą.

V-sios Tautinės Stovyklos v-kas 
v. s. A. Saulaitis užkūrė Brolijos au
kurą, iš kurio draugininkams užde
gė deglus.

Brolija atkartojo VS skaitomą 
pasižadėjimą stovyklauti lietuviška- 
skautiška dvasia:

Pažadas Tėvų Žemei,
Susirinkę i penktąją Tautinę Sto

vyklą, broliškai sunėrę rankas skau
tiškam darbui, širdimis jungiamės 
su savo tėvų žeme Lietuva ir pasi
žadame stengtis būti gerais skautais 
ir ištikimais lietuviais.

Po to skautai su degančiais fake
lais nužygiavo į savo rajonus-pilis, 
kur suliepsnojo pirmieji jų laužai.

dovai - instruktoriai, pažymėdami, 
kaip ir kiek skautų dalyvavo. Gale 
stovyklos suvesti daviniai už lietu
viškus - skautiškus uždavinius, ku
rių yra šeši, sužymėti ypatingame 
lapelyje: istorijos ir geografijos pa
žinimas, signalizacija ir kiti darbai.

LAIMĖJO VARŽYBAS

Brolijos vienetų stovyklinių var-
žybų laimėtojai pasiskirstė sekan
čiai:
Vieta
I

taškų
Kęstučio ir Mindaugo 
d-vės Detroitas surinko 240

II Jūrų skautai Chicaga 237
III Vinco Krėvės d. Chicaga 235
IV Oro skautai Chicaga 234
V Rambyno d-vė Chicaga 233
VI Vilniaus pilis Kanada 232
VII Jūrų skautai Toronto 231
VIII Arų skiltis Hartford 230
IX Algirdo d-vė Chicaga 229
X Ariogalos pilis Kanada 228

Kiti vienetai surinko po mažiau 
taškų. Varžybose dalyvavo 23 vie
netai. Sveikiname laimėjusius bro
lius!

s. Vyt. Jokūbaitis, 
Brolijos varžybų vadovas.

162 —
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BROLIJOS STOVYKLOS 
UŽSIĖMIMU PYNĖ —

TAUTINĖJE STOVYKLOJE

Kur tie skautai keliauja kas rytą 
10:30 ir popiet 3:00 vai.? Jie sten
giasi atlikti visus 17 užsiėmimų, iš
dėstytų po visą stovyklą ir net ap
link ją.

Sudėtingiausias užsiėmimas, kuri 
vilkiukai apėjo vos per dvi valan
das, yra “Vilkų takas”, Brolijos Vy
riausio Skautininko sugalvotas. Sis 
takas turi 12 stočių, ties kiekviena 
stotimi vadovas — kelrodys paaiš
kina tos stoties mintį ir duoda už
davinį padainuoti dainą, atlikti dar
belį ai’ šiaip klausinėja vilkiukus.

Kokios vilkų tako stotys? Pirmoji 
prie pilies kuorų prie Brolijos tako, 
netoli Velnio Liūno. Čia skautiškos 
veiklos parodėlė ir Vytauto Lietuvos 
žemėlapis, išrėžtas odoje. Toliau se
ka brėžiniai apie lietuvių laisvės 
kovas nuo senųjų laikų iki dabar, 
visai netoli ypatingai iškastos slėp
tuvės, panašios į laisvės kovotojų- 
partizanų bunkerius, kuriuose jie 
slėpdavosi, gyvendavo, spausdinda
vo lietuvišką spaudą sovietų oku
pacijos metu. Tai yra lyg pamink
las jiems, kurių tarpe buvo daug 
skautų ir jaunimo. Trečioji stotis — 
oro skautų Lituanicos stovyklavie
tė, su propeleriu, Lituanicos lėktuvo 
modeliu, lėktuvo pavidalu kastu 
stalu. Ketvirtoji stotis — Koplyčia 
ir koplytėlė su žuvusių už laisvę 
skautų nuotraukomis. Penktoji —- 
šventieji Lizdeikos ąžuolai, primeną 
senovę — senovės Lietuvą priešisto
riniais laikais.

Brolijos stovyklos vadijos posėdis skautų valgykloje. Ps. J. Gierštiko ntr.

Šeštoje vietoje kalbama apie Lie
tuvos ii' Amerikos gamtą, apie gam
tą tautosakoje. Kūlgrinda yra sep
tintoji tema — tie slapti takai, ku
riais lietuviai eidavo i pilis ar slėp
davosi priešui užpuolus. Čia yra di
delis raistas, kurio peržengti nega
lima. Ties Trakų pilies pastovykle 
aštuntajame taške kelios mintys 
apie Trakus: Čia Trakų herbas, pi
lies paveikslas, trijų jų vadovų her
bai (Gedimino, Kęstučio, Vytauto), 
Žalgirio mūšio planas. Devintoji 
stotis, jau šiaurės vakariniame pa
kraštyje, šį tą parodo apie tarptau
tines skautų jambores, kuriose daly
vavo lietuviai skautai. Dešimtoji — 
Vilniaus ir Ariogalos pilis su Gedi
mino bokštu, miestų herbais ir pa
aiškinimais. Vienuoliktoji nuveda 
dalyvius prie Klaipėdos uosto ir 
švyturio, kuris naktį šviečia per vi

sus laukus. Ir vilkų takas užbaigia
mas didelėje aikštėje, su keliomis 
pastabomis apie Lietuvos ir Sąjun
gos sukakti.

Kiti užsiėmimai labai įvairūs, te
galima patiekti jų sąrašas: rikiuotė, 
signalizacija per trijų kalvų viršū
nes ir du bokštus, pirmoji pagalba 
su stovyklos gydytoju, pynimo, de
ginimo ir piaustinėjimo darbeliai, 
gamtosaka, religiniai pašnekesiai, 
lengvoji atletika, krepšinis ir pan. 
Dalis skautų dalyvauja tarnybose, o 
dažnai ir bus išėję į iškylą prie Pere 
Marquette upės už 4 mylių, visos 
dienos žygiui.

Užsiėmimus praveda skautininkai, 
įvairūs vadovai bei instruktoriai, 
iškaitant ir Bendrijos stovykloje gy
venančius Akademikus skautus.

Iš Pasalų Stebėjęs
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Rako stovyklavietė

Išvažiavus iš didžiųjų kelių, pasu
kus vieną, kitą kartą provincijos 
keliais pro nedideles gyvenvietes, 
lapuočius miškus, pievas ir raistus, 
pagaliau pamatai geltoną, žalią, 
raudoną lentą su užrašu.

Tai RAK AS — vieta, kurioje kas 
vasarą stovyklauja Čikagos skautai 
ir skautės. Trijose vietose, tarp 
ąžuolų, skroblų, alksnių, topolių, 
klevų ir drebulių, tikram papartyne 
stovi 3 tvarkingos virtuvės su pri
statytom pastogėm valgyti arba už
siimti. Kur nėra paparčių, ten auga 
smilgos savotiškai dulkstančiam 
smėly.

Naujai atvykęs pirmąsias kelias 
dienas taip ir spoksai į savo dulki
nas kojas ir bandai jas slėpti nuo 
kitų, tačiau pamažu apsipranti, nes 
visi taip pat atrodo, ir niekas nebe
sistebi. Iš tikrųjų pradedi dairytis 
arba kelti žvilgsni j viršų, kas žy
miai Įdomiau ir nuotaikingiau.

Stovyklavietė, kuri normaliai pri
glaudžia 3-jų Čikagos tuntų seses ir 
brolius, čikagiečių vadovų ir tėvų 
dėka per pereitą pavasari pakeitė 
savo veidą, kad galėtų priimti TS 
dalyvius. Atsirado didžiulė paradų 
aikštė, aukšti vėliavų stiebai aukš
tumoje šalia jos, vieta bendriems 
laužams, mašinoms statyti didesnė 
aikštė, aikštės vietovių palapinėms 
statyti ir platesni keliai, kuriuos 
laistė skiediniu, šiek tiek sulaikan
čiu dulkes.

Ir kyla Tautinės Stovyklos vėliavos į padanges plevėsuoti visą puikios 
stovyklos dieną. Vėliavininkai su garbės sargybomis kasdien rytą iškeldavo 
ir vakare nuleisdavo 11 vėliavų. Ps. Algio Glodo ntr.

Buvo išgręžtas naujas šulinys, 
kad papildomai tiektų vandens, iš
vesti reikalingi vamzdžiai, ištemp
ta elektros ir stovyklinio telefono 
vielų; taip pat pastatyta papildomų 
Įrengimų ir papuošimų, kurie liks 
ilgesniam laikui.

Taigi, pastatęs mašiną prieš di
džiuosius vartus, kuriuos prie sker
sinės užtvaros saugo vadovas su 
skautų tarnyba, praeini pro s. v. 
Romo Povilaičio pastatyto lietuviš
ko pakelės kryžiaus, gėlėm apso
dinto ir Skautų Vyčių dieną pašven
tinto.

Čia jau bematant kelias šakojasi: 
į kairę, Lituanicos vieškeliu, jis nu
eina Brolijos stovy klon, tiesiai, 

Laisvės Kovotoju alėja — Bendri
jos, akademikų ir stovyklos bendro
sios vadovybės stovyklon, o dar to
liau paėjus — Seserijos palapinių 
karalystėn.

Broliai įsikūrė Klaipėdos uoste 
(jūros skautai!, Lituanicos pasto- 
vyklėje (oro skautai), ir Krėvos, 
Vilniaus, Pilėnų, Kauno, Vyčio 
(s. v.), Ariogalos, Trakų bei Liškia
vos pilyse. Randame stovyklautoju 
iš Toronto, Hamiltono, Montreaiio, 
Detroito, Clevelando, Čikagos, At
lanto rajono, Kalifornijos.

Seserija gyvena Dzūkijos, Suval
kijos, Žemaitijos, Aukštaitijos rajo

nuose ir Pajūryje (jūros skautės). 
Jaunesniosios skautelės sudaro Ma
žąją Lietuvą. Sesės atvykusios iš 
Atlanto, Kanados, Vidurio ir Ramio
jo Vandenyno rajonų.

Stovyklos vadovybės ir pavienių 
skautininkių rajonas pavadintas Vil
niaus vardu.

Programos stovyklose ir pasto- 
vyklėse vyko daugiausia atskirai. 
Bendroms programoms atskiros TS 
dalys arba visi TS dalyviai sueida
vo krūvon, pvz., laužams arba neuž
mirštamiems Tėvynės Dienos ir Su
kaktuvinės Dienos sueigų ir Atsi
sveikinimo Dienos paradams.

164 —
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Suvalkijos rajonas

Kankliuokime 
kanklėmis visurJ

Iš Dzūkijos rajono.

SSSs

TĖVYNĖS dienos sueigoje-:
I eil. sėdi: v.s. Dr« K, Ži
linskienė, v.s« V. Šenbergas, 
v.s. S. Kairys, v.s. 0. Zails 
kienė, s. prof. Ig. Končius, 
v.s. M. Jonikienė, v.s. M. 
Barniškaitė, v.s. Ed. Korzo- 
nas, v.s. V. Vijeikis, v.s. 
E. Vilkas, v.s. kun. A* Tra- 
kis.

Sesės žemaitės

Atžygiuoja Aukštaitija,

17



Klaipėdos pastovyklėje

Detroito BRIEDŽIAI, 
šauniai pasireiškę 
Tautinėje Stovykloje, 
su savo'tuntininku 
s. C. Anužiu.
sk. Algis Tumas,

si. Antanas Paskųs, 
sk. Vytautas Kaunelis,' 
s. C. Anužis,
sk. Jonas Naujokaitis, 
sk. Ričardas Jonynas®
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Viflokie užsiėmimai V TAUTINĖJE STOVYKLOJE

Vilkiukų varžyto

Jurų skautų dieną nuleidžiamas 
vainikas žuvusioms pagerbtio

Lauko 
uždaviniai 
skautams ,

Rajono budėtojas taip pub užsiima
Juodosios 
meškos pėd- 
sakai.

Vilkiukų žaidimai

į jSgB| t . A.
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RAKAS • CUSTER, MICHIGAN

■s?J

viešnių skautų

LSS V TAUTINĖ STOVYKLA

VS v.s

Broliai latviai dalyvauja visos stovyklos laužo 
programoje* Jie buvo mieli svečiai stovyklautojai

Bendruomenės
labai

SUKAKTUVINĖS dienos vakarą didžioji 
TS laužavietė suliepsnojo daugybe 
laužų. Pagrindinį padega TS Virši
ninkas v.s. A. Saulaitis ir TS V-ko

Pavaduotoja v.s. F. Kurgonienė.

Kodą 
Zailskas, 

Bachūnas ir v.S

V TS buvo svečių ir 
ir skaučių? broliai latviai ir estai; p 
sesės latvės, estės, šveicarė ir lenkėą

Su viešniomis ir mūsiškiai 
tienė, v.s. M. Jonikienė 
v.s. O. Zailskienė 
Dr. K. Žilinskienė

Vijeikio žodis TS iškilmių metu.
SUKAKTUVINI sueigą /VII.l^/ baigiant, v.s. 

kun. J. Vaišnys. sukalbėjo specialiai tai progai 
jo parašytą sukaktuvinę maldą. Nuotraukoje iš k 
Dr. Biežis, v.s. A. Saulaitis, estų ir latvių 
skautininkai ir k. vadovai.

Pasaulio Lietuvių
Centro Valdybos Pirmininkas, 
nusipelnęs Amerikos lietuvis 
Juozas Bachūnas Tautinėje Stovyk- 
loję buvo apdovanotas Padėkos or- Įlį Lzg 
dinų, kurį įteikia v.s. A. Saulai-r X*”* 
tis; kiti nuotraukoje: v.s. J. Bo- ..
binienė, s. K. Cijūnėlis, v.s. E. ’J-*' 
Vilkas ir s. I. Sernaitė-Miklejohn

Kanados brolius iškilmių eisenoje veda rajono 
vadeiva s. J. Batūra. Lietuves ir Kanados vė
liavos pirmoje eilėje.

IgRs.v. Remigijus Bakaitis iš Australijos ir si.
B Petras Veršelis iš V. Vokietijos su s.G„ Juš- 

MH kėnii. v.s. V. Kizlaičiu ir v.s. S. Statkienė. 
Hy Brolį P. Paršelį iš VASARIO 16 gimnazijos at- 
Slsikvietė, jį globojo ir kelionės išlaidas ap

mokėjo v.s. V. Kizlaitis. Bravo, Vincail 
TĖVYNĖS dienos partizanų garbei laužą padega 

skautybės veteranai s.prof. Ig. Končius, v.s. Dr 
K. Žilinskienė ir v.s. V. Šenbergas. Šalia stovi 
maldą kalbėjęs v.s. kun. A. Trakis.

Garbės stovyklautojai ir įžymieji vadovai. 
Buv. LSS T Pirmininkas v.s, K. Palčiauskas, 
Buv. Lietuvoje VS v.s. Dr. K. Žilinskienė, 
I-asis VS v.s. V. Šenbergas, buv. VS v.s. St 
Kairys, buv. VS v.s. O. Zailskienė, s. prof. 
Ig. Končius, VS v.s. M. Jonikienė ir Sės.St. 
viršininkė v,s, M. Barniškaitė; II eil. sėdi 
s. A. Pažiūrienė, v.s. V. Barmienė, v.s. 0. 
Saulaitienė, v.s. I. Jonaitienė, v.s. A. Na- 
mikienė, ps. Zdanienė ir s. kun. P.GGaršva. 
Stovi - s. V. Jokūbaitis, svečias estas, s. 
V. Rusas, s. P. Zailskas, s. A. Bobelis, ps. 
V. Matulevičiūtė, v.s. V. Tallat-Kelpša ir 
bs. E. Siurnaitė.

V TAUTINE STOVYKL
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SVEIKA, V-oji Lietuvių Skaučių ir Skautų 
Tautinė Stovykla,

Sveikas žavusis jaunime, sesės ir broliai, 
sveiki vadovai ir vadovės, tėveliai, rėmėjai 
ir visi talkininkai.

Sveika Lietuvių Skautų S-gos Vadovy
bė, kuriai teko garbė ir privilegija suruošti 
šią 50-mečio stovyklą.

Sveiki garbės svečiai, dvasiškiai, skais
tybės veteranai, savu laiku numetę grūdą į 
derlingą dirvą.

Sveikas Jūsų Ekscelencija vyskupe V. 
Brizgy, tylinčios bažnyčios atstove.

Sveika Nepriklausomos Lietuvos skau
čių Seserijos vade dr. Ksavera Žilinskiene.

Lankantis šios didžiulės stovyklos pasto
vy klėse, dalyvaujant laužų ir rajoninių 
švenčių programose, buvo miela patirti tiek 
daug grožio, skautiškos nuotaikos ir lietu
viškos. širdies.

Linkiu, kad Tautinės Stovyklos laužų 
kibirkštys niekad neužgestų jūsų širdyse, o 
šventas lietuviškas žodis skambėtų dar gar
siau vis nesibaigiančiose jaunimo gretose, 
primindamas visiems, kas mes esame ir ko 
siekiame. Budėkime

v. s. O. Zailskienė,
buvusi vyriausioji skautininke.

“Brolijos medis” V T Stovykloje: pionieriškai su
raišiotos kartys ir dekoruota įvairiais vietovių simboli
niais skydais. Ps. J. Gierštiko ntr.

TS Sukaktuvinės dienos sueigos garbės svečiai ir va dovai bei vadovės. Iš d. - k.: s. prof. Ignas Končius, v. s. 
O. Zailskienė, v. s. St. Kairys, v. s. V. Šenbergas, v. s. Dr. K. Žilinskienė, v. s. K. Palčiauskas, svečias estų skau
tininkas, v. s. kųn. J. Vaišnys SJ, Dr. S. Biežis, Dr. S. Budrys. Stovi (iš k.-d.) s. A. Karaliūnas, v. s. P. Molis, s. 
A. Treinys, s. V. Jakubaitis ir k. Sueigos atidaromąjį žodį taria LSS Tarybos Pirmininkas — TS Viršininkas 
v. s. A. Saulaitis. s. V. Bacevičiaus ntr.
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SVEIKI Stovyklautojai!

Sveikos, sesės skautės. 
Broliai ir vadai!
Gera stovyklauti 
Kai linksmi veidai.

Žalias Rakas laukia, 
Sveikina visus.
Į stovyklą šaukia 
Vasaros dangus.

Čia pušelės žalios
Vėjuje linguos...
Džiaugsmo čia lig valios: 
Net širdis dainuos!

Laimins Visagalis
Maldą vakarinę
Už tėvelių šalį
Lietuvą Tėvynę.

Tautinėj Stovykloj 
Mus daina lydės.

Chicagos Lituanicos tunto Kng. Algimanto laivo jurų skautai su savo 
vėliava TS vienos eisenos metu. Pirmoje eilėje v. j. s. Br. Juodelis, vėliavi-

Darbe ir valgykloj 
Skauto veidas švies.

ninkai Mindaugas Siliūnas, vr. Algis Regis, Klaudijus Adomaitis ir vado- Tad valio, jūreivi!
vai s-kai A. Ališauskas ir V. Anysas. Sveikas, oro skaute!

Kas tiktai paeina — 
Ženkim stovyklauti!

Sesė Bita Fabijonienė

Sesės jūrų skautės V Tautinėje 
Stovykloje eisenos metu.

Ps. J. Gierštiko ntr.

Brolijos stovyklos Klaipėdos uosto 
jūrų skautai iš Toronto ir Chicagos 
su savo vėliavomis Sukaktuvinės 
dienos pamaldose.

V. s. Vilius Bražėnas telegrama 
sveikino vadovus ir ypač priaugti, 
kuris laiko gyvą lietuviška, skautiją 
ir pavergtos Lietuvos laisvės viltį.

Stebiuosi tokiu dideliu būriu 
skautų ir skaučių, susirinkusiu i lie
tuvišką skautų stovyklą. Būkite lie
tuviškos dvasios kurstytojai išeivių 
širdyse!

Kun. Petras Daugintis, S.J.
(iš Urugvajaus)
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V. Tautinėje Stovykloje Tėvynės dienos sueigoje buvo pagerbti Nepri
klausomos Lietuvos laikų vienintelė Seserijos Vyriausioji Skautininke 
(Vadė) v. s. Dr. Ksavera Žilinskienė ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
C. V. Pirmininkas p. Juozas Bachūnas. Pirmijos nutarimu v. s. K. Žilinskie
nei buvo įteiktas Geležinio Vilko ordinas, o p. J. Bachūnui •— Padėkos or
dinas. Nuotraukoje iš k.-d.: v. s. V. Tallat-Kelpša, s. M. Gverzdienė, s. S. 
Kulbis SJ, v. s. E. Vilkas, v. s. K, Žilinskienė, p. J. Bachūnas, s. I. Šernaitė- 
Miklejohn, s. Č. Kiliulis, s. A. Saulaitis S J, v. s. F. Kurgonienė.

Ps. J. Gierštiko ntr.

Sveikinu skautus, susirinkusius i 
savo jubiliejinę stovyklą.

Jūsų organizacijai, gimusiai pir
maisiais Lietuvos nepriklausomybės 
metais, nenumirusiai jos sunkiau
sios nelaisvės dienose, linkiu, išlai
kyti gyvą Lietuvos laisvės idėją iki 
naujo Tėvynės prisikėlimo.

Jubiliejinis džiaugsmas, idėjinis 
ištvermingumas, krikščioniška mei
lė ir išmintis ir lietuviška dvasia 
telydi jūsų gyvenimo ir veiklos ke
lius.

Bernardas Brazdžionis,
LIETUVIU DIENŲ redaktorius.

Nuoširdžiai sveikiname Los An
geles Lietuvių Organizacijų, pri
klausančių ALT-o skyriui, vardu vi
sus Jubiliejinės Stovyklos vedėjus 
ir stovyklaujančius skautus.

Linkime fiziniai ir dvasiniai atsi
gaivinus ir grižus i savo kolonijas 
įsijungti j Lietuvos laisvinimo dar
bą.

Antanas Skirius,
ALT-o Los Angeles skyriaus pirm.

Širdingai ačiū už atminti.
Priimkit mano nuoširdžiausius 

linkėjimus Jums asmeniškai, per
duokit juos skautų vadovams, mie
liems broliams ir sesėms.

Negalėdamas Jus aplankyti, iš 
karštos Afrikos pasuksiu į Vokieti
ją ir, ten būdamas, kurį vakarą mė
ginsiu pasiekti lietuvių skautų-čių 
stovyklą, kur, sėdėdami prie laužo, 
paminėsime ir Jus, susirinkusius į 
Rakas - Custer.

Jūsų
R. Giedraitis - Spalis,

Halifax, Anglija

Rašytoja Alė Rūta-Arbienė iš Ka
lifornijos linkėjo stovyklai gražiau
sios sėkmės.

Korp. Gintaras pirmininkas j. s. 
Liudas Slėnys sveikino Jubiliejinį 
Sąskrydi šiais laisvės kovų metais ir 
linkėjo V-osios Tautinės Stovyklos 
dalyviams toliau sėkmingai dirbti 
kenčiančios Lietuvos laisvei ir skau- 
taujančio jaunimo laimei.

Dėkodamas skautams akademi
kams už kvietimą ir broliškumą, jis 
ragino šiuo reikšmingu momentu 
paduoti rankas, sustiprinti ryžtą, 
kad laisvė tautai sugrįžtų bendru 
darbu ir triūsu.

Ps. A. Veršelis sveikino Vokietijos 
rajono skautų vardu linkėdamas, 
kad jubiliejinė tautinė stovykla su
stiprintų skautų ir skaučių eilėse 
dar didesnį ryžtą darbuotis lietuvy
bei ir skautybei. Jis baigia: “Visi 
kartu budėkime mūsų brangios tė
vynės sargyboje”.

Malonus lietuviškasis jaunime,
Rezoliucijoms Remti Komiteto ir 

savo vardu sveikinu Jus visus, su
važiavusius į jubiliejinę stovyklą. 
Sėkmės Jums ten visiems!

Lietuva kenčia žiaurioje komunis
tinės Rusijos vergijoje. Kviečiame 
Jus visus visomis išgalėmis jungtis 
į kovą dėl Lietuvos laisvės. Mums 
nepakanka tik lietuviškai kalban
čio, lietuviškai dainuojančio ir lie
tuviškus tautinius šokius šokančio 
jaunimo. Mūsų jaunimas turi sielotis 
visais lietuviškais reikalais ir no
riai jungtis į Lietuvos laisvinimo 
darbą. Čia yra neišmatuojami plotai 
ir horizontai. Čia darbo galite imtis 
tiek, kiek jo tik norite ir pajėgiate 
atlikti.

Su geriausiais linkėjimais, 
Leonardas Valiukas

Rezoliucijoms Remti Komiteto
Pirmininkas.

s. Aleksas Karaliūnas,
V TS Bendrijos stovyklos viršinin
kas ir visos T Stovyklos ūkio sky
riaus tvarkytojas, vedęs didelį tos 
stovyklos aprūpinimo darbą.
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Su vėliavomis ateina sesės akademikės. Ps. J. Gierštiko ntr.

Korporantai ir filisteriai vytiečiai. Čia jų tik maža dalis; iš viso, su se

AKADEMIKAI:
Sveikinu visus Akademinio 

Skautų Sąjūdžio narius, dalyvau
jančius Tautinėje stovykloje su 
savo vadovaujamais skautų-čių 
vienetais arba akademinėse pa- 
stovyklėse. Atlikime kiekvienas 
savo įdomius darbus kuo geriau
siai, nesigailėdami nuoširdžių 
pastangų. Sąjūdžio kasdieninė 
akademinė programa pabrėš 
skautiškąjį aspektą, ir kiekvieną 
dieną viena jos dalis bus skirta 
visiems stovyklaujantiems skau
tų vadams.

Tautinėje Stovykloje pagerbsi
me lietuviškos skautijos steigėjus 
bei tuos kurie per 50 metų ugdė 
skautybės ideologiją mūsų jauni
mo tarpe. Sveikindami juos, užsi
dekime nauja energija tęsti Lietu
vių Skautų Sąjungos darbus. Įro- 
dykime ne tik savo pavyzdžiu, 
bet ir nuolatiniu darbu su jau
naisiais, kaip įsigyti gyvenimo 
vertybių skalėje. Sykį tą suprati
mą įsigiję, jie pajus, taip kaip ir 
mes kadaise, natūralų norą žino
ti. Tada jie lengvai išmoks tai, 
kas dabar yra taip sunku išmokti 
— likti lietuviais skautais šiame 
erdvių amžiuje.

Ad Meliorem!
v. s. Eugenijus Vilkas, 

Akademinio Skautų Sąjūdžio
Vadijos pirmininkas.sėmis, ju buvo daugiau, negu šimtinė. Ps. Algio Glodo ntr.

Akademikai ir akademikės Tautinės Stovyklos eisenoje. Ps. J. Gierštiko ntr.
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SKAUTAI
vyČ/A i

Sesės ir Broliai,

LSS Australijos Rajono skautės ir 
skautai nuoširdžiai sveikiname V TS 
vadovybę ir dalyvius, linkėdami, 
kad čia įgytoji skautiška - lietuviš
ka dvasia dar ilgus metus būtų va
riklis mūsų ateities darbuose. O 
laužų ugnies šviesa tesušildo mūsų 
širdis broliška, skautiška šiluma.

Daug giedraus džiaugsmo ir skaid
rios nuotaikos linkime jums visiems.

Budėdamas
V. Neverauskas,
Australijos Rajono Vadas

Laisvės kovų diena TS
Partizanas mūsų laisvės kovų 

idealas. Nėra didesnio skautų susi
būrimo, kad ten nepraskambėtų par
tizano vardas. Nebuvo, tur būt, nė 
stovyklos, kurioje nebūtų skirta 
diena partizanui pagerbti: juk rasi
me tūkstančių tūkstančiais skautų 
vadovų bei skautų, kurie visuose 
trijuose Lietuvos okupacijos laiko
tarpiuose buvo įsijungę ir aktyviai 
dalyvavo partizanų veikloje. Ir šiuo 
metu visi budime Tėvynės laisvini
mo reikaluose.

Šiandien, kada V-joje Tautinėje 
stovykloje minime ir pagerbiame 
laisvės kovotoją — lietuvį partiza
ną, kuris žuvo didvyrio mirtimi dėl 
Lietuvos laisvės, ir tuos, kurie ir 
toliau tęsia pavergtoje tėvynėje ko
vą su okupantu, mes mintimis susi- 
rišame su savo broliais, prisimena
me gimtąjį kraštą.

Mums brolis lietuvis partizanas 
yra laisvės kovų idealas. Jis yra kil
niausias pavyzdys, apvainikuotas 
gražiausia žmoniškąja prigimtimi, 
kuris aukoja save, savo gyvybę, kad 
kiti susilauktų laisvės spindulių.

Minėjimas įgauna prasmę, jei jį 
išgyvename savo širdyje, įsijaučia
me į jį. Šios dienos maldos, žaidi
mai ir dainos teįprasmina tuos mū
sų užsimojimus ir mintis, kurias 
skiriame partizanui pagerbti bei 
minėti.

s. Vytautas Kasniūnas,
TS partizanų dieną.

Mieli Tautinės Stovyklos Dalyviai,
Sveikiname Jus visus — Pirmūną, 

dvasiškiją, TS vadovybę, seses ir 
brolius — LSS Anglijos Rajono va
dovybės, sesių ir brolių vardu Lie
tuvių Skautu Sąjungos ir Lietuvos 
Nepriklausomybės 50-ies auksinio 
jubiliejaus minėjimo proga, susirin
kusius į LSS 5-ją Tautinę Stovyklą, 
kurioje praleisite 2 savaiti Gražiau
sio Pasaulio Kūrėjo atviro dangaus 
prieglobstyje, stiprėdami dvasiškai, 
fiziniai ir gražiu skautišku darbu — 
užsiėmimu.

Linkime linksmos ir darbingos 
nuotaikos, T Stovyklai duoti ir iš 
jos išsivežti pilnesnio lietuviškos 
sielos polėkių išgyvenimo, brolybes 
ir seseriškumo ryšių sustiprinimo 
mūsų LS Sąjungai ir skautiškajai 
šeimai.

Tegu kiekviena TS praleista diena 
suteikia naujų jėgų ir pasiryžimo 
tobuliau tęsti mūsų skautišką žaidi
mą. Tegu vakaro laužų liepsnos ne
ša Jūsų mintis į mūsų tėvų žemę 
Lietuvą ir skautybės įkurtos lieps
nelės lopšeli — Vilnių. Tegu vaka
rinės maldos metu sujungtu rankų 
grandinė dar daug, daug metų iš
laiko Jus tvirtus, ištvermingus, 
ypatingai per šias Lietuvių Skautų 
Sąjungos gražiausius 50-ies metų 
sukakties apvainikavimo dienas, 
kad pasiryžtumėte dar tvirčiau stip-

Broliai skautai vyčiai Tautinėje Stovykloje prie Vyties (s. v.) rajono 
vartų. Ps. J. Gierštiko ntr.

Paminklinis kryžius, skautu vyčių 
vado- ps. Romo Povilaičio pastatytas 
ir TS skautu vyčiu dieną pašventin
tas.

rėti skautiška - lietuviška dvasia ir 
dar daugiau dirbti skautiškiesiems 
idealams Dievui, mūsų Kankinei 
Lietuvai, Artimui ir Skautų Sąjū
džiui.

Budėkime, Tarnaukime ir 
Žaiskime

s. J. Maslauskas,
LSS Anglijos Rajono Vadas.

28



Nuoširdžiai sveikinu Lietuvių 
Skautų Sąjungą, švenčiančią šįmet 
Lietuvos Nepriklausomybės atstaty
mo ir Lietuvos skautybės įsikūrimo 
penkiasdešimt metų sukaktį, ir lin
kiu kuo geriausios sėkmės Jūsų 
taip reikšmingame jaunimo lietuviš
kojo auklėjimo darbe, skiepijant ja
me didžiuosius Dievo, tėvynės ir ar
timo meilės idealus.

Jonas Kavaliūnas
Švietimo Tarybos Pirmininkas

Mieli Skautai,

Būdamas su Jumis visais dvasioje, 
o ypač su savo dvasios vaikais iš 
Los Angeles, Lietuvos Skautijai, šia
pus ir anapus Lietuvos ribų, šven
čiant 50 metų Skautų Sąjungos Ju
biliejų, siunčiu visiems savo nuo
širdžiausius sveikinimus bei linkėji
mus. Sustiprėję kūnu ir atsigaivinę 
savo skautiškas sielas, linkiu dar 
sparčiau dirbti, kad greitai užtekėtų 
Laisvės Saulė ir mūsų Tėvynei Lie
tuvai.

Skautiškiems reikalams skiriu 
$50.00

Prel. Jonas A. Kučingis, 
Los Angeles Šv. Kazimiero 

Parapijos Klebonas

V. TS Viršininko pavaduotoja v. s. Flora Kurgonienė ir TS Komendan
tas s. Jonas Paronis tariasi stovyklos tvarkos reikalais. Šalia stovi Rako sto
vyklavietės direktorius s. Romas Račiūnas. V. si. Gintaro Plačo ntr.

Lituanicos pilies oro skautai žygiuoja su vėliavomis ir gairėmis Tauti
nėje Stovykloje. Ps. J. Gierštiko ntr.

Oro skautų rajonas Tautinėje Stovykloje. Jų mielas būrelis gražiai įsirengė, dekoravos oriniais daiktais, ku
rių viršūnėje buvo LITUANICOS modelis, ir tvarkingai užsiėmė savo programos reikalais. Ps. J. Gierštiko ntr.
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ŠVENČIU KALENDORIUS Paruošė 
v.s.A.N.

PO PIEŠINIAIS REIKIA PARAŠYTI ŠVENTĖS PAVADINIMĄ IR DATĄ.

SAUSIO 15____________________________________________

LIEPOS 17

iŠ t?

ČIA PARAŠYK SAVO 
VARDO DIENĄ-

Raidė V ir keli skaičiai - o kiek gyviui 
Išmok juos nupiešti.
Jei sugalvosi daugiau, atsiųsk ir Skautų Aidui.

-179

KLAIPĖD0.5 b|ENA

VILNIAUS DIENA

SPALIO 9

IR IŠ SKAIČIŲ GALI ŠIS TAS IŠEITI.
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Sesės ilgakasės Daiva Veitaitė ir 
Alė Kvederaitė.____ _ _

’i.pCįfgF w-/O / o

RjĮĮ^g

Bostono Vyties dr-vės vilkiukai su 
savo draugininke ps. P. Kalvaitiene 
ir Kęstučio dr-vės skautais stovyk
lautojais®

/Žemai dešinėje/ Puošėjos v.si. Aldona 
dabrilaitė, Daisa Kleinaitė, Vilija 
Eikinaitė, Reda Veitaitė, Vita Kveda- 
raitė ir Janina Jankauskaitė.
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Mažųjų skautų stovykla 
Kennebunkporte

(Stebėtojo užrašai)

Papildomoji V-toji Tautinė Sto
vykla Atlanto Rajone praėjo su di
deliu pasisekimu. Joje stovyklavo 
jaunesnieji rajono skautai, viso 71. 
Stovyklą buvo priglaudę malonūs 
Tėvai Pranciškonai, Kennebunkport, 
Maine. Skautukai buvo apsigyvenę 
palapinėse, o maitinosi vienuolyno 
gimnazijos valgykloje. Nors jau ir 
gale vasaros, oras pasitaikė gan pa
lankus, gamta graži, ir mažųjų nuo
taika bei entuziazmas didelis.

Gražiuose vienuolyno pievų pa
kraščiuose ankstų rugpiūčio 18 d. 
sekmadienį išaugo eilės tvarkingai 
išrikiuotų palapinių. Aplink jas triū
sia mūsų skautiškas atžalynas. Ne
trukus, pietų metu, jau virtinės iš
sirikiavusių vilkiukų ir paukštyčių 
traukė dainuodami į valgyklą pietų. 
Nors nei kojytės, nei dainelė dar ne

siderino, tačiau džiaugsmo nušviesti 
veideliai spindėjo saulėje, ir ne
kantrios akytės ieškojo staigmenų. 
Na, o staigmenų čia nestigo: skanūs 
valgiai, žaidimai, baseinas, jūra, 
laužai, nors ir ne prie tikros ugnies, 
bet įdomūs savo programomis, links
mino kaip jaunas širdeles, taip ir 
ten pat atostogaujančius tautiečius. 
Geroje vadovų priežiūroje niekas iš 
stovyklautojų nenuobodžiavo. Gražu 
buvo matyti mažuosius, apsirėdžiu
sius spalvingomis skautiškomis uni
formomis tvarkingai visur žygiuo
jančius ir traukiančius lietuviškas 
patriotines ar skautiškas dainas. 
Viskas vyko kartu: ir žaidimai, ir 
užsiėmimai, ir įvairūs pasirodymai. 
Po laužų vykdavo iš anksto vadovų 
suplanuoti uždaviniai.

Baigiantis savaitei, ir rikiuotė, ir 
žygiavimas, ir dainelė buvo lengvi 
ir ritminiai. Tik veideliai buvo nu
degę saulės ir širdelės sunkios, nes 
jautė visų šių malonumų galą. Bet 
kaip visi dalykai, taip ir ši stovyk
la turėjo baigtis.

V TS Seserijos dainų ir 
vartų konkurso laimėtojos
Penktosios Tautinės Stovyklos Se

serijos dainų konkurso komisija, su
daryta iš v. s. Onos Saulaitienės, 
v. s. Bronės Variakojienės ir s. Ma
rijos Gverzdienės, išklausiusi trijų 
grupių po 17 dainų iš kiekvienos, 
nustatė, kad aiškiausiai buvo taria
mi žodžiai ir geriausiai susidainavu
si vyr. skaučių KERNAVĖS tunto 
(Čikagoje) grupė, kuri laimėjo pir
mąją vietą.

Iš dviejų pavienių skaučių —- lai
mėtoja Bostono BALTIJOS tunto 
sesė Birutė Račkauskaitė.

Seserijos stovyklos vartų konkur
są laimėjo v. si. Audronė Bartytė iš 
Elizabeth, N. J., o sesių stovyklinės 
dainos konkursą — vyr. skautė 
Irena Šerelienė iš Čikagos.

Gaila, kad tolimesnės vietovės, 
kaip New Yorkas, Philadelphia ir 
kitos negalėjo joje dalyvauti.

Taip ir užsibaigė didžioji dalis 
skautinių 50-jų metų Atlanto Rajo
no ribose. Kupini Įspūdžių ir neuž
mirštamu stovyklavimo valandų, 
visi laimingai grižo namo sų skar
džiu atsisveikinimo šūkių... “iki pa
simatymo sekančiais metais stovyk
loje”!... J. A. Starėnas.

Papildomosios JAV Atlanto rajono Tautinės Stovy klos dalyviai ir dalyvės su savo vadovais-ėmis, kurie tik
rai gražiai pravedė tą stovyklą. s. Č. Kiliulio ntr.
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Šimtavardė draugystėDraugystė yra širdžių susijungimas laikinai ar amžinai, dviejų rankų smagus paspaudimas, maloni šypsena veide, smagus ritmiškas širdies pulsavimas, nuoširdus minčių pasidalinimas su kitu, gerbimas kitų nuomonės ir darbų, stengimasis kitam Įtikti, pagalba varguose ir nelaimėje, meldimasis už kitus, iškėlimas gėrio ir grožio kituose, savęs išsižadėjimas, tvarkingumas ir darbštumas, ypatingos švaros palaikymas, gaivinantis miegas, saulėta diena, sidabrinė mėnesiena, žalia rūtos šakelė, kvapus rožės žiedas.Ji yra linksma skambi daina, pakelta taurė, sausainis, pieno stiklinė, dviejų akių ramus susitikimas, pasigailėjimas silpnesnio ir bejėgio, žmonijos gerbimas, pasiaukojimas tėvynės labui, pagarba vyresniesiems, skautiškas gerasis darbelis, vaikystės malonūs prisiminimai, jauno kūdikio riksmas, drebanti senelio ranka, išsiskyrimas, išsiilgimas ir begaliniai džiaugsmingas susitikimas.Draugystė yra meilė artimui aukščiausiajame laipsnyje.Vyr. skautė si. Marta Šarkienė.T. S. Seserijos Draugystės Diena.

Kazys Šimėnas, SKAUTU AIDO administratorius, linkėdamas vadovams ir stovyklautojams geros sėkmės ir visuomet geros nuotaikos, džiaugėsi stovyklos aprašymais spaudoje. Jam atrodė, kad buvo rastas Lietuvos gražus kampelis fiziniai ir dvasiniai atsigauti, pasistiprinti, pasidžiaugti. Stovyklautojų džiaugsmas visų lietuvių džiaugsmas. Vadovų įdėta daug sumanaus triūso, energijos.Džiaugsmą praturtinanti, paįvairinanti gražiai nusisekusi Tautinių šokių šventė Čikagoje, kurios programą daugumoje išpildęs mūsų skautiškasis jaunimas.

MANO ĮŽODIS
Laukiau ir laukiau, kol galų ga

le sulaukiau dienos, kada turėjau 
duoti skautės įžodį. Porą savai
čių anksčiau, per draugovės su
eigą, sesė draugininke man pa
davė knygą Skautybė Lietuvai
tei ir liepė pasirengti trečiam pa
tyrimo laipsniui.

Per tas kelias dienas kiekvienu 
laisvu laiku sėdau prie šios kny
gos ir mokiausi įstatų, mazgų, ke
lionės ženklų, švilpesių ir t. t. Ka
dangi laikas buvo trumpas, tai 
pasirengti man padėjo tėvelis. 
Aš buvau labai susirūpinusi, kad 
išlaikyčiau egzaminus ir galėčiau 
duoti įžodį.

Sekmadienį balandžio 21 skau
tų patrono šv. Jurgio dienos išva
karėse po pamaldų nuvažiavau į 
mūsų stovyklavietę Ingleburne. 
Čia mane egzaminavo sesė Ba- 
čiulienė. Egzaminai truko tik ke
letą minučių, bet man atrodė 
kaip gera valanda.

Kūrybingosios sesės skautės buvo pridariusios įvairiausiu darbelių, rankdarbių ir p. ir savo rajonuose buvo įruošusios parodėles. Čia Dzūkijos rajono parodėlė su sesėmis vadovėmis, kurių viduryje matoma s. V. Aleknavičienė. s. V. Bacevičiaus ntr.

Australijos Rajono Vadeivė s. 
D. Čižauskienė linkėjo geriausios sėkmės visoms stovyklaujančioms sesėms.

Prasidėjo tunto sueiga. Aš pas
kutinį kartą įžygiavau kaip 
paukštytė į aikštę. Įnešė vėliavą, 
skaitė tunto įsakymus. Pagaliau 
atėjo laikas man duoti įžodį. Pri
ėjau prie vėliavos, mintyse karto
jau įžodį, kad neužmirščiau. Sesė 
Eglė nuėmė raudoną paukštytės 
kaklaraištį. Štai ir įžodis, bučiuo
ju vėliavą. Brolis tuntininkas už
deda geltoną kaklaraištį, skaučių 
sk. vedėja sesė Gylienė užriša 
gero darbelio mazgą, o tėvelis — 
tėvynės meilės mazgą. Pagaliau 
aš jau geltonšlipsė (tėvelis sako 
— geltonsnapė). Velykų Bobutė 
irgi neužmiršo manęs — gavau 
brangią knygą — Skautybę Lie
tuvaitei.

Laima Balkutė
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SVEIKI,

laimingai grįžę iš V Tautinės Sto
vyklos!

Pakelta nuotaika baikime Sukak
tuvinių metų darbus ir ženkime Į 
naują lietuvių skautybės penkiasde
šimtmetį, nuo š. m. lapkričio 1 d.

SUKAKTUVINĖ SUEIGA
Sukaktuviniai metai, pradėti 1967. 

XI. 1, pagal LSS Vadovybės priimtą 
planą, baigiami š. m. lapkričio 1 d. 
(arbą artimiausios datos) SUKAK
TUVINE SUEIGA — baigiamąja 
švente.

Skelbiant Sukaktuvinius metus ir 
pateikiant tų metų veiklos progra
mą, baigiamoji šventė numatyta 
kaip formalus visų darbų atžymėji- 
mas.

Labai svarbu pabrėžti mūsų skau
tybės 50 metų praeitis, parinktais 
momentais; parodyti jos dabartis ir 
konkrečiai pasiryžti ateitin.

Šalia oficialių žodžių, aktų ir p., 
programoje būtina parodyti skau- 
tų-čių veikla, darbai, sugebėjimai, 
kūryba ir t. t.

Laimingai minėti mūsų skautybės 
50 metų sukaktis!

V TAUTINĖ STOVYKLA įvyko:
Pagrindinė VII. 8-20 Rako stovykla
vietėje.
Papildomosios —
Kanados rajono VII. 27 - VIII. 5 Ro
muvoje;
JAV Atlanto rajono VIII. 18 - 25 
Kennebunkporte, Me.;
JAV Ram. Vandenyno rajono VIII. 
18-25 savo stovyklavietėje; 
Anglijos ir Vokietijos rajonų VIII. 
5-15 V. Vokietijoje.
Australijos rajono įvyks gruodžio - 
sausio mėn.

V. s. M. Jurkšas iš Cicero, III., 
sveikindamas T. Stovyklą, jos pa
ruošiamųjų darbų išlaidoms suma
žinti pridėjo $100.—

Australijos rajonas
Ventos vietininkijos Brisbane 

skautai-ės ir jų tėveliai Velykų pir
mąją dieną susirinko sueigon p. 
Butkų namuose. Jaunimas, susėdęs 
ant žalios žolelės, ritinėjo įvairių 
spalvų margučius.

Per pačią sueigą viet-kas ps. V. 
Stankūnas pranešė, kas viet-jai bu
vo svarbu, o po to v. s. v. si. R. Plat- 
kauskienė papasakojo apie įvairius 
lietuviškus Velykų papročius, Užga
vėnių išdaigas, verbas ir margučių 
dažymo būdus Lietuvoje.

Išklausę pokalbio, visi šoko prašy
ti žaidimų. Pirmiausia vyko lenkty
nės su margučiais. Paskui broliai ir 
sesės traukė virvę, ir nors broliai 
šaukėsi pagelbininkų, sesės vis tiek 
laimėjo.

Pasivaišinę sueigos dalyviai susi
rinko laužavietėje. Daina sekė dai
ną — vis linksmesnė, vis garsesnė. 
Tėveliai nenusileido jaunimui, ir 
skambėjo apylinkė šūkiais ir rake
tomis. Vilkiukai parodė juokų, ir 
taip malonus vakaras greitai pra
bėgo.

Viet. V. Stankūnas padėkojo p. 
Butkams, bet esant labai šiltam va
karui niekas dar nesiskirstė namo. 
Jaunimas, susibūręs į ratelį, šoko 
tautinius šokius skambant gitarų 
muzikai. Visi džiaugėsi gerai pasi
sekusia skautiška diena.

Brisbanietė.

Džiugo tuntas Melbourne LSS 50 
m. sukaktuves ir šv. Jurgio šventę 
atžymėjo drauge su studentais, da
lyvaudami pamaldose šv. Jono baž
nyčioje, kur dvasios vadovas kun. 
P. Vaseris atlaikė šv. Mišias ir pa
sakė dienai pritaikytą pamokslą.

Popiet Liet. Namuose išsirikiavo 
virš 70 skautų-čių, be to nemažas 
būrys skautų vadovų, skautininkų, 

SUKAKČIŲ šventėse rinkime SKAUTU AIDO prenumeratas 1969 metams!
SKAUTŲ AIDAS turi lankyti kiekvieną skautišką šeimą.

tėvų ir svečių, jų tarpe australų 
skautų Melbourno rajono vadas Mr. 
Walter.

Po t-ko įsakymų ir įžodžio skau
tus sveikino bendruomenės valdybos 
atstovas p. A. Bulokas, sportininkų 
vardu p. A. Bladzevičius, v. s. A. 
Krausas, Mr. Walter, o pranešimus 
apie TS ir iškylas padarė t-kas ps. 
V. Adomavičius.

Pertraukos metu sueigos dalyviai 
ir svečiai kitoje salėje domėjosi vy
resnių sesių prižiūrima rankdarbių, 
foto ir leidinių paroda.

Antroje sueigos dalyje, visiems su
sėdus, įvyko laužas, kuri simboliniai 
baigė sukrauti iš visų skautų viene
tų po vieną atstovą, o jį uždegė vy
riausias mūsų tarpe skautas — v. s. 
A. Krausas.

Apie-šv. Jurgį kalbėjo s. J. Maku- 
lis, o dainoms ir šūkiams skambant 
jūrų skautai atgabeno net ir patį 
“slibiną su princese ir Jurgiu”.

Per Atvelykį Sydnėjaus Aušros 
t-to suruoštoji Margučių iškyla la
bai puikiai pasisekė.

Prieš tunto sueigą jaunieji suren
gė savo margučių parodėlę, kurią 
vėliau vertino ir premijavo tam 
skirta komisija.

Skautės įžodį davė Laima Barku- 
tė. Pažangumo žymenys prisegti 5 
veikliausiems t-to nariams — pi. A. 
Laurinaičiui, pi. E. Kiverytei, pi. D. 
Šliogerytei, pi. R. Zinkutei ir pi. 
E. Žižytei. Živilės dr-vės skiltinin- 
kė D. Adomėnaitė pakelta į paskil- 
tininkės laipsnį.

Po sueigos atklibikštavo geroji 
Velykų Bobutė (p. A. Jablonskienė 
—• nuoširdi skautų-čių bičiulė) — ir 
visus apdovanojo margučiais (o kai 
kam kliuvo ir kai ko daugiau). Po 
to įvyko margučių ridenimo varžy
bos, o šias sekė lauželis, gražiai 
pravestas jaunųjų brolių R. Bukevi- 
čiaus ir A. Laurinaičio.
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SESĖMS VADOVĖMS:

Jaunesniųjų skaučių 
draugininkėms

ŠĮ mėn. prasideda mokslo me
tai. Tikiu, kad beveik tuo pačiu 
laiku prasideda ir skaučių suei
gos. Po tokios judrios vasaros, po 
tiek pasiruošimo Tautinei Stovyk
lai ir po JŪSŲ darbo gražių vai
sių, linkiu sėkmės ir malonumo 
vėl pradedant sueigas. Kiek sąly
gos leis, bandysiu paruošti suei
gų planų, taip pat nors retkar
čiais norėčiau sulaukti porą žo
džių iš Jūsų, kaip kuri sueiga pa
sisekė pravesti. Ypatingai bus 
malonu, kai dabar jau daug sesių 
pažįstu po Tautinės Stovyklos.

Nežinau, ar visos vietovės turi
te sąlygas naujų jaunesnių skau
čių registraciją paskelbti per 
spaudą, plakatu krautuvės lange, 
mokykloje ar bažnyčioje. Pati ge
riausia reklama, mano nuomone, 
yra kai žmonės vienas kitam pa
sidžiaugia gerai vedamu, į priekį 
žengiančiu vienetu. Todėl labai 
žiūrėkime, kad 6 metų mergaitė, 
įstojusi į paukštyčių draugovę, 
dešimties metų būdama turėtų 
jau I-mą pat. laipsnį ir būtų pasi
ruošusi išskristi į skaučių draugo- 
vęZ

Sis darbas su jaunesnėm skau
tėm, nors ir labai mielas, bet ne- 
dirbkim jo visai vienos. Kvieski- 
me į darbą šalia savęs ir vyres
niąją skautę, kuri gal šioj Tauti
nėj Stovykloj gavo savo mėlynąjį 
kaklaraištį, kad ji pravestų suei
gą ar dainą, kad ir ji įstotų į tą 
bendrą mūsų kelią.

V TS šypsniai
Iš Kanados atvykęs vilkiukas 

klausia savo vadovą:
— Ar čia tikrai Michigano vals

tybė?
— Taip, broli; o kodėl klausi?
— Kaip keista. Mūsų mokyklos 

žemėlapyje Michigano valstybė yra 
raudona, o čia viskas žalia.

Jaunesniųjų skaučių d-vės 
sueiga

Draugininke: "Jaunesnės skau
tės: Budėk!"

Sesės: "Vis budžiu!" Visos su
stoja į ratelį.

Draugininke visas pasveikina 
sugrįžusias iš atostogų, paklau
sia, kas buvo išvažiavusi ir kokia 
priemone. Tada sako, kad bus 
žaidimas apie keliones. Draugi
ninke sako: "važiuoju žeme" ir 
rankomis rodo judesį vairavimo 
ar ratų riedėjimo. "Plaukiu" — 
rodo irklavimo ar vandens ban
gavimo judesį. "Skrendu" — ran
ka kyla į aukštį ar pan. Tą pakar
toja kelis kartus. Po to sako ko
kios nors transporto priemonės 
vardą, pav. "autobusas". Sesės 
rankomis tuoj turi parodyti jude
sį, kuris buvo parodytas prie žo
džių "važiuoju žeme". Klaidingai 
parodžiusi išeina iš žaidimo. Iš
mokusios gerai žaisti, vėliau 
draugininkės vietoje galėtų būti 
paukštytės, tai būtų proga joms 
kalbėti ir gal įpratintų jas sakyti 
"lėktuvas" vietoje "airplane".

Pasibaigus žaidimui, paukšty
tės "lipa į traukinį" (kabinasi ran
komis priešais esančiai už juos
mens) ir "važiuoja" į kiemą ar 
apie kambarį. Taip "važiuojant" 
privažiuoja prie spalvotom gaire-

Bendrijos stovykloje susitiko du, 
dar nuo Lietuvos laikų nesimatę 
skautininkai ir dalijasi įspūdžiais:

— Ar išsipildė kuris nors tavo 
jaunystės troškimų?

— Taip! Kai mama šukuodavo 
man plaukus, aš norėjau, kad jų vi
sai neturėčiau!

*
Supykęs vadovas oro skautų rajo

ne:
— Tu man primeni lėktuvą.!
Oro skautas: — Kodėl?
— Esi visai nenaudingas žemėje.

*
Komendantas, tyrinėdamas kaž

kokią brolių išdaigą, apklausinėj a 
vieną brolį:

— Sakai, kad buvai šimtą pėdų 

lėm (pagal būrelių spalvas) pa
žymėtas vietas ir skautės "išli
pa".

D-kė ar adjutante moko seses, 
kaip išsirikiuoti būrelyje, kaip 
klausyti komandos, kaip rapor
tuoti.

Daina. Visa draugovė žygiuoja 
ir dainuoja.

Susėda rateliu. D-kė papasako
ja, kas yra jaunesnioji skautė, 
kokia ji turi būti. Įstatai. Saliuto 
reikšmė.

Žaidimas: "Dažytojų lenkty
nės".

Ant didelių lapų (kiekvienam 
būreliui atskirai) nupiešti vieno
dus komplektus vaisių ir po kiek
vienu parašyti pavadinimus. Skil
tys stovi estafetės tvarka. Pirmie
ji numeriai turi spalvotos kreidos 
("crayons" spalvų) dėžutes. Da
vus ženklą, pribėga prie lapo, 
nudažo vieną vaisių, įdeda spal
vą atgal į dėžutę ir grįžta su vi
somis spalvomis atgal. Tada bė
ga sekanti ir t. t.

Pakartoja visos kartu paukšty
čių įstatu.

Draugininke: "Jaun. skaučių 
d-vė: Budėk!"

Vis budžiu!
A. Namikienė, 

LSS Vadovių lavinimo skyriaus 
vedėja.

nuo tos vietos, kur įvyko peštynės. 
O kaip paaiškinsi, kad taip toli ga
lėjai gerai matyti?

— Broli komendante, kai aš atsi
keliu iš ryto, matau saulę, o ji yra 
už 93-jų milijonų mylių nuo žemės!

— Kai užaugsiu, išrasiu tokį daik
tą, kad žmonės galėtų matyti kiau— 
rai pei- sieną.

— Toks daiktas jau išrastas.
— Kaip jis atrodo?
— Langas.

*
Vilkiukų religinio pašnekesio me

tų dvasios vadovas klausia vilkiuką:
■— Ką reikia daryti, kad patektum 

į dangų?
— Numirti!

186 —
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LIETUVIU TAUTINĖ MUZIKA

Atkreipkime akis i tautinę 
muziką

Kiekviena Tautinė stovykla su
teikdavo stipru postūmi sekančio 
dešimtmečio veiklai. Netrukus ir 
mes, V-tosios T. Stovyklos dalyviai, 
grįšime i vienetus pažadinti, nauju 
minčių nešini.

Skautiškoji veikla yra maitinama 
ir i prieki tempiama idėjų, kylan
čių atskiruose Sąjungos nariuose, 
taip pat ir vienetuose, kai prie dar
bo planavimo pritraukiami visi vie
neto nariai.

Viena iš idėjų mūsų veiklai pa
gyvinti galėtų būti tautinės instru
mentinės muzikos puoselėjimas. To
je srityje mes Toronte turime šiek

Puikiai Tautinėje Stovykloje pasirodę Toronto skautų skudutininkai, 
v. s. St. Kairio vadovaujami. Torontiškių gražiu pavyzdžiu derėtų pasekti 
visoms vietovėms ir gražiai skudučiuoti visur! Ps. J. Gierštiko ntr.

tiek patyrimo. Skudučius pasigami
nome iš bambuko, ir jie skamba vi
sai neblogai. Jais esame įgroję ke
letą senoviškų sutartinių Kanados 
Taut, muziejui. Skudučiuojame iš
kilmingų sueigų programose ir 
Bendruomenės didesniuose parengi
muose.

Skautų skudučiai Toronte skamba 
jau 3 metai, o kanklių grupė veikia 
nepilnus metus. Kanklės atseina 
apie 100 dol. Jas gamina lietuviai 
J.A.V. Į kanklininkes tinka 11-14 
metų mergaitės, kurios jau groja 
kokiu instrumentu, pav., pianinu. 
Toronte kanklės įgytos rėmėjų pa
galba.

Žaidimas LIETUVA Tautinėje Stovykloje

Sekmadienį VII. 14 d. Brolijos stovykloje buvo pravestas žaidimas 
LIETUVA, kurio tikslas buvo'iš’ paskirstytų raidžių sudaryti Lietuvos' pa
vadinimą, užsirašyti naujo draugo antrašą ateities korespondencijai, šūkiai, 
dainos, liaudies žaidimai ir pan.

Pirmąją vietą, surinkę visus galimus 100 taškų, laimėjo sekantieji bro
liai:

Laimėjusiems broliams įteikta po ggarbės gairelę per vėliavos nuleidimą.

SKAUTAI: PILIS: VIETOVĖ:
L Vytas Kaunelis Kauno Detroitas
I Jonas Tumas Trakų Bostonas
E Tadas Osmolskis Trakų New Yorkas
T Artūras Panka Liškiavos Chicaga
U Saulius Stančikas Krėvos Los Angeles
V Algis Balsas Vilniaus Niagara Falls
A Algis Mikutaitis Liškiavos Chicaga

Skudučius patys skautai gali pa
sigaminti. Berniuku amžius 10-14 
metų yra pats geriausias.

Miniu šiuos dalykus tam, kad Įti
kinčiau sąjungos vadovus-es, jog 
tautiniais instrumentais galima la
bai praturtinti mūsų veiklą. Tai pui
ki tautinio auklėjimo priemonė. Tuo 
klausimu nemažai rašė ir Skautų 
Aidas, o Toronto skautai šiuo siūlo 
visokeriopą pagalbą patarimais.

Tebūna ši T. Stovykla dideliu 
šuoliu grąžinti mūsų taut, instru
mentų tradiciją Sąjungom įdėję at
kaklesnio darbo, vadovai ir jaunieji 
patirs daug džiaugsmo ir sueis i 

glaudesnį ryši su mūsų tautos ne
įkainuojamu turtu — daina ir mu
zika. Užtikrinu, kad tėvai-rėmėjai 
šią tautinę-kultūrinę veiklą nuo
širdžiai parems.

Tegu skamba skudučiai ir kanklės 
plačiausiai visoje skautiškoje šei
moje!

v. s. St. Kairys (Toronte) 
(Iš T. S. laikraščio)

S. Prof. Ignas Končius:

sveikino seses ir brolius vadovus, 
dirbančius kitų naudai, skautes ir 
skautus besirūpinančius savo darbą 
padaryti vis naudingesnių kitiems, 
ir pačius mažiausias ir mažiausius, 
besiveržiančius darbo pamėgimu 
paūgėjusius pasiekti.

Skaitlingiems būriams linksmo 
.lietuviško, jaunimo, tokio skaistaus, 
taip gražiai tarp savęs susibūrusio, 
jis iš širdies linkėjo sklandžios vi
soms užmačioms ir kilniems pasiry
žimams sėkmės bei išsivežti iš sto
vyklos tikrai širdingus atsiminimus 
bei gerą darbingą nuotaiką.

Išvažiuodamas iš Jūsų taip laimin
gos V-osios Tautinės Stovyklos, iš
siveža daug šilumos ir skautiško 
džiaugsmo; linkiu sėkmės ateities 
darbuose ir jaukios vasaros.

v. s. Alf. Samusis.
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VTS laikraščio ŠAUKLIO 
red. žodis:

V-osios TS laikraštėlio ŠAUKLYS 
redakcija, baigdama savo darbą, pa
sisakė maždaug šitaip:

Buvo puikios dienos: dūko vilkiu
kai, per dieną traukė sutartines 
linksmosios akademikės, broliai pri
sistatė pilių, virėsi ąžuolyne maistą, 
sesės pravedė nepaprastas tėvynės 
rajonu dienas... Daug dalykų atsiti
ko, kurių mes net nepastebėjome 
(redakcija dirbo išsijuosusi dieną 
naktį! Sk. A.), bet be kuriu ir ši 
stovykla nebūtų buvusi įmanoma. 
Tai programų planavimas, tiekimas, 
sanitarija, apsauga ir t. t.

Šauklys šio nuostabaus stovykli
nio gyvenimo užfiksavo tik mažą 
dalelę. Neieškokite jo puslapiuose 
V T. Stovyklos pulso. Jei jo neišgy
venote jaunatvišku nuotykiu ar dai
na, jei neatradote naujuose drau
guose, nepajutote laužo' liepsnose, 
naktinėje sargyboje ar paradų dun
desy, ŠAUKLYS jums nepadės. 
Laikraštėlio puslapiai tik akimirka 
mūsų didžiosios šventės.

Smagu buvo dirbti, susipažinti ir 
bendradarbiauti. Jei kurio straips
nelis nepateko, tai todėl, kad mūsų 
“didžiulis” trijų skautu štabas vis
ko nespėjo: rinkti žinias, jas rašyti, 
perrašinėti i matricas, sukti rotato
rius, susegioti ir, neretu atveju, iš
nešioti į vienetus. Sekite, ar nepa
sirodys netilpę straipsneliai laik
raščių skautu skyriuose.

Ir atsisveikinant: gero stovyklavi
mo sekančią vasarą! Tikime, kad 
mūsų kryžkelės dar susilėks. O susi
tikę pasidalinsime šios neužmiršta
mos vasaros įspūdžiais.

Budėkime!

Šauklininkai:
ps. Birutė Kidolienė. 
s. Juozas Toliušis.
s. Vytautas Kidolis

V TAUTINĖ STOVYKLA toks di
delis įvykis, kuriam aprašyti ir pa
vaizduoti reikia labai daug vietos ir 
medžiagos. Šis padidintas Sk. Aido 
nr. apėmė pagrindinės TS apžvalgą. 
Bus ir toliau dedama apie ją ir apie 
papildomąsias TS medžiagos Sk. Ai
de. Rašykite ir siųskite iliustracijų.

Red.

Seserijos stovyklos Žemaitijos rajono sesės, s. L. Milukienės vadovau
jamos, žygiuoja atsisveikindamos su V Tautine Stovykla.

Ps. J. Gierštiko ntr.

LAIMINGAI — 
sesės ir broliai!

Rytoj užbaigsime šią stovyklą.
Nuleisime vėliavas čia — pagrin

dinėje stovykloje, tačiau V-sios 
Tautinės Stovyklos vėliavos dar iš
kils papildomųjų TS vardu Kanado
je, Ramiojo Vandenyno rajone, At
lanto rajone, V. Vokietijoje, kur 
stovyklaus Anglijos ir Vokietijos 
skautai-ės, ir šių metų pabaigoje 
V-ji Tautinė Stovykla užsibaigs 
Australijoje. Spėjama, kad visose 
tose papildomose stovyklaus dar 
apie 750 mūsų sesių ir brolių. Iš vi
so TS stovyklautojų skaičius tada 
bus apie 2400 asmenų. Tokiu būdu 
TS bus buvę apie 75% visų mūsų 
sąjūdžio sesių ir brolių.

Į šią TS atvykome pasiryžę, pasi
ruošę, susidomėję. Ją sukūrėme to
kią, kokią sugebėjome sukurti visi, 
susibūrę į krūvą.

Beveik dviejų savaičių laikas 
prabėgo greitai. Buvo dirbta, steng
tasi, prisidėta ir daug patirta. Kiek
vienas daug pergyvenome, esame 
kupini įspūdžių, įsigijome žinių, 
daugiau pasimokėme.

Suskridę iš visų keturių vėjų, 
sudarėme didelę, gražią, linksmą ir 
nuotaikingą šeimą. Tie dalykai jau 
dabar malonūs. O laikui bėgant vis 
labiau branginsime, kas buvo TS.

Esame laimingi, turėdami progą ir 
galėdami dalyvauti šioje didžiulėje 
sukaktuvinėje Tautinėje Stovyklo
je. Ta proga pasinaudojame ir gra
žiai stovykliniu būdu apvainikuo
jame Lietuvos laisvės žygių minėji
mus ir savosios skautybės 5.0 metų 
sukaktis. Apvainikuojame už save 
ir už tuos, kurių nebėra, ir už tuos, 
kuriems neleidžiama net galvoti 
apie tokius dalykus.

Išsiskirstydami dėkojame visiems.
Dėkojame tėvams ir artimiesiems, 

kad jie padėjo pasiruošti, išleido ir 
drauge pergyveno mūsų didžiąsias 
šventes.

Dėkojame sesėms ir broliams va
dovams čia ir namuose, kad jie mus 
lavino, mokė, nuteikė ir padėjo čia 
atsirasti ir stengėsi mums padėti 
skautiškai stovyklauti.

Dėkojame broliams ir sesėms sto
vykloje, kur su jais galėjome sma
giai praleisti stovyklines dienas.

Išvykdami išsinešame tvirtą viltį 
vėl susitikti, vėl stovyklauti, vėl 
burtis apie Lietuvos trispalvę.

Išeiname su vizija, kad stengsi
mės tobuliau skautauti, kad rūpin
simės lietuviškiau gyventi, kad vi
saip prisidėsime, jog greičiau ateitų 
laisvės dienos mūsų tautai.

Laimingos kelionės, sesės ir bro
liai! Budžiu

v. s. A. Saulaitis 
1968. VIII. 19.

,741.36
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