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LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGOS 
SUKAKTUVINIAI ŽENKLELIAI

Lietuvių Skautų Sąjungos sukak
tuviniai metaliniai ženkleliai prisi
segti prie uniformos ar drabužių 
pradedami dėvėti lietuvių skautybės 
Įsikūrimo 50 metų sukakčių dieną —■ 
lapkričio 1 d.

Sukaktuviniai ženkleliai yra dvie
jų rūšių:

a) visiems LSS nariams — ženk
lelis, kurio pagrindinė Sukaktuvi
nių metų emblema žaliame fone ir

b) rėmėjams — ženklelis, kurio 
SM emblema raudoname fone.

LSS nariai (skautininkąi-ės, va- 
dovai-ės ir visų laipsnių bei šakų 
skautai ir skautės) gali patys įsigy
ti ženklelį ir jį nešioti.

Rėmėjų ženkleliai vietovėse tei
kiami skautų organizaciją remian- 
tiems asmenims, kaip dėkingumo ir 
pagarbos pareiškimas. Vietovėse va
dovai ir vadovės, įteikdami ženkle
li nusipelniusiam rėmėjui, gali 
drauge įteikti ir kokį rašytą adresą, 
liudijimą ar p.

Ženkleliai užsidėdami Sukaktuvi
nės sueigos proga, nuo lapkričio 1 
d., ir dėvimi neribotą laiką. Tuos 
ženklus taip pat galima įsigyti ar 
jie gali būti įteikti ir vėliau.

Buv. Skautų Aido redaktorius v. s. Antanas Krausas iš Australijos šį 
rudenį lankėsi JAV-ėse, dalyvavo PLB Seime, keliose lietuvių kolonijose 
skaitė paskaitas apie Vydūną ir susitiko su daugeliu skautų-čių vadovų-ių.

Nuotraukoje mielasis svečiai su LSS Tarybos Vicepirmininku v. s. P. 
Moliu ir Pirmijos nariu s. Č. Kiliuliu, susitikę viename svečiui pagerbti 
pobūvyje Bostone.

Sukaktuvinių ženklų kainos: LSS 
nario — $2.00, rėmėjo — $3.00. 
Ženklų reikalais rūpinasi LSS Ta
rybos Pirmijos narys s. Č. Kiliulis, 
51 Torrey Street, Dorchester, Mass. 
02124, USA.

Viršelio 1 psl.:
Anglijos ir Vak. Vokietijos V 

Tautinės Stovyklos dalyviai eina 
prie Trispalvės Tėvynės valandėlės 
metu. Tai įvyko Romuvoje.

Kun. J. Dėdino ntr.
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Lietuvių Skautų Sąjungos Sukaktuvinių metų (1967. 
XI. 1 — 1968. XI. 1) proga šią gražią maldą parašė LSS 
k. sk. dvasios vadovas v.s. kun. J. Vaišnys, SJ.

Sukaktuvinių metų malda
Su atgimusia prieš 50 metų tėvyne gimė ir lie

tuvių skautų organizacija, tūkstančius berniukų ir 
mergaičių išmokiusi tarnauti Dievui, Tėvynei ir Ar
timui.

Šiandien, žvelgiant į tuos praėjusius penkis de
šimtmečius, mūsų širdyse kyla dėkingumo jausmai 
Tau, Visagalis Dieve, gražiosios gamtos ir viso pa
saulio Kūrėjau, kad mus tėviškai globojai ir visuo
met savo malone rodei kelių j tiesą, gėrį ir grožį.

Dėkojame Tau už tiek pasišventusių vadovų, 
kurie mus mokė geriau pažinti Tave, labiau pamil
ti tėvynę ir nuoširdžiau vykdyti Tavo didžiausią ar
timo meilės įsakymą, kuris yra ir turi būti ypatinga 
mūsų organizacijos žymė.

Žaisdami ir veikdami savo sueigose, mes išmoko
me rišti daug naudingų mazgų, bet išmokyk mus 
surišti tokį mazgą, kuris jungtų visų mūsų širdis 
bendrai idėjai, o mūsų rankas bendram darbui.

Mes išmokome įvairių pionerijos darbų, bet iš
mokyk mus būti artimo meilės pionieriais, išmokyk 
mus statyti tiltus per tas prarajas, kurios kartais ga
lėtų atsiverti tarp mūsų brolių ir sesių.

Mes išmokome sekti kelionės ženklus, bet atverk 
mūsų akis, kad pastebėtume tuos ženklus, tuos Ta
vo pėdsakus, kurie yra įspausti visatoje ir kiekvie
no žmogaus prigimtyje, kurie mus turi vesti pas Ta
ve, Viešpatie, nes Tau mes esame skirti, Tau mes 
dirbame, Tu esi mūsų galutinis tikslas.

Palaimink mus, palaimink lietuviškąją skautiją, 
kad ji dar labiau klestėtų ir vestų mūsų jaunimą 
kilnių idealų keliais.

Amen.

VASARIO 16 d. gimnazijos skautės. Iš k-d. stovi A. Šiugždinytė, A. Gumuliauskaitė, D. Montvilaite, R. Zu- 
tautaitė, L. Subačiūtė, R. Markevičiūtė, D. Rainytė, V. Česnaitė, V. Paulikaitė, A. Šaduikytė, G. Mečionytė, I. Kle- 
vinskaitė, s. H. Motgabienė, B. Gaidytė; sėdi K. Ramanauskaitė, B. Musteikytė, A. Krivickaitė, M. Palovinskai- 
tė I. Langytė, A. Vilčinskaitė, I. Šiušelytė, I. Dilbaitė, draugininke I. Šimkevičiūtė, I. Heningaitė, S. Miškinytė.
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V. s. Dr. Ksavera Žilinskienė.
1935-1940 m. Seserijos Vadė (Vy
riausioji Skautininke). Ji dar trum
pą laiką 1945 m. tremtyje atsikūru
sioje laikinojoje LSS Vadovybėje 
(Pirmijoje) taip pat ėjo Seserijos 
Vyriausiosios Skautininkės parei
gas.

V. s. K. Žilinskienė, dalyvavusi V 
Tautinėje Stovykloje, pastabiai ap
rašo savo Įspūdžius, kurie mielai 
dedami Skautų Aide.

Pavasario pradžioje atėjo S. Se
serijos meniškas, jautriais žo
džiais parašytas pakvietimas at
vykti į V Tautinę Stovyklą garbės 
stovyklautojos titulu. Buvau S. 
Seserijai dėkinga už prisiminimą, 
bet abejojau, ar man teks ją ap
lankyti.

Tas pakvietimas, kaip koks kir
minas, griaužė mano pasąmonę, 
žadino norą pamatyti išeivijoje 
išaugusią skautiją, susitikti senas 
bičiules — vadoves, ir, pagaliau, 
norėjosi pajusti skautiškojo gy
venimo pulsą.

Nuo Atlanto pakraščių iki Mi- 
chiganO' valstybės Rako ąžuolyno 
buvo didelis nuotolis. Chicagą 
pasiekti lėktuvu lengva, bet 250 
mylių iki stovyklos automobiliu 
mane baugino.

V. s. O. Saulaitienė maloniai 
įkalbinėjo važiuoti užtikrindama.

V TAUTINĘ STOVYKLĄ PRISIMINUS

jog dėl susisiekimo nebus vargo. 
Jei tik važiuočiau, bus viskas pa
rūpinta.

Turiu prisipažinti, svyravau, 
spyriausi, bet smalsumas pama
tyti LS Sąjungos atsiektus laimė
jimus nulėmė važiavimą.

Ačiū v. s. O. Saulaitienei, v. s. 
Onai Zailskienei, s. P. Zailskui, 
mano kelionė, stovyklos lanky
mas jų rūpestingumu buvo tik 
džiaugsmas ir malonumas.

”4*

L. S. Sąjunga gimė tais pačiais 
metais su Lietuvos Nepriklauso
mybės atstatymu. Šįmet lietuviai 
mini 50 metų nuo Lietuvos atsi
kūrimo, mes skautės — tai mini
me LSS auksinį gimtadienį.

Kiekvieną savo gyvavimo de
šimtmetį LSS atžymėdavo tautine 
stovykla, atvaizduojančia dešimt
mečio veiklos išdavas.

Švenčiant 50-jį gimtadieni tra
dicija buvo išlaikyta. Ta proga 
buvo suruošta V TAUTINĖ STO
VYKLA Rako ąžuolyne.

Mūsų periodinėje spaudoje 
Skautijos Tautinė Stovykla gana 
plačiai, su detaliais ir objektyviai 
buvo aprašyta. Tad nekartosiu 
aprašymo, tik paryškinsiu, kas 
mano manymu svarbu žinoti.

V Tautinė Stovykla įsikūrė sa
vo nuosavame miške. Taurus lie
tuvis Rakas dovanojo didelį miš
ko plotą skautiškajam jaunimui.

Tai buvo senas ąžuolynas pri
mityviam stovyje. Nepraeinamais 
krūmokšniais, nuodingais vijok
liais apžėlęs. Prisimenu, spaudo
je kelta abejonių dėl jo vertės bei 
pritaikymo.

Keletai metų praėjus, energingi 
skautininkai, skautai ir jų tėvai, 
skautų bičiuliai, savo rankomis 
ir pasiaukojimu, pakeitė miško 
vaizdą.

Jie nepabūgo nuotolio, atsisakė 
savaitgaliais poilsio, nepasigai
lėjo laiko ir išlaidų. Meilė sava
jam jaunimui, tikėjimas į skautiš

ką jaunimo lavinimą gamtoje nu
galėjo tas kliūtis.

Tame miške, po šimtamečiais 
išsikerojusiais ąžuolais ir tarp 
lieknų, baltų beržų, išaugo gra
žus palapinių miestas.

Atsilankiusieji stovyklon nuste
bę gėrėjosi, pamatę mišką pa
verstą beveik parku: keliai išve
džioti, pastatų pristatyta, šuliniai 
išgręžti, sanitariniai įrengimai 
paruošti, 

n'
Tautinė Stovykla teikė džiaugs

mą ir pasigėrėjimą. Kaip gražiai 
ir sumaniai sesės ir broliai skau
tai savo pastovykles paruošę ir 
išpuošę! Lietuvos istorija, geogra
fija ir lietuvių tautos praeities 
svarbūs momentai pavaizduoti!

Gausus stovyklautojų skaičius: 
lietuviai skautai suvažiavo^ iš vi
sų J. A. Valstybių, Kanados. Ats
tovai iš Vokietijos, Australijos, 
latvių, estų, lenkų ir amerikiečių 
skautų vadovai gėrėjosi tvirta 
LSS organizacija ir spalvinga sto
vyklautojų minia.

Skautų Tautinė Stovykla visais 
atžvilgiais yra pasisekusi — ki
taip ir negalėjo būti. LSS Tarybos 
pirmininkas v. s. A. Saulaitis bu
vo vyriausias stovyklos vadovas. 
Pastovyklių: v.s. M. Barniškaitė— 
S. Seserijos, v. s. V. Vijeikis — S. 
Brolijos, fil. v. s. Eug. Vilkas — 
Akad. Skautų Sąjūdžio, vadovai. 
Tai dabartinės stovyklaujančios 
skautijos galvos. Jie savo ranko
mis suko komplikuotą stovyklos 
mechanizmą. Jiems talkininkavo 
grupė patyrusių vadovių ir vado
vų.

Stovyklos maitinimas, svarbiau
sia šaka stovykloje, buvo fil. s. 
A. Karaliūno- ir jo šeimos rankose. 
Tiekimas ir maitinimas buvo 
idealiai suorganizuotas. Maistas 
geras, skanus paruošimas, laiku 
patiektas, tūkstantinė minia so
čiai papenėta.
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V Tautinės Stovyklos vienetu vėliavos. V. si. G. Plačo ntr.

Liepos 13 — TĖVYNES DIENA
— gražiai ir įspūdingai praėjo. 
Visi stovyklautojai, sesės ir bro
liai, tvarkingai, darniai atžygiavo 
į parado klonį. Daugybė svečių, 
viešnių, skautų tėvų prigužėjo 
pasižiūrėti iškilmių.

V T. Stovyklos viršininkas v. s. 
A. Saulaitis jautriai pasveikino 
stovyklautojus ir visus atsilan
kiusius į iškilmes. Po to sekė S. 
Seserijos v. s. M. Jonikienės, S. 
Brolijos v. s. V. Vijeikio, Akd. fil. 
Eug. Vilko sveikinimai. PLB pir
mininkas Bachūnas, Vliko atsto
vas fil. R. Kezys sveikino LS Są
jungą, stovyklautojus ir džiau
gėsi Organizacijos darbais.

V. s. Flora Kurgonienė prie mik
rofono1 pravedė tolimesnę progra
mą. Pristatė garbės svečius, kita
taučių skautų atstovus ir pražy
giuojančius stovyklautojų viene
tus.

Kiek džiaugsmo ir pasigėrėjimo 
sukėlė pražygiuojantis jaunimas! 
Gausios, tvarkingos gretos, 
drausmingas žygiavimas, švaru
tėlės uniformos. Jūrų skautai bal
tomis uniformomis, akademikės 
baltomis bliuzelėmis, Atlanto ra
jono sesės baltomis pirštinaitėmis
— tas jų puošnumas paradui su

teikė pasigėrėtiną vaizdą. Tiesa, 
Kanados skautai ir Bostoniečiai 
dėvėjo fetrais, padidindami mo
mento iškilmingumą.

V

Liepos 14 diena buvo kulmina
cinė 50 m. SUKAKTIES minėjimo 
diena. Prasidėjo pareiga Dievui. 
Prie po atviru dangumi paruoštu 
altoriaus Vyskupas V. Brizgys 
atnašavo koncelebruotas šv. Mi
šias su kunigu v. s. J. Vaišniu, 
SJ, ps. kun. P. Garšva, s. kun. S. 
Kulbiu ir kun. P. Totoraičiu. Vys
kupas pasakė skautiškajam jau
nimui pamokslą. Tuo pačiu metu 
buvo pamaldos evangelikams, 
kurias atliko kun. Ansas Trakis.

Šv. Tėvas Paulius VI telegrama 
LS Sąjungai, jos nariams bei sto
vyklautojams suteikė apaštališ
kąjį palaiminimą.

Po pamaldų vykome vėl į pa
rado klonį. Susidarė didelė mi
nia — tarp 5-6000 su svečiais ir 
stovyklautojais.

Vėliavų pakėlimas. V. s. A. 
Saulaitis tarė atitinkamą žodį. Po 
to Vyskupui V. Brizgiui ir ke
liems LSS nariams įteikė Geleži
nio Vilko ordinus, jų tarpe ir aš 
buvau pagerbta tuo ordinu.

Toliau vėl sekė sveikinimai raš

tu ir žodžiu. Kalbėjo latviai, estas, 
v. s. M. Barniškaitė, v. s. V. Vijei- 
kis, S Seserijos buvusioji VS O. 
Zailskienė ir visa eilė kitų.

Pasibaigus kalboms prasidėjo 
paradas, kuris užsitęsė ilgiau va
landos. Vėl žygiavo visi vienetai 
su plevėsuojančiomis vėliavomis. 
Tūkstantinė minia žiūrėjo į dar
niai, tvarkingai žygiuojantį skau
tiškąjį jaunimą, mūsų ateities lie
tuvybės viltį.

Tas didingas vaizdas kai kam 
džiaugsmo ašaras išspaudė ir 
liks ilgai atmintyje.

*4'

Stovyklautojų programos sma
giausioji dalis — laužai. Deja, 
mačiau tik du laužus, jie buvo lie
pos 13-14 vakare, daugiau oficia
laus pobūdžio.

Fakelų eisena, įžiebimas laužų, 
žybčiojantis jūrų skautų švytu
rys, išsikerojusių ąžuolų siluetai 
ant kalno, tūkstančiai žiūrovų ir 
dalyvių sudarė visiems pakeltą 
nuotaiką. Programą vedė sesė 
Bobinienė, brolis jėz. A. Saulaitis 
ir kiti. Gražiai skambėjo dainos, 
šūkiai. Kanadiečiai sužavėjo 
kanklių ir skudučių muzika. Aka
demikai pasirodė vaidindami 
Jūratės ir Kąstyčio veikalo sceno-

193

5



vaizdį. Skirstėmės po laužų pa
tenkinti, išsinešdami širdyje ir 
ausyse laužų atgarsius.

Ypatingas mano dėmesys bu
vo nukreiptas į S Seserijos sto
vyklą. Mano širdį džiugino sesių 
stovyklautojų skaičius. Įžengus 
per vartus — jie buvo originalūs 
— metasi į akis sumanus stovyk
los išplanavimas. SS Stovykla 
suskirstyta į Lietuvos geografines 
sritis. Kiekviena sritis, būdingai 
tai sričiai, buvo atvaizduota pa
sipuošime, vietovaizdžiais ir rū
pestingai paruoštomis kiekvienai 
sričiai parodėlėmis.

Paukštytės įsikūrusios kruopš
čiai, gražiai, su verpimo rateliu 
prie vartų. Stebėjau jų progra
mą, kuri daug humoro turėjo.

Dzūkija papuošė savo vartus 
šiaudine pastoge. Palapines pa
statė pakraštyje miško, ir tikrai 
ten kvepėjo šienu, ir matėsi skur
dus vaizdas saulės išdegintos pie
vos, kuris priminė Dzūkijos skur
džią gamtą.

Suvalkija pasigamino stalą, ant 
kurio išbraižė Suvalkijos žemėla
pį, savo miestus atžymėjo skilčių 
vėliavėlėmis.

Žemaitija savo žemėlapį išde
gino odoje.

Aukštaitija viliojo visų akis sa
vo audeklais. Kanadietės prisidė
jo prie papuošimo raštuotomis 
juostomis ir suvaidino kunigaikš
čio Kęstučio susitikimą su vaidi
lute Birute.

Kas mane labiausiai domino ir 

imponavo, tai būdingi parodėlių 
liaudies meno dalykėliai. Išau
gusios svetur, nemačiusios Lietu
vos, o žiūrėk, kaip gražiai pavaiz
davo savo tėvų kraštą...

Plačiai ir gražiai išaugo S Sese
rija. Ją atkūrė išeivijoje iš L. N. 
laikų patyrusios vadovės. Kiek
viena Vyr. Seserijos Skautininke 
įdėjo savo duoklę: a. a. Dr. D. Ke- 
siūnaitė, Vaičiūnienė, Čepienė ir 
Zailskienė. Tačiau didžiausias 
nuopelnas tenka pripažinti v. s. 
O. Zailskienei. Jai prisėjo net 3 ir 
pusė kadencijų S. Seserijai va
dovauti. Per savo vadovavimo 
laiką v. s. O. Zailskienė išugdė 
S. Seseriją ir sucementavo jos 
dvasią.

Dabartinei S Seserijos Vyr. 
Skautininkei, palyginant trumpai 
esant pareigose, atiteko didelis ir 
atsakomingas darbas, pasiruoši
mas T. Stovyklai. Seserijos Vyr. 
Skautininke M. Jonikienė puikiai 
savo pareigas atliko. Sunkią, iš
blaškytų po visas JAV ir Kana
dą, skaučių vienetų sudėtingą pa
siruošimo darbo koordinaciją 
meistriškai pravedė.

Ant mano stalo, rašant išgyven
tus įspūdžius, stovi SST Stovyk
los istorinė nuotrauka. Prieš va
dovybės palapines, tarp baltų 
berželių, atvaizduota v. s. M. Bar- 
niškaitė, stovyklos viršininkė, su 
savo artimiausiomis vadovėmis 
ir VS Jonikiene. Kokie mieli, rim
tį reiškianti veidai žiūri į mane. 
Štai J. Pečiūrienė, Gedgaudienė, 
Švarcienė, spaudos šulas O. Roz- 

nikienė, A. Namikienė, D. Skrins- 
kaitė — menininkės, Kožicienė, 
Vindašienė ir kitos sesės, kurių 
nebeprisimenu vardų. Parsive
žiau daug mielų prisiminimų. 
Ačiū už nuoširdumą ir džiaugs
mą, kurį patyriau su Jumis!

n*

Artėjant prie galo aprašymo, 
noriu pasakyti, kaip esu laimin
ga sulaukusi 50 metų LS Sąjun
gos jubiliejaus. Mane sujaudino 
ir pradžiugino tokia didelė ir gra
ži organizacija.

Staigiai užverstas Tėvynėje ne
baigtas Lietuvos Skautijos istori
jos lapas dabar atverstas naujos 
istorijos knygoje, į kurią įrašomi 
vardai sesių ir brolių, nusipelniu
sių atkuriant ir ugdant S. Orga
nizaciją išeivijoje.

•T*

Baigdama noriu įspėti ir patar
ti — nedarykime priekaištų, ne
kritikuokime TS Vadovybės. Jei
gu buvo kokių trūkumų, tai įsidė
mėkime sau ir jų nekartokime.

Atminkime viena, jog keletas 
desėtkų veteranų skautininkų, ku
rie vadovavo ir turėjo! pareigas 
stovykloje, paaukojo savo atos
togas. Nuo aušros iki vėlyvos 
nakties budėjo pareigose, nešda
mi didelę atsakomybę už patikė
tą tėvų ir visuomenės jaunimą. 
Po stovyklos be poilsio jie grįžo į 
darbovietes laukti ateinančių me
tų atostogų.

Budėkime!
buvusi N. L. S. Seserijos Vadė 

Ksavera Žilinskienė
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V-toji TAUTINĖ STOVYKLA EUROPOJE 
rugpiūčio 3 —17 d.

LSS Anglijos rajono skautų išvyka Vokietijoje

Atgimė tėvynė, gimėme ir mes, 
Metai išaugino skautiškas eiles; 
Viską, mes pašvęsim Lietuvai mielai, 
Motina ji mūsų, o mes jos vaikai...

Rugpiūčio 3 d. Derbyje susirinko 
skautai iš Manchesterio, Nottingha- 
mo, Štoko ir kitų vietovių, lydimi 
anglų skautininkų J. Booth, T. 
Roome, korespondentų (išvykos 
nuotraukos ir korespondencijos bu
vo įtalpintos į Derby Evening Tele
graph), organizacijų atstovų ir tėvų. 
Po DBLS Derby skyriaus pirm. J. 
LevinSko ir anglų skautininkų žo
džių, skautai su daina pajudėjo ma
šina į Lietuvių Namus Londone, kur 
juos sutiko DBLS ir LNAB-vės sekr. 
A. Pranskūnas, LNAB-vės pirm. inž. 
S. Nenortas su ponia, K. Makūnas ir 
daug londoniškių tėvų ir svečių.

Iš ten skautai atsilankė Lietuvos 
Pasiuntinybėje, kur buvo priimti 
ministerio V. Balicko ir ponios.

Skautukas V. Zinkus brolių var
du pasveikino p. ministerį, o skautė 
Rožytė Bernatavičiūtė įteikė poniai 
Balickienei gėlių puokštę.

Rajono vadas, taręs žodį, įteikė p. 
ministeriui LSS 50-ties metų su
kakties skautišką rėmėjo ženklą. 
Po to, kiek paviešėję, visi grįžo į 
Lietuvių Namus. Pavaišinti, skau
tai apžiūrėjo spaustuvę ir nuvyko į 
Londono gražiąją šv. Kazimiero 
bažnyčią. Malonus klebonas kun. 
dr. K. Matulaitis aprodė savo baž
nyčią. Pasimeldę, skautai nuvyko į 
Socialinį Sporto Klubą vakarienei, 
kur buvo sutikti klubo pirm. s. v. 
si. S. Kasparo, LAS Anglijos V-jos 
pirm. I*. Mašalaičio, kun. J. Vilučio 
MIC, atstovo į III Seimą Amerikoje 
s. J. Alkio, v. sk. J. Kinkienės, or
ganizacijų atstovų, tėvų bei jauni
mo.

Pirmininkas tarė žodi, kun. K. A. 
Matulaitis palaimino skaniu maistu 
apkrautą stalą, visi pasistiprino, ir 
s. B. Zinkus padėkojo visuomenei. 
Po trumpos pertraukos viršutinėje 
klubo salėje įvyko trumpas, bet 
įspūdingas skautiškas laužas, kurį 
pravedė ps. G. Valterytė.

P. Mašalaitis kalbėjo skautams, o 
rajono vadas padėkojo Londono or
ganizacijoms už malonų priėmimą ir 
palinkėjo s. J. Alkiui sėkmingos ke
lionės į PLB III-jį Seimą JAV, įteik
damas LSS 50-ies metų sukaktuvinį 
ženklą.

Padėkoję ir atsisveikinę, skautai 
iškeliavo į Doverį. Pakelyje išvykos 
dalyviai buvo supažindinti su bend
ra tvarka ir suskirstyti į skiltis ir 
būrelius. Gražu buvo pasidžiaugti 
skautišku susiklausimu ir tvarka 
išvykos metu. Pasiekę Doverį ir at
likę visus formalumus, skautai sėdo 
į belgų laivą ir po vidurnakčio iš
plaukė Belgijos krantų link...

Laivas tolo nuo Anglijos krantų. 
Keliautojai viskuo gyvai domėjosi 
ir viską stebėjo. Plaukti laivu naktį 
visiems buvo didelis išgyvenimas.

Sekmadienį rytą mūsų skautai 
jau išlipo Ostendės uoste Belgijoje 
ir sėdo į autobusą. Nors ir mieguis
tom akim, bet visi pro langus stebė
jo belgiškus vaizdus, miestus, lygu
mas, kalnus ir kalnelius iki Briuse
lio ir Vokietijos vietoves iki Kblno 
prie Reino upės.

Atvykusius sutiko K. Kužauskas 
ir kiti. Po vakarienės visi vyko į 
Kblno gražiąją katedrą išklausyti 
šv. mišių, o vėliau apžiūrėti patį 
miestą, po karo griuvėsių išdygusiu 
naujais ir gražiais pastatais. Ir se
kančią dieną skautai apžiūrėjo 
miestą, jo istorines vietoves, muzie
jus, Reino naujus tiltus ir pn. Paga
liau, pernakvoję jaunimo hostelyje, 
skautai Reino pakraščiais keliavo į 
Bonną, V. Vokietijos sostinę. Trum
pai paviešėję, skautai traukė pro 
Koblenzą ir Mannheimą į Vasario 
16 gimnaziją.

Reino pakraščiuose keleiviai ste
bėjo vienoje pusėje Reino pilis, ant
roje didelius, žaliuojančius vynuo
gynus. Upe plaukė įvairūs laivai. 
Papietavę prie Reino ir keliavę iki 
vėlaus vakaro, skautai pasiekė Va
sario 16 gimnaziją, kur buvo sutikti 
vadovybės ir PLB Vokietijos Kraš

to Valdybos pirm. inž. kpt. J. K. Va
liūno, kuris nurodė kelią į stovyk
lavietę. Ji buvo už 25 km. Oden- 
walde ir priklausė vokiečių skau
tams. Svečius stovyklautojus pasi
tiko LSS V-tosios TS technikinių 
reikalų vadovas ps. A. Veršelis su 
sesėmis ir broliais skautais iš Vokie
tijos.

Jau keletas palapinių išdygusių 
kaip grybų po lietaus. Stovyklavie
tė graži, aplinkui žalias miškas. Per 
vidurį čiurlena skaidrus upelis, tik, 
deja, dėl lietaus teko sueiti į pala
pines.

Užsimezgė naujos pažintys. Visų 
veiduose pakili, linksma nuotaika, 
nes tikimasi drauge per savaitę TS 
pasisemti naujų žinių, įgyti naujų 
skautiškų patyrimų, arčiau susipa
žinti su broliais ir sesėm ir nauju 
užsidegimu dirbti skautiškąjį darbą, 
grįžus į savo vietoves.

Ir sekančią dieną lijo. Per posė
dį vadovybė suskirstė stovyklauto
jus i pastovykles. Skaučių PERKŪ
NO pastovyklei vadovauti sutiko 
ps. G. Valterytė, ją pavaduoti v. sk. 
I. Jakubaitytė. Adjutante išrinkta 
v. sk. A. Damaševičiūtė.

Skautų MERKINĖS PILIES pasto
vyklei vadovauti sutiko sk. v. kand. 
M. Dresleris, jį pavaduoti sk. v. R. 
Čerbauskas, o adjutantu pakviestas 
s. v. kand. M. Mačionis. Stovyklos 
kapelionu pakviestas kun. J. Dėdi
nas. Maitinimu rūpinosi s. B. Zin
kus, jo pavaduotoju buvo s. v. kand. 
M. Šiušelis ir s. v. kand. P. Navulis.

Vyresniųjų skaučių ir pirmosios 
pagalbos teikėja s. G. Zinkienė. 
Anglijos rajono finansus tvarkė s. v. 
A. Jakimavičius, o programą s.J. 
Maslauskas.

Saulutei pasirodžius, buvo iškelta 
vėliava ir pradėta stovyklą puošti. 
Besikuriant atvyko svečių: DBLS 
pirm. inž. J. Vilčinskas su ponia, 
dvasios vadovas kun. dr. S. Matulis 
MIC, kun. J. Duoba, kun. V. Dami
jonaitis, kun. J. Dėdinas, V. Gegec- 
kas su ponia, gyd. Pečiolionytė, kuri 
mažuosius apdovanojo dovanėlėmis 
— saldumynais, F. Skėris, rašytojas 
v. s. R. Spalis - Giedraitis, visa eilė 
žymių organizacijų atstovų ir įvai
rių kraštų svečių, kurie dalyvavo 
Vasario 16 gim-joje Liet. Studijų 
Savaitėje, bei tėvų. Visi lankytojai
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sveikino stovyklaujančius ir linkėjo 
saulėtų dienų...

Per oficialų TS atidarymą ps. A. 
Veršelis ir s. J. Maslauskas sveikino 
stovyklautojus, linkėdami gražiai 
sutarti,. nuotaikingai stovyklauti, 
tarp kitko pabrėždami šias mintis:

1918 m. kartu su valstybės atstaty
mu Įsikūrė lietuviškoji skautybė ii' 
skautų vadovai ir vadovės įsiparei
gojo tarnauti laisvai Lietuvai. Ir čia, 
šiurpių įvykių išsklaidyti, vadovai- 
ės atliks pareigą tėvynei, dar karš
čiau užsidegdami tauriais idealais. 
Išneštą skautišką kibirkštėlę jie per
duos kartų kartoms. Tautinė Sto
vykla yra mūsų svajonių svajonė. 
Koks būtų džiaugsmas, jei sustoję 
apie trispalvę, galėtume visi kartu 
giedoti tautos himną... Šiandien 
mums džiugu, kad nors toli nublokš
ti nuo savo tėvų žemės, galime lais
vai savo tėvų kalba melstis ir gie
doti tautos himną, susirinkę iš dvie
jų kontinentų į TS Vokietijos že
mėje...

Nors- oras buvo ir nepalankus, bet 
stovykloje buvo vykdoma skautiška 
programa. Vakare visi rinkosi prie 
laužo. Po vieno s. G. Zinkienė ir ps. 
G. Valterytė pravedė įžodį vyr. 
skautėm kandidatėm I. Jakubaity- 
tei, N. Lipkevičiūtei, A. Valterytei, 
A. Damaševičiūtei ir N. Kutkutei.

Stovyklavimo dienoms įpusėjus, 
visi nuvyko į Vasario 16 gimnaziją, 
kur vyko Liet. Studijų Dienos. Jie 
buvo sutikti jaunimo vadovės p. A. 
Grinienės, kuri savo linksmumu ir 
nuoširdumu visus taip gerai nutei
kė, kad jie pasijuto vienos šeimos 
vaikai. Ten buvo ir kitų žmonių, 
kurie buvo visiems įdomūs susipa
žinti: gimnazijos direktorius V. Nat
kevičius, tėvas P. Urbaitis, St. Lozo
raitis j r., s. kun. V. Šarka, mokyto
jai V. ir O. Bartusevičiai, ūkvedis 
Subačius ir visa eilė 15-osios Liet. 
Studijų Savaitės dalyvių iš įvairių 
kontinentų.

Po įdomios Stud. Savaitės progra
mos, visi pasiruošė Tėvynės valan
dėlei. Skautai uniformuoti, studen
tai pasipuošę tautiniais drabužiais 
su Stud. Savaitės dalyviais ir sve
čiais susirikiavo prie trispalvės.

Po maldos ir rimties valandėlės, 
partizanams ir kariams, žuvusiems 
ant tėvynės aukuro, atminti, prie

Anglijos ir V. Vokietijos mūsų 
skautų-čių stovyklos “medis”.

Kun. Dėdino ntr.

Vyties padedamos gėlės. Direk. V. 
Natkevičiui pasakius gražų ir įspū
dingą žodį, prie dirbtinų šviesų nu
aidėjo tautos himnas.

Vakare laužas, dėl nepalankaus 
oro, įvyko gimnazijos lietuviškais 
motyvais išpuoštoje salėje. Penkios 
žvakės simbolizavo V TS. Po ps.

A. Veršelio žodžio s. J. Maslauskas, 
pasveikinęs visus, pakvietė p. St. 
Lozoraitį jr. (Roma), kun. S. Ma
tulį (Anglija), dir. V. Natkevičių su 
ponia (Vokietija), inž. Kriaučiūną 
(Švedija) ir jaunimo vadovę p. A. 
Grinienę (Vokietija) uždegti žva
kes.

Lauželį, s. B. Zinkui talkininkau
jant, pravedė ps. G. Valterytė. Ji už
baigė Vokietijos skautukas A. Ru- 
džiavičius malda, po ko visi skautai 
grįžo į stovyklavietę poilsiui.

Šeštadienį stovykloje pasirodė inž. 
kpt. K. J. Valiūno lietuviškų kuo
pų vyrai, A. Jasunaičio vedami, ir 
dėl lietingo oro nuvežė įpusėjusios 
TS dalyvius amerikoniškomis maši
nomis į Vasario 16 gim-jos sodybą. 
Ten skautai įsikūrė aikštelėje, kuri 
daugeliui priminė Palangos smiltis 
ir pušyną...

Gimnazijos vadovybė buvo tokia 
maloni ir miela, kad žymiai pa
lengvino skautams apsiprasti su fak
tu, kad teko apleisti stovyklą miške. 
Užsimezgė taip pat malonūs ryšiai 
su kuopos vyrais ,kurie padėjo skau
tams įsikurti naujoje vietoje.

Dėl lietaus laužas turėjo vykti po 
stogu.

Sekmadienį šv. mišias atnašavo 
kun. prof. J. Duoba, asistuojant t. 
P. Urbaičiui ir kun. S. Matuliui MIC.

Po pietų per skautišką posėdį bu
vo nutarta sekančiais metais susi
rinkti į tradicinę skautų 20-ąją sto
vyklą Anglijoje.

Per TS dalyvių sueigą buvo at
naujintas įžodis ir pasižadėta dar 
labiau užsidegti skautiška, lietuviš
ka dvasia, dar ištikimiau tarnauti 
Dievui, Tėvynei ir bendruomenei. 
Tvirčiau budėti Lietuvos išlaisvini
mo reikaluose ir dar nuoširdžiau 
dirbti tautos bei skautybės gerovei.

Davusiems skauto įžodį V. Zinkui 
ir R. Alkiui kaklaraiščius užrišo ra
šytojas v. s. R. Spalis-Giedraitis. S. 
kun. V. Šarka pasakė žodį skautams 
ir visuomenei.

Vakare įvyko laužas su s. G. Zin- 
kienės deklamacijomis, v. si. B. Če- 
pulevičiaus II TS aprašymo skaity
mu (iš Skautų Aido), filmu ir vy
resniems skautams pasilinksminimu.

Sekančią dieną įvyko išvyka į is
torinį studentų miestą Heidelbergą 
ir Schwetzinga. Vadovas buvo v. si.
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V Tautinės Stovyklos Vokietijoje uždarymo metu sesės, kairėje s. kun. V. Šarka, aukščiau viešnios Romu
voje. Kun. J. Dėdino ntr.

B. Čepuievičius. Apžiūrėję žymesnes 
istorines vietas, pilis ir parkus, visi 
išvykos dalyviai linksmi grįžo į 
juos priglaudusią Vasario 16 gimn. 
aikštę.

Paskutiniosios Mišios, s. kun. V. 
Šarkos atnašaujamos, buvo ypatin
gai įspūdingos. Įspūdinga buvo ir 
paskutinioji sueiga vėliavų aikštelė
je su gimn. vadovybe, dvasiškija, 
rėmėjais, globėjais ir tėvais bei liet, 
kuopų vyrais.

Skautai pagerbė savo geradarius 
dovanėlėmis ir LSS 50-ies metų 
sukakties proga išleistais rėmėjams 
ženklais. TS dalyviai taip pat gavo 
sukaktuvinius skautiškus ženklus, 
skiltininkai ii' vadovai •— gaireles 
ir kitų dovanėlių... Ypatinga padėka 
buvo pareikšta inž. kpt. J. K. Va
liūnui, kpt. J. Venckui, mjr. Petkū- 
nui, DB. LS-gai ir LNAB-vei, LSS 
Pirmajai ir gimn. vadovybei.

Tautinę Stovyklą Europoje svei
kino LSS Pirmijos vardu v. s. P. 
Molis, s. Č. Kiliulis, s, J. Alkis, DB- 
LB vardu pirm. S. Kasparas, BUDĖ
KIME red. mokytojas V. Ignaitis ir 
kiti. Žodžiu sveikino inž. kpt. J. K. 
Valiūnas, s. kun. V. Šarka ir kun. J. 
Dėdinas.

Po maldos nuskambėjo tautos 
himnas ir buvo nuleista trispalvė.

Po tamsiu dangumi, susėdę ratu, 
visi vėl susirinko. Žiūrėdami į skau
tiško lauželio liepsnelę, laikydami 
žvakutes rankose, skautai po dainų, 
deklamacijų ir pasirodymų nutilo. 
Visų širdyse augo pasiryžimas dar 

ilgus, ilgus metus ištikimai laikytis 
savo idealų —- Dievui, Tėvynei ir 
artimui...

Vėliau įvyko skautų vyčių kand. 
įvedimo tradicijos. Jas pravedė s.
J. Maslauskas, ps. A. Veršelis, s. v.
K. Dikšaitis, s. v. A. Jakimavičius 
ir kiti. Skautais vyčiais kand. tam
pa si. M. Dresleris ir si. V. Mačionis.

Kitą rytą išvyko Anglijos liet, 
skautai namo, šį kartą per Liuksem
burgą su jo gražiais, bet senoviškais 
pastatais, tiltais ir kitomis įdomybė
mis. Pernakvoję jie traukė toliau per 
Prancūziją iki Reimso miesto. Reim- 
so katedroje skautai išklausė pa
maldas, po to. apžiūrėjo miestą, ir 
jau kitą rytą traukė toliau.

Pakeliui į Belgiją keliautojai su
stojo Verdune, kur 1914-18 metų 
karo metu kovodami su vokiečiais 
žuvo tūkstančiai kareivių. Ten da
bar nepaprastai gražiai tvarkomos 
kapinės, kurias, prisiminę tragiškus 
Įvykius, lanko daugybė keleivių-tu- 
ristų.

Belgijoje skautai, sustoję leper 
mieste, taip pat apžiūrėjo kapines, 
kuriose ilsisi 1914-18 kare su vokie
čiais žuvę anglų kariai. Ta proga 
mūsų keliauninkai apžiūrėjo ir pati 
miestą ii- jo katedrą.

RŪPINKIS UŽSISAKYTI SKAUTU AIDĄ 1969 metams.
Užsisakyk, kai moki nario mokesti, per vienetą.
Kur yra malonių Sk. Aido platintojų, pasinaudok jų rūpestinga paslau

ga. Arba rašyk tiesiog Sk. Aido administratoriui.
Ragink ir kitus tai daryti.

Iš belgiško uosto Ostende laivas 
parvežė V TS Anglijos dalyvius i 
Doverį ir iš ten į Londoną.

Ten, Lietuvių Namuose, visi buvo 
maloniai sutikti ir pavalgydinti. 
Skautai, atsidėkodami už viską, įtei
kė skautiškas dovanėles su įrašu Di
džiosios Britanijos Lietuvių Sąjun
gai, P. Lietuvių Bendruomenei ir 
Lietuvių Atgimimo Sąjūdžiui.

Rėmėjai buvo pagerbti LSS auksi
nės sukakties proga išleistais skau
tiškais ženklais rėmėjams.

Iš Lietuvių Namų skautai nuvyko 
į Midlando - Nottinghamo Jaunimo 
Židinį, kuriame buvo sutikti dvasios 
vado kun. Matulio MIC, skautiškos 
idėjos rėmėjo K. Bivainio, Šiluvos 
d-vės vadovės v. s. E. Zavieckienės, 
skautų tėvų ir plačiosios visuome- 
nė.s

Moterų Draugija paruošė užkandi 
ir arbatą.

Padėkoję, skautai atsisveikino ir 
išvyko savo keliais namo. Pasiliko 
tik keli Derby vadovai su juodais 
puodais ir šlapiomis palapinėmis. 
Bet tas jų skautiškosios dvasios ne
palaužė: jie tvirtai tikėjosi vėl su
sitikti su visais sekančiais metais 
Anglijos rajono 20-tojoje skautų 
stovykloje Lietuvių Sodyboje. J.M.
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V-toji TAUTINĖ STOVYKLA

V TAUTINĖS STOVYKLOS VADOVYBĖ

Stovyklos viršininkas — v. s. A. Saulaitis.
St. v-ko pavaduotoja (bendrieji reikalai ir reprezen

tacija) — v. s. F. Kurgonienė; padėjėjas repr. reikalams 
fil. s. A. Zaparackas.

St. v-ko pavaduotojas (finansų reikalai ir registraci
ja) — v. s. P. Molis; padėjėjai — ps. V. Matulevičiūtė, 
ps. A. Glodas.

St. v-ko pavaduotojas (stovyklinių tarnybų reika
lai) — v. s. V. Tallat-Kelpša.

Dvasios vadovai: ev. skautų — v. s. kun. A. Trakis, 
kat. skautų — v. s. kun. J. Vaišnys, S. J. Kiti dvasios 
vadovai: s. kun. J. Pakalniškis, s. kun. S. Kuibis, S. J., 
ps. kun. A. Kezys, S. J.

Seserijos stovyklos v-kė -—■ v. s. M. Barniškaitė.
Brolijos stovyklos v-kas — v. s. VI. Vijeikis.
Akademinio Sąjūdžio st. v-kas — v. s. E. Vilkas.
Bendrijos stovyklos (svečių, šeimų, LSS ir stovyklos 

vadovybės ir pn. stovykla) v-kas ir ūkio skyriaus vedė
jas — s. A. Karaliūnas; jo padėjėjai ūkio skyriuje — s.
K. Kučienė, v. si. fil. R. Karaliūnas, v. si. R. Petrauskie
nė, p. E. Karaliūnienė, p. A. Hofmanas, p. V. Šilėnas.

Raštinės vedėjas — s. A. Bobelis; jo padėjėjai —■ v. si.
A. Palubeckaitė, si. N. Vidūnaitė, p. Bobelienė.

Sukaktuvinių ženklų administratorius ir krautuvėlės 
vedėjas — s. Č. Kiliulis.

Stovyklos komendantas — s. J. Paronis; jo pavaduo
tojas — s. A. Kėželis.

TS programos koordinatorius — s. A. Saulaitis, S. J.
TS laužavedžiai: v. s. J. Bobinienė, s. D. Skrinskaitė, 

ps. L. Garsienė, s. A. Saulaitis, S. J.
Stovyklos laikraščio redaktorius — s. J. Toliušis; jo 

padėjėjai — ps. B. Kidolienė, s. V. Kidolis.
Stovyklavietės pastatų bei įrangų inžinierius — ps.

L. Ramanauskas.
Stovyklavietės administratorius -— s. R. Račiūnas.
Medicinos personalas:
Gydytojai: dr. K. Bobelis, dr. J. Ramonas, dr. P. Še

petys, dr. G. Petersonas.
Gailestingos seserys: p. M. Sugintienė, p. Galeckienė, 

p. A. Šeškuvienė.
Šeimininkavimas:
BENDRIJOS stovykloje — p. A. Baužienė, p. E. Ge

čienė, p. G. Vaičaitienė, p. J. Kuprėnienė, p. L Rimavi- 
čienė.

SESERIJOS stovykloje — p. O. Toliušienė, p. O. Ju- 
sienė, p. E. Kudobienė, p. B. Mainelienė, p. J. Miknai- 
tienė.

BROLIJOS stovykloje — p. V. Račiūnienė, p. J. Ja
kaitienė, p. A. Malašauskienė, p. E. Novickienė, p. B. 
Kiaulėnienė.

Transportas, maisto kortelių kontrolė — si. A. Anta
nėlis, J. Lileikis, s. v. V. Baziliauskas, S. Dėdinas, R. 
Kirdišas, J. Baltaduonis, P. Stelmokas.

V TAUTINĖS STOVYKLOS OFICIALUS GARBĖS 
STOVYKLAUTOJAI

V TS Vadyba pakvietė visus Geležinio Vilko ardinu 
apdovanotus asmenis, buv. LSS Tarybos Pirmininkus, 
buv. Vyr. Skautininkus būti VTS garbės stovyklautojais.

Iš pakviestųjų VT Stovykloje galėjo dalyvauti:
GV ord. apdovanoti: JE Vyskupas V. Brizgys, s. prof. 

Ig. Končius, v. s. Br. Kviklys, v. s. Br. Kliorė.
Buv. LSS Tar. pirmininkai: v. s. K. Palčiauskas, 

v. s. Ed. Korzonas.
Buv. VS Lietuvoje: v. s. V. Šenbergas, v. s. Dr. Ks. 

Žilinskienė.
Buv. VS tremtyje: v. s. St. Kairys, v. s. O. Zailskie- 

ūė, v. s. E. Vilkas, j. v. s. Br. Juodelis ir (ASSCV pirm.) 
s. A. Treinys.

AKADEMINIO SĄJŪDŽIO STOVYKLOS VADOVYBĖ

Viršininkas — fil. v. s. Eug. Vilkas.
Brolių pastovyklės v-kas — A. Karalius.
Sesių pastovyklės v-kė —■ M. Naujokaitytė.
Filisterių pastovyklės v-kas — L. Grinius.
Komendantas •— fil. A. Zaparackas.
Programinės dalies vedėjas — f U. E. Korzonas.
Ypatingiems reikalams vadovės — L Bobinaitė, N. 

Pupienė, Radvenienė.
Lektoriai: v. s. B. Kviklys, s. A. Zaparackas, ps. dr. 

J. Kubilius, S. J., ps. S. Naujokaitis, s. dr. A. Flateris, s. 
prof. Ig. Končius, s. J. Dainauskas, s. dr. A. Avižienis, 
ps. L. Grinius, R. Juškėnaitė ir kt.

V TS BROLIJOS STOVYKLOS VADOVYBĖ

Viršininkas — v. s. V. Vijeikis
Dvasios, vadovas — kun. s. J. Pakalniškis 
Viršininko pavaduotojas — s. V. Namikas 
Inspektorius ir konkursų vedėjas — s. V. Jokūbaitis 
Komendantas — s. P. Balsas
Maitinimo viršininkas — s. si. R. Karaliūnas
Valgyklos vedėjas — skl. A. Antanėlis
Tiekimo skyriaus vedėjas — s. J. Gaižutis
Skautininkai ypatingiems reikalams — s. V. Petrauskas, 
ps. J. Gierštikas, s. M. Jakaitis.
Po liepos 14 d.;
Komendantas — ps. M. Jakaitis
Adjutantas — s. V. Petrauskas

V TS SESERIJOS STOVYKLOS VADUA

Viršininkė — v. s. fil. Magdalena Barniškaitė 
Dvasios vadovas — ps. kun. Algimantas Kezys, S.J. 
Pavaduotoja — s. Jūratė Pečiūrienė
Komendante — ps. Stefanija Gedgaudienė
Adjutante — ps. Rita Baraitė
Programų vedėja — v. s. Alė Namikienė 
Ūkio vedėja — s. Regina Kučienė 
Laužavedė — s. Dalia Skrinskaitė 
Redaktorės — v. s. Ona Rozniekienė ir

s. Birutė Vindašienė.
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Pagerbtos VTS šeimininkės.
VTS maitinimas buvo gerai organizuotas, valgiai 

gaminti skaniai, dalinta tvarkingai, laiku.
TS ūkio personalas ir šeimininkės rūpestingai ėjo 

savo pareigas ir uoliai dirbo. Šios dvi nuotraukos rodo 
šeimininkių pagerbimą TS baigiant.

TS ūkio skyriaus vedėjas s. A. Karaliūnas, lydimas 
Seserijos ūkio sk. vedėjos s. K. Kučienės ir Brolijos 
ūkio sk. vedėjo fil. R. Karaliūno, Įteikia Sukaktuvinių 
metų rėmėjų ženklelius šeimininkėms ir ūkio talkinin
kams; s. R. Kučienė pridėjo dar ir po TS vėliavėlę. Tai 
nuoširdžios padėkos reiškimas. Ten pat padėkos žodi 
tarė TSV virš. v. s. A. Saulaitis, virš. pav. v. s. P. Mo
lis ir k.

Prie kuklių vaišių stalo iš k-d sėdi: v. si. Regina Petrauskienė, sk. Ele
na Karaliūnienė, p. Jadvyga Kuprėnienė, p. Gražina Vaičaitienė, p. Anelė 
Baužienė, p. Eugenija Gečienė, p. Bronė Mainelienė, p. Janina Miknaitienė, 
p. Onutė Jusienė, akt. Elena Dauguvietytė-Kudobienė, p. Onutė Toliušienė, 
Jas vaišina sesė Gražina Vilkaitė. Svečių tarpe matyti s. B. Rėkus, LSB JP 
jgalionis.

Nuotraukoje nematyti p. A. Hofmano, p. V. Šilėno, p. L. Rimavičienės, 
p. V. Račiūnienė, p. J. Jakaitienės, p. A. Malašauskienės, p. E. Novickienės, 
p. B. Kiaulėnienės ir k., kurie ten dalyvavo ir buvo pagerbti.

Broliai juros skautai iš Kanados Tautinėje Stovykloje. J. Gerštiko ntr.

Akademikų skautų stovykloje.
Vieni iš vadovų, tn. V. Bobinaitė ir 
fil. v. s. P. Molis. Algio Glodo ntr.
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SESERIJOS STOVYKLOS 
RAJONAI

V-tajai Tautinei Stovyklai pasi
baigus, riedėjome namo. Brolis 
šoferis ir mes keleiviai gyvai da
linomės įspūdžiais; vienam au
kuro uždegimas, kitam vėliavų 
kalne pakėlimas, trečiam papuo
šimai paliko gyviausiai atminty, 
bet visi sutikome su šoferio nuo
mone, kad stovykloje laikas buvo 
tartum sustojęs, taip maloniai 
veikė lietuviškoji aplinka.

Tuo metu sustojome gazolino 
stotyje, ir patarnautojas, pasilen
kęs prie lango, pasiteiravo, ko 
reikia. Brolis vairuotojas iš karto 
nieko neatsakė, tik paskui, lyg 
iš miego pabudęs, paprašė pri
pildyti baką. Atsisukęs j mus, jis 
sumurmėjo:

— Po šimts pypkių, buvau pa
miršęs, kur esu. Negalėjau su
prasti, ko jis į mane kreipiasi 
angliškai.

Tą patį jausmą, pasirodo, turė
jome ir mes: jautėmės buvę gy
vos Lietuvos kampelyje, kur bro
liai gyveno pilyse, o sesės Že
maitijoje, Aukštaitijoje, Suvalki
joje, Dzūkijoje ir Mažojoje Lietu
voje.

Paskaitykime, ką apie Seseri
jos rajonus rašė juos aplankęs 
brolis.

Tur būt, kiekvieną, žygiavusį 
seserijos stovyklos takeliu, gau
bė ta pati tėviškės nuotaika.

Dzūkijos rajonas įsikūręs Rako 
ąžuolyno pakraštyje, tarsi išstum
tas iš miško tankynės, šykštokas 
pavėsiu, gal net skurdus, bet šie
no kvapas ten kaip Lietuvos, lau
kų! Stovyklos vartai — šieno pa
stogė. To pat šieno danga pa
puošta ir parodėlės palapinė. O 
už vartų sankryžos, už šiaudinės 
pastogės, anapus rajono tvorelės 
plaukia javų laukai, tolumos ir 
mėlynos pamiškės. Tikra vidu
dienio kaitroje besnaudžianti to
limoji Dzūkija.

S. prof. Iff. Končius, ilgametis mūsų akademikų patronas, su sesėmis 
akademikėmis Tautinėje Stovykloje. Iš k-d: D. Maskutė, fil. D. Tallat- 
Kelpšaitė, s. I. Juodikienė, dr. G. Matienė, s. prof. I. Končius, s. N. Kers- 
nauskaitė ir s. Mockuvienė. V. s. V. Kizlaičio ntr.

Šalia dunkso išdidi Suvalkija. 
Baltų beržų šlamėjimas ošia se
sių dainos ritman: jos repetuoja 
masinį montažą Suvalkijos die
nos laužui. Aišku, kad masinį, 
nes juk tiesa, kad suvalkietės tu
ri būt mandresnės už kitas. Užtat 
jų ir stalas įmantresnis — Lietu
vos žemėlapis, nusmaigstytas 
skilčių vėliavėlėmis; ir svetainė 
palapinių rate po skėčiu pūpso, 
kurioje sesės poilsiauja ir svečius 
priiminėja. Vadija gi, — tur būt, 
suvalkiečio gaspadoriaus pažy
mys — susirėmusi palapines at
skirai, kitapus kelio, iš kur bud
ria akim saugo savo beržynėlį. 
Žalių raidžių gairė plevėsuoja iš 
didžiai ir šnara beržams Suval
kijos vardą.

Takeliu žemyn paėjėjęs paten
ki tankios lapijos tyliu šlamėjimu 
bylojančion Žemaitijon. Lapija 
paskandinusi rajoną pavėsyje, ir 
čia dvelkia miško ramybė, kaip 
senovės padavimų miškingoje 
Žemaičių žemėje. Šion tylon kart
kartėmis įsiterpia sesės Loros 
"vargonėliai", bedūduoją Tauti
nės stovyklos dainą. Smagi dai
na ir, atrodo, kad linksmavakaris 
tuoj prasidės. O kas žino, gal šio 

SKAUTU AIDAS turėtų pasiekti visus ir visur.

rajono puošmena — linksmava- 
karį vaizduojančios tautiniais rū
bais pasipuošusios figūrėlės, su
sirinkusios prie sodybos šulinio 
subatvakario vakaronei, vidur
naktį iš tiesų sutrenkia: linksmą 
klumpakojį. Gal tada prabyla ir 
odoje išdegintas Žemaitijos žemė
lapis, prabyla knygnešiai, atbun
da partizanai?...

Paviešėjęs romantiškoje Žemai
tijoje, patrauki Aukštaitijon, kuri 
pro medžių liemenis plazdančiais 
raštuotais raudono audeklo ta
kais iš tolo į save vilioja. Ar tik 
nebus kruopščiosios jaunamartės 
— Kanados sesės — ištraukusios 
šias tulpėmis lelijomis raštuotas 
juostas iš savo kraičio skrynių ir 
padabinusios jomis Aukštaitijos 
vartus? Aukštaitija, kokia tu nuo
stabi! Didinga ir nepakartojama 
savo verpstėmis, indaujomis, 
kviečių pėdais, miestų herbais, 
skaptuota koplytėle ir kitomis 
įrangomis, kurios dabina kiek
vieną rajono kertelę. Ketvirtis 
šimtmečio išeivijos, svetur užau
gusi karta, bet niekas nepaneigs, 
kad ji dviem savaitėm atkūrė čia 
tėviškės kampelį...

Brolis Zū
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"Liškiavos pilies val
dovas" ps. Z. Jaunius.
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RYŠKIEJI VEIDAI V TAUT. STOVYKLOJ®

II TS Panemunėje.
V. Barmienė perduoda 

imus iš už geležinės

V. Bacevičiaus, 
v.si. G. Plačo ntrs'

G. Juškėnas, v.s. V. 
v.si. A. Bakaitis 

alijos, si. P. Ver- 
Vokietijos ir v.s, 
ienė.
.s. K. Palčiauskas, 
Zailskienė ir v.s. V. 
s su ps. B. Kidoliene 
eršeliu ir si. A. ki-
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Petronėlė Orintaitė

LIETUVAITE

NAUJAJAI “MĖLYNŠLIPSEI”
Sveikinu Tave, Sese Vyresnioji 

Skaute!
Jau ilgokai svajojai apie mėlynąjį 

kaklaraišti. Tau atrodė, kad gelto
nasis neblogas, bet kad kažkaip lai
kas atėjo ji pakeisti. Tu jauteisi iš
augusi iš jo.

Pagaliau davei vyr. skautės įžodi, 
ir Tave papuošė išsvajotu mėlynuo
ju kaklaraiščiu. Užrišo jį tikruoju, 
geruoju mazgu... Viską pergyvenai 
tokia pakelta nuotaika, kad tareisi 
sapnuojanti. Širdis buvo pilna kil
niausių norų, seseriškumo jausmų 
ir dėkingumo, ir tai gerai...

Mėlynasis kaklaraištis yra Tavo 
pasižadėjimo simbolis. Tai nėra pa
prasta skarelė, paprastos medžiagos 
gabalas — tai Tavo įžodžio liudinin
kas ir Tavo tolimesnio skautiškojo 
gyvenimo palydovas.

Ką darysi, daryk iš visos širdies. 
Saugok savo užsidegimą skautauti, 
matyk, kas gražu gyvenime, ir tikėk, 
ką lordas Baden-Powellis tvirtino: 
“Nėra žmogaus, kuriame nebūtų 
bent 5% gero”.

Toronto ŠATRIJOS tunto sesės jau vėl susirikiavo. Iš k-d: vi. D. Bal
sytė, s. L. Sendžikienė, ps. Stanionienė, vi. V. Balčiūnaitė, v. vi. Z. Žolpy- 
tė, v. si. R. Baltaduonytė, v. si. R. Narušytė, si. J. Čeponkutė, si. B. Paliu
lytė. S. Dapkaus ntr.

Skautybė skleidžia optimizmą, ir, 
ačiū Dievui, kad taip yra: kas galė
tu be jo dirbti? Skautybė bando iš
kelti ir lavinti kiekvieno skauto-ės 
gabumus, sugebėjimus. Kiekvienam 
yra vieta, jei jis stengiasi. Siekimas 
yra išugdyti vispusiškai išlygintą 
žmogų, kuris mokėtų džiaugtis gy
venimu ir savo pavyzdžiu bei dar
bais skleistų gerą savo kelyje.

Skautiškas optimizmas nėra dirb
tinas, saldžiai ružavas, aklas visoms 
gyvenimo problemoms, o ne: skau
tiškas optimizmas stovi ant tvirtų 
kojų šioje žemėje; jis kaip tik pa
deda sušvelninti arba net išrišti 
esamas problemas.

Laimingas žmogus, laiminga šei
ma, laimingas skaučių vienetas nė
ra tas, kuris užsidaro kitiems, gy
vena tik savo intersesams, bet tas, 
kuris pašvenčia, ką gali, kitiems, 
kad jiems būtų geriau, lengviau, 
šviesiau, maloniau.

Skautai-ės todėl ir lavina savo 
akis ir ausis bei rankas, todėl ugdo 
savo būdą ir stengiasi Įgyti prak- 

Tyliai moja iš tolo 
tėvų žemė žalia — 
mano sesės ir broliai 
atsišaukia iš tolo 
lauko daina tylia...

Šniokščia Baltijos bangos, 
ir puta — tekina...
Mano ilgesiui brangios 
ošia mėlynos bangos, 
o gaida taip liūdna...

Tėvų žemė mieliausia, 
ak, tolybėj toli!
O svajot nepaliausiu 
Nemunėlį mieliausią — 
nesvajot negaliu!

(Iš Liūdnai linguoja lelija)

tiškų žinių, kad būtų naudingi, kad 
mokėtų tarnauti.

Tapusi vyr. skaute savaime stojai 
į vadovių eiles. Būdama mergaitė, 
gali ypatingai gražiai veikti: įnešti 
švelnumo, kur šiurkštų; paguodos, 
kur skaudu ir liūdna; pagalbos, kur 
trūksta motiniškų rankų. Gali jung
ti savyje skautiškumą ir lietuvybės 
pašaukimą — kas galėtų būti gra
žesnio?

Ir, Sese, būk visada dėkinga už 
tai, ką turi, kuo gali dalintis su ki
tais. Nebijok sunkumų: visi jų turi! 
Tikiuosi, kad nepriklausysi nei 
toms, kurios lūžta arba ištirpsta 
pirmajam sunkumui pasitaikius, nei 
toms, kurios nuolat iš anksto sielo
jasi dėl galimų sunkumų arba nuo
lat prisimena praėjusius ir visiems 
apie juos kalba. Iš visos širdies lin
kiu, kad, nors ir realistė, rastum 
džiaugsmo ir prasmės iš naujo pa
sižadėjusi tarnauti Dievui, Tėvynei 
ir Artimui.

Atmink, Sese, kad šypsotis ir dai
nuoti — švilpti paliksime broliams 
— visur tinka. Kad Tau niekad ne
pritrūktų geros nuotaikos ir dainų!

Tavo
O. S.

20



Gelbėkite!
Vilkiukai džiaugiasi savo išky

la: nuo pušies šakos plevėsuoja 
vėliava, dvi lengvos palapinės 
pastatytos, ir viskas sunešta j. jas. 
Dūmų kvapas nuo parko krosne
lės skelbia, kad neužilgo bus 
skanūs pietūs. Mėlynasis būrelis 
— virėjai. Kitiems — Žaliajam ir 
Geltonajam būreliui — dabar 
pats laikas pakartoti mazgus. 
Tam kiekvienas turi virvės galą.

— Čia šunmazgis, brolau, — 
aiškina būrelio vadas Petrui. — 
Duok, parodysiu kaip rišti gerą
jį mazgą.

— O kaip su piemenų mazgu? 
Lengva? Užmauk jį man ant ran
kos.

— Ar surišai virvės galus au
dėjų mazgu? Duok pažiūrėti!

Skautukai dirba, juokiasi, tikri
na viens kito mazgus. Jų daug 
gerų, bet pasitaiko ir nevykusių, 
atsirišančių. Vis iš naujo reikia 
bandyti, tikrinti.

Staiga pasigirsta ilgas švilpe
sys: visi, net ir virėjai sustoja ir 

Ir mažieji Tautinėje Stovykloje. Jų gausus būrys Brolijos stovykloje.
J. Gierštiko ntr.

žiūri draugininko link. Tas ir vėl 
kelia švilpuką prie lūpų ir švil
pia daug kartų trumpai.

Dabar vilkiukai jau budrūs: 
būrelių vadams nė nereikia jiems 
priminti, kad tai reiškia "prie ma
nęs". Jie jau visi supa brolį drau
gininką ir laukia, ką tas pasakys.

— Būreliai, rikiuokitės paskui 
savo vadus... Gerai... Ten tarp 
anų medžių guli mėlynas brezen
tas: tai gilus vanduo. Už jo sėdi 
Arūnas ir Gedas. Jie skęsta, ir 
mes juos turime gelbėti. Mano 
padėjėjai išplauks pas juos, bet 
jie dėl visako turi prisirišti prie 
virvių. Tas virves jūs turite pada
ryti, surišę savo virvagalius ge
raisiais arba audėjų mazgais. Jei 
jų neturėtume, surištume kakla
raiščius arba bliuzių skvernus.

Čia jau suskamba pavojaus 
švilpesys — ilgas, trumpas, ilgas, 
trumpas — ir pasigirsta Arūno ir 
Gedo pagalbos šauksmai. Skau
tukai, skubiai ištiesinę savo vir
vagalius, laukia, kada galės juos 
pririšti prie bendrų virvių. Pagel- 
bininkai jau bėga prie mėlynojo

Kai žaisdami slepiamės...
Kai reikia išsiskaičiuoti žaidime 

ar kai reikia atrinkti, kas pradės ar 
ieškos, galima sakyti ir vieną tokių 
eilėraščiukų:

Išsiskaičiuokim:
Pliumpu pliumpu meškinai 
Laižo medų dovanai, 
Kas tuos meškinus nuvys?

Jis!
n*

Ūda ūda udada,
Eina kiškis su lazda.
Per miškeli, per laukus 
Eina kiškis pas vaikus.

n*

Strykt pastrykt,
Tralialia,
Kuris liks — 
Tas gale.

'i'

Nor pirmokas išvažiuoti, 
Bet nemoka suskaičiuoti.

Viens, du, trys — 
Ir išeina traukinys.

brezento, rišdamiesi gelbėjimo 
kilpą apie save iš laikomo virvės 
galo: jie plauks brolių gelbėti.

Virvės tempiasi. Skautukų vei
dai paraudę: ar mazgai išlaikys?

— Ar tik nesurišau vėl šunmaz- 
gio? — suabejoja Petras. Net 
karšta darosi pagalvojus.

Kažkur viena virvė nutrūksta, 
bet būrelio vadas pribėgęs patai
so klaidą.

Pagelbininkai jau pasiekė skęs
tančius. Sukibę į virves skautukai 
visus atsargiai traukia į krantą. 
Darbas atliktas, ir brolis draugi- 
ningas linksmai šypsosi.

— Gerai, labai gerai, — pagiria 
visus. — Savo mazgus mokate. 
O dabar atsiriškite virves. Kai 
vėl žaisime tokį žaidimą, žiūrėsiu 
į laikrodį: patikrinsime, kuris bū
relis mikliausiai dirba.

— Jau aš tai nepadarysiu klai
dos, — pasižada Petras ir tvirtai 
suspaudžia virvę rankose.
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GAMTOSAKOS uždavinys
V TS.

ERELIS
Erelis yra vienas iš pasau

lio didžiausių paukščių. Iš
skėstų sparnų plotis siekia 
net 8 pėdų.

Tas paukštis toks didelis, 
kad Amerikos valstybė lai
ko erelį savo valstybiniu 
ženklu.

Erelis labai aukštai skren
da. Vienas buvo rastas 6 ki
lometrų aukštyje. Norma
liai erelis neplasnoja spar
nais, bet sklando.

Iš labai didelių aukščių jis 
puikiai mato. Jis minta tik
tai šviežia mėsa, kuria pats 
pasigauna.

Jis gyvena plikuose kal
nuose ir didžiausiuose miš-

Gamtosakos uždavinys mažiesiems Tautinėje Stovykloje. J. Gierštiko ntr.

kuose. Jo lizdas žmogui be
veik neprieinamas.

Ereliai išperinami pavasa
ri ir lieka tėvų globoj iki ki
to pavasario. Jie gyvena iki 
maždaug 30 metų.

Kauno pilies (Detroito) skautai.

SKAITYK SKAUTU AIDĄ!
Nepalik be jo 1969 m.
Už 4.00 dol. jį gausi ištisus me

tus, ir bus ko skaityti, matyti ir pa
sidžiaugti kitų kūryba.

Užsisakyk prieš Naujus Metus, 
tada gausi visus Sk. Aido numerius 
be pertraukos.

Geriau — tuoj pat.

MŪSŲ GAMTOSAKA:
KĄ JIE SAKO ...

VIŠTA, sudėjusi kiaušinį, rėkia:
— Kut kut kuda!
Sudėjau kiaušinį,
O pati basa I
VIŠTA ančiukams:
— Prigersite, prigersite!
ANTYS, eidamos artyn prie lesalo, kalba:
— Sveikos gyvos, seselės!
Neminkit tiktai, susimildamos, ant kojų.
LAUKINE ANTIS:
— Pagaukit, pakarkit! Pagaukit, pakarkit!
GAIDYS:
— Kakaryko! Tėtė Rygoj!
ŽVIRBLIS ant stogo apie kaminą šokinėja 
ir sako:
— Kaip spirsiu, ir nuvirs!

ŽUVĖDRA:
— Noriu žuvų, noriu žuvų, 
Tų gardžių padarų!

GAIDYS, kai gaudai vištas, tai, aplink laks
tydamas rėkia:
— Kad tu sudegtum! Kad tu sudegtum!

KALAKUTAS:
— Nemeluok, nemeluok, nemeluok!

KARVELIS:
— Burkūū, burkūū,
Gražūs mes abu!
— Burkū, burkū, ū-ū-ū!
Dūšel, kur tu tu tu?
KREGŽDĖS, pamačiusios vanagą, klykia:
— Vyt, vyt,
Vagis, vagis!
VARNA:
— Vargas, vargas...
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Klajūnų būrelio nuotykiai
Susirinkom 1968. VIII. 2 Worces- 

tery, Mass., vyčių kandidatų uždavi
niui atlikti. Mūsų buvo trys: Romas 
Kildišas, Algis Raškys ir Rimas 
Zdanys. Visi buvome labai gerai nu
siteikę, uniformuoti.

Pirmasis uždavinys buvo pastatyti 
plausta, ir juo išplaukti i vidurį eže
ro. Išplaukę turėjome signalizuoti 
morzės abėcėle.

Pradėjom statyti plaustą. Vargom 
pusantros valandos, daug prakaito 
išliejome per ta. laiką. Pagaliau nu
leidome plaustą į vandenį: plaustas 
nuskendo! Turėjom išplaukti su li
kučiais. Išplaukdami pradėjom sig
nalizuoti, ir mus ištiko nauja ne
laimė: batereika paskendo! Negalė

SKAUTAI 
vyČ/a t

dami susikalbėt su vyčiais krante, 
turėjom plaukti atgal ii’ radome 
juos besijuokiančius. Išklausėm 
trumpą pamokslą ir baigėm pirmą
ja. dieną Vyčių Tradicine. Tada iš
vykom iš Maironio parko į nakvy
nes.

Sekančią dieną anksti rytą išvy
kom užrištom akim į antrąją mūsų 
uždavinio dalį. Važiavom kelias va
landas, bet pagaliau sustojom ir bu
vom išvesti į lauką. Nurišo mums 
akis, ir tada pamatėm tris dviračius 
šalia kelio. Visokios mintys skrido 
per mūsų galvas. Davė mums žemė
lapį, ir buvo sakyta sekti kelionės 
ženklus.

Šita kelionė buvo pradėta 6 vai. 
ryta. Važiavom maždaug 10 mylių 
ir vėl sutikom brolius vyčius. Ma-

Skautų Aidas turi lankyti kiek
vieną skautų-čių šeimą ir skauty- 
bės rėmėjus, bičiulius ir k.

nėm, kad kelionė bus baigta, bet 
mums liepė dar toliau važiuoti. Ne
nusiminę traukėm toliau.

Už maždaug 30 mylių vėl radom 
įdomų kelionės ženklą. Mums atro
dė, kad stovykla turėtų būti už 100 
metrų, ir pradėjome ieškoti sto
vyklavietės. Nesuradom, tai pradė
jom laukti vyčių. Už valandos jie 
atsirado. Jie į mus pažiūrėjo ir ta
rė: “Ar tik tiek atkeliavot, broliai?” 
Tai vėl keliavom toliau.

Laikas bėgo, mylios daugėjo bet 
pagaliau suradom laišką, kuriame 
buvo parašyta, kad stovykla jau ne 
už tolo. Pavažiavę dar 10 mylių at
sidūrėme stovyklavietėje.

Sekantis uždavinys buvo išvirti 
vakarienę mums ir, svarbiausia, 
vyčiams! Stebuklingu būdu vaka
rienė buvo nebloga, ir jau atėjo 
laikas sakyti labanaktis su Vyčių 
Tradicine.

Tekanti ryta vėl iškeliavom dvi
račiais. Liko dar maždaug 20 mylių 
iki galo kelionės. Nors kelias buvo 
nelengvas atlikti, bet mūsų jaunat
viškas pasiryžimas viską lengvai 
nugalėjo.

Už kelių valandų atvykome i ke
lionės galą, atlikę 70 mylių per New 
Hampshire valstybę. Pavalgėm pie
tus ir pradėjom kelionę atgal į Wor
cester! mašinom.

Grjžę į Worcester! sužinojome, 
kad turėsime vėl atvažiuot sekantį 
savaitgalį.

Sudainavę Vyčių Tradicinę, iš
vykome visi į namus, nepamiršda
mi, kad kitas uždavinys bus dar 
sunkesnis. S. v. k.

Tautinėje Stovykloje buvo ir įvairių orkestrų. Buvo sesių kanklinin
kių orkestras. Buvo brolių skudutininkių orkestras. Buvo Tauro rago smar
kūs muzikantai. O čia — linksmas pramoginis orkestras.

Brolijos Vadija išleido naują knygą, kuri ypač tinkama broliams skau
tams vyčiams bei vadovams-ėms.

STOVYKLŲ VAKARAI

Pirmas toks vadovėlis, skirtas laužu ir vakarojimu reikalams. Daugybė 
medžiagos, patarimų bei aprašymų laužų kultūrai pakelti. Tuoj pat įsigykite.

Paruošė s. Antanas Saulaitis, SJ, buv. BUDŽIU ir kitu, leidinių redak
torius.

Knyga Brolijos Vadijoje parduodama po $2.00.

GALIMA ĮSIGYTI KELERTU 
PRAĖJUSIU METU SKAUTU 

AIDA ir SKAUTYBĘ
Skautų Aido administracija gali 

parūpinti dar kiek komplektu 1964, 
1965, 1966, 1967 ir 1968 metų Skautų 
Aido. Kaina: kiekvienų metų rinki
nys po $4.00.

SKAUTYBĖS komplektas 1965- 
1968 m. krūvoje taip pat $4.00.

Vėliau gali pritrūkti kai kurių 
numerių.
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Pasibaigia SUKAKTUVINIAI METAI
LSS SUKAKTUVINIAI METAI — 1967. XI. 1 — 

1968. XI. 1 — baigiasi. Apie lapkričio 1 d. įvairiose vie
tovėse, kur skautai ir skautės gerai veikia, įvyksta SU
KAKTUVINĖS SUEIGOS — Sukaktuvinių metų bai
giamoji šventė.

Sukaktuvių minėjimas Sąjungai yra didelis metų lai
ko darbas sų gerai apmąstyta programa, aiškiais pla
nais bei užsiėmimais. Sukaktys ne tik didelė šventė, 
bet ir gili svarbių darbų grandis. Minėjimai su tais dar
bais eina prie galo. Daug padaryta, labai daug nuveik
ta, daug pasiekta. Visu tų dalykų skaičiai įspūdingi.

Pradedant Sukaktuvinius metus — Lietuvos Nepri
klausomybės atstatymo ir Lietuvos skautybės pradžios 
50 metų jubiliejui paminėti — labai rūpėjo, kad visa 
tai padėtu stipresnius pamatus ateities gyvenimui, kad 
dar labiau sustiprėtų organizacija, kad ji dar labiau 
augtų, kad ji dar labiau būtų naudinga lietuvių tautai 
iš viso ir mūsų jaunimo ugdymui specialiai.

Svarbiausias troškimas buvo tobulėti, gilėti, kilnėti. 
Be asmeninio vadų ir vadovių, be skautininkij ir skau- 
tininkių, be vyresniųjų skautautojų tobulėjimo nebus 
sėkmingas joks žygis ateitin, nes skautiškasis ugdymas 
paremtas pirmiausia vyresniųjų kilnumu, tobulumu, ge
rumu. Rūpėjo, kad atsinaujintumėm visais žvilgiais, 
kad lyg atgimtumėm ir laimingai žygiuotumėm į antrą
jį penkiasdešimtmetį. Tikėkime, kad tai pasisekė.

Laimingo žygio visiems ir visoms!

AUKSO JUBILIEJUS

Tautinėj Stovykloj uždegėm ugnis, 
Jungias mūsų gretos, mintys ir širdis, 
Aukso jubiliejų su skambia daina, 
Švenčiame šiandieną skautų šeimoje.
Tegul dega ir liepsnoja aukure ugnis, 
Tegul artimui vis plaka skautiška, širdis.

Gintaro krantuose, Nemuno krantuos 
Mokėsi ir augo skautės Lietuvos, 
Laisvėje saulėtoj ar svečiam krašte 
Visad plevėsuoja vėliava žalia.
Tegul dega ir liepsnoja aukure ugnis, 
Tegul artimui vis plaka skautiška širdis.

Dangiškasis Tėvas laimina visus
Sugrąžins jisai mum tėviškus namus, 
O širdyse mūsų kaip dangaus šviesa. 
Visad tegul žydi vėliava žalia.
Tegul dega ir liepsnoja aukure ugnis, 
Tegul artimui vis plaka skautiška širdis.

Irena Šerelienė

Atlanto rajonas
Gražiai paminėta Motinos Diena. 

Waterburyje V. 26. 48 Green St. 
Lietuvių klube Įvyko tunto sueiga, 
vaišės ir tėvų komiteto susirinkimas.

Sueigoje buvo gražiai pagerbtas 
skautų-čių dvasios vadas kuu. Pau
lius Sabutis. Jo 25 metų kunigystės 
proga sugiedota Ilgiausių metų. Per 
ankstyvesni jo pagerbimą jam bu
vo įteikta skautų-čių dovana.

Ir buvusiai tuntininkei s. Leonorai 
Jasiulevičienei įteikta dovana už 
gražų ir pasišventusį darbą skaučių 
eilėse — medžio raižinys — lėkštė 
Vargo Mokykla. Taip pat padėkota 
v. si. Algimantui Uogintui už eitas 
vilkiukų draugininko pareigas. Jo 
vieton paskirtas si. s. v. Vytas Ja- 
siulevičius.

Išlaikiusios egzaminus į III p. 1. 

kandidatės Eugenija Baranauskaitė 
ir Vida Juodytė davė įžodį. įžodį 
taip pat davė Jonas Paliulis.

Irena Krisiūnaitė pakelta į paskil- 
tininkės, o Violeta Kazlauskaitė ir 
Joana Paliulytė išlaikė egzaminus į 
I p. 1. ir pakeltos į skiltininkes.

Į skautus kandidatus perkelti 
Andrius Butkevičius ir Tomas Mel- 
nikaitis.

Programa ir vaišės prabėgo labai 
greit. Pasirodė pačios mažiausios, 
skautės ir dvi vyresniosios skautės 
kandidatės. Buvo dainų, eilėraščių 
ir sveikinimų mamytėms. Tuntinin- 

PRISIDĖKIME, kad visi skautai-ės ir vadovai-ės 1969 metais gautų 
SKAUTŲ AIDĄ!

Vadovas ir vadovė gali būti pasiūlyti pakelti ar apdovanoti, jei jie pre
numeruojąs! Skautų Aidą. Koks gi gali būti vadovas ar vadovė, kai nesi
domi skautų-čių spauda...

kė perskaitė linkėjimus iš v. s. Dr. 
Ks. Žilinskienės. Negalėdama atvyk
ti, ji mintimis buvo su visais suei
goje.

Po vaišių įvyko tėvų komiteto su
sirinkimas. Senajai valdybai atsisa
kius, išrinkta nauja: p.p. Dana Uo- 
gintienė, Danutė Venclauskienė, A. 
Brazdžionis ir A. Melnikas. Į revizi
jos komitetą įeina p.p. G. Kazlaus
kienė, A. Dumčius ir V. Smolskis.

Židinys taip pat persitvarkė. P. 
Albinai Šiugždienei pasitraukus, Ži
diniui vadovauti maloniai sutiko p. 
Jadvyga Bajorinienė. Sesė Juzė.
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ATLANTO RAJONO SKAUTŲ SPORTO 
ŠVENTĖ

Š. m. birželio mėn. 22-23 d.d. gražiame Maironio 
Parke, Shrewsbury, Mass., prie pat Worcesterio, Įvyku
sioje rajono skautų-čių sporto šventėje dalyvavo skau
tai ir vilkiukai iš Bostono, Brocktono, Kennebunkporto, 
Providence, Hartfordo, New Yorko ir Worcesterio ir 
sesių komandos iš Bostono, Elizabetho, Hartfordo ir 
Worcesterio. Šventė sutraukė beveik 150 sportininkų, o 
taip pat labai daug svečių, kurie praleido savaitgalį 
kartu su skautišku jaunimu.

Sporto šventės pradžioje, pakėlus vėliavas ir sugie
dojus himnus, visus suvažiavusius sveikino šventės 
rengėjai, Worcesterio “Nevėžio” tunto tuntininkas v. s. 
P. Molis, Skautų Tėvų Komiteto Pirm. J. Palųbeckas, 
Maironio Parko Vice-Pirrn. J. Pipiras, Rajono Vadeivės 
atstovė ps. G. Aleksandravičienė ir Rajono Vadeivos 
įgaliotinis s. J. Raškys, kuris baigdamas savo sveikini
mus oficialiai atidarė 13-ją skautų-čių sporto šventę.

Rungtynių rezultatai:
Vilkiukų 6-8 m. amžiaus grupėje: 100 pėdų bėgimas: 
I v. A. Šimkus — Bostonas, II v. A. Kleinas — Bostonas 
ir III v. V. Šarkauskas — Worcesteris.

Šokime į toli: Iv. — A. Šimkus — Bostonas, II v. V. 
Šarkauskas — Worcesteris ir III v. P. Aleksandravičius
— Hartfordas.

Vilkiukų 8-12 m. amžiaus grupėje: 100 pėdu bėgimas:
I v. A. Gineitis — Bostonas, II v. A. Šarkauskas — Wor
cesteris ir III v. V. Zenkus — Worcesteris.

200 pėdų bėgimas: I v. A. Gineitis — Bostonas, II v. 
A. Šarkauskas — Worcesteris ir III v. — R. Naikelis — 
Worcesteris ir IV v. P. Šilbajoris —• New Yorkas.

Šokime į tolį: I v. V. Čepkauskas — Brocktonas, II 
v. A. Šarkauskas — Worcesteris ir III v. — A. Gineitis
— Bostonas.

Pagal surinktus taškus I vietą laimėjo Bostono vil
kiukai, II v. Worcesterio, III v. Hartfordo ir V v. ■— 
New Yorko, IV v. Brocktono.

Jaunučiai lengvoje atletikoje:
100 pėdų bėgime: Iv.-— V. Šeimininkas — Hart., II 

v. I. Šeimininkas — Hart, ir III v. V. Svirskis — Brock
tono.

200 pėdų bėgime: Iv. — V. Šeimininkas — Hart., II 
v. V. Svirskis — Brock., III v. I. Jakutis — Bost.

Rutulio stūmime: Iv. — G. Paškauskas — Prov.,
II v. A. Klimavičius — Wore., IH v. M. Zenkus — Wore.

Šokime i tolį: Iv. — V. Šeimininkas — Hart., II v. 
A. Klimavičius — Wore., III v. I. Šeimininkas — Hart.

Plaukime: I v. — M. Zenkus —■ Wore., II v. A. Žiaug- 
ra — Bost., III v. A. Monkus — Brok.

Estafetėje: I v. Hartfordo komanda, II v. Bostono ko
manda.

Jaunių lengvoji atletika:
100 pėdų bėgime: I v. R. Šilbajoris — N. Y., II v. R. 

Šlušnys — Wore., III v. I. Dlugauskas — Hart.

200 pėdų bėgime: Iv. — R. Šilbajoris — N. Y., II v. 
— R. Šlušnys — Wore., III v. A. Raškys — Hart.

Rutulio stūmime: Iv. — R. Šlušnys — Wore., II v. — 
R. Zdanys — Hart.., III v. — V. Gorodeckas — Wore.

Šokime į tolj: Iv. — A. Raškys — Hart., II v. — K. 
Juška — Wore., III v. — V. Gorodeckas — Wore.

Plaukime: Iv. — M. Zenkus — Wore., II v. — A. 
Žiaugra — Bost.

Estafetėje: I v. — Hartfordo komanda, II v. — Bos
tono komanda.

Stalo tenisas — jaunučiai. Iv. — Hartfordas, II v. —- 
Providence, III v. — Brocktonas ir Bostonas.

Stalo tenisas - senjorai. Iv. — Bostonas, II v. — 
Hartfordas, III v. — Worcesteris.

Jaunučių krepšinis. Iv. — Worcesteris, II v. — Bos
tonas, III v. — Broktonas ir Hartfordas.

Jaunių krepšinis. Iv. — Worcesteris, II v. — Hart
fordas, III v. — Bostonas ir Broktonas.

Senjorų krepšinis. Iv. — Worcesteris, II v. — Kenne- 
bunkportas, III v. — Bostonas ir New Yorkas.

Tinklinis - jaunių. Iv. — Hartfordas, II v. —- Wor
cesteris, III v. — Bostonas.

Tinklinis - senjorų. Iv. — Kennebunkportas, II v. 
New Yorkas, III v. — Bostonas ir Worcesteris.

Daugiausia taškų surinko Worcesterio skautų viene
tas 63% ir jam atiteko rajono pereinamoji taurė iki se
kančios sporto šventės. Antrą vietą laimėjo Hartfordo 
vienetas, surinkęs 5772 taškų, trečią vietą Bostono vie
netas, surinkęs 26 Va t., ketvirtą vietą, Kennebunkporto 
vienetas, surinkęs 15 t., penktą vietą New Yorko viene
tas, surinkęs 14 Va t., šeštą vietą Broktono vienetas, su
rinkęs 9 t. ir septintą vietą Providence, surinkęs 8 t.

Lengvoji atletika-skautės:
Jaunučių grupėje — 50 jardų bėgime: Iv. — L. Zda

nytė ■— Hart., II v. G. Treinytė — Bost., III v. — D. 
Kleinaitė — Bost.

Jaunučių grupėje — 100 j. bėgime: Iv. — L. Zdany
tė — Hart., II v. — R. Jurkevič'iutė — Hart., III v. — 
G. Treinytė — Bost.

Jaunutės - estafetėje: Iv. — Hartfordo komanda, II 
v. — Bostono komanda.

Jaunės 50 ji. bėgime: Iv. — B. Zdanytė — Hart., II 
v. — D. Matulevičiūtė — Wore., III v. — D. Kliučins- 
kaitė — Wore.

Jaunės 100 j. bėgime: Iv. — D. Matulevičiūtė — 
Wore., II v. — B. Zdanytė — Hart., III v. — D. Kliučins- 
kaitė ■— Wore.

Jaunės estafetėje: Iv. — Hartfordo komanda, II v. — 
Worcesterio komanda, III v. — Elizabeto komanda.

Plaukime: Iv. — B. Statkutė — Wore., II v. — L. 
Zdanytė — Hart., III v. — A. Meilutė — Eliz.

Stalo tenise: Iv. —■ Hartfordo sesės, II v. — Bostono 
sesės.

Tinklinis. Iv. — Hartfordo sesės, II v. — Worceste
rio sesės, III v. — Elizabetho sesės.

Daugiausia taškų surinko Hartfordo sesių koman
da — 51 t., ir jai teko Rajono sesių pereinamoji taurė 
iki sekančios sporto šventės. Antrą vietą laimėjo Wor-
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VADOVAI SPORTO ŠVENTĖJE

Iš k-d: sporto šventės organizato
rius v. s. P. Molis, s. V. Kleinienė, 
s. M. Subatis, s. R. Lora, s. C. Kiliu
lis, s. A. Saulaitis SJ, ps. L. Garsie- 
nė, s. J. Raškys ir rajono vadeivė s. 
L. Milukienė.

SKAUTU AIDO prenumerata:
garbės leidėjo — $25.00
garbės met. pren. — $10.00
paprastoji metinė — $ 4.00

cesterio sesių vienetas, surinkęs 22 t., trečią vietą Bos
tono vienetas, surinkęs 10t., ir ketvirta, vietą Elizabetho 
vienetas, surinkęs 7 t.

Pirmas vietas laimėjusiems buvo įteiktos taurės su 
specialiu skautų sporto šventės pažymėjimu. Antras ir 
tolimesnes vietas laimėję gavo specialius sporto šven
tės pažymėjimus. Taures ir pažymėjimus laimėtojams 
įteikė v. s. P. Molis, ps. A Glodas ir ps. R. Jakubauskas. 
Rajono pereinamąją taurę sesių komandai įteikė Rajo
no Vadeivė s. L. Milukienė, o brolių komandai Rajono 
Vadeivos įgaliotinis s. J. Raškys.

Sporto šventei padovanotos taurės atiteko sekančiai: 
Vyr. Skautininko v. s. V. Vijeikio — Worcesterio senjo
rų krepšinio komandai, Atlanto Rajono Vado s. A. Bo
belio — Bostono stalo teniso komandai, Maironio Parko 
— Worcesterio jaunučių krepšinio komandai, Lietuvių 
Piliečių Klubo Worcesterio jaunių krepšinio komandai, 
C. Tagman Kennebunkport senjorų tinklinio komandai, 
J. Matulevičiaus — Hartfordo jaunių tinklinio koman-

V TAUTINĖJE STOVYKLOJE: labai uolus Skautu Ai
do bendradarbis ir daug metų rūpestingas Sk. Aido 
prenumeratų rinkėjas s. Vladas Bacevičius iš Cleve- 
lando su savo mama, viešinčia, atvykusia iš Lietuvos 
aplankyti savo sūnaus. Dešinėje Sk. Aido redakcijos 
narė v. s. O. Saulaitienė.

dai ir V. Macio geriausiam žaidėjui A. Saimininkui iš 
Hartfordo. “Nevėžio” tunto — Worcesterio sesių tinkli
nio komandai už geriausią pažangą žaidime.

Skautų sporto šventės rengėjai “Nevėžio” tunto va
dovai: v. s. P. Molis, ps. A. Glodas, ps. R. Jakubauskas, 
ps. A. Pranckevičius, v. si. R. Marcinkevičius, v. si. E. 
Markevičius, v. s. D. Glodas, v. si. V. Baziliauskas, si. 
A. Gedmintas, si. Z. Šermukšnis, ps. V. Gedmintas pa
dedant skautų tėveliams ir “Neringos” tunto vadovėms 
ps. D. Marcinkevičiūtei, ps. D. Daumantienei, ps. I. Mar
kevičienei, si. N. Vidūnaitei, ps. V. Matulevičiūtei, v. si. 
A. Palubeckaitei, si. V. Pajėdaitei ir kitoms, nešė visą 
šventės parengimo naštą. Taip pat daug talkininkavo s. 
L. Milukienė, s. J. Starėnas, ps. B. Aleksandravičienė, 
ps. B. Zdanienė, J. Dapkus, S. Vaškelis, s. C. Kiliulis, s. 
A. Saulaitis SJ, s. R. Lora ir kt.

Šeštadienio vakare Worcesterio brolių ir sesių bend
romis jėgomis buvo pravesta Joninių laužas su progra
ma. Čia pirmą kartą pasirodė vyr. skaučių ir skautų vy
čių šešetukas “Aidai”, kurie savo skautiškomis ir kito
mis dainomis žavėjo klausytojus. Tautinių šokių grupė, 
vad. si. Z. Šermukšnio, gražiai pašoko keletą tautinių 
šokiu, kuriems akordeonu pritarė psl. E. Meilus.

Sekmadieni šventė buvo užbaigta dovanų įteikimu. 
Ta pačia proga į skautus-es sportininkus ir svečius ke
letą žodžių tarė Maironio Parko Vice-Pirm. J. Pipiras, 
Skautų Tėvų Kom. Pirm. J. Palubeckas, Rajono Vadei
vė s. L. Milukienė, Rajono Vadeivos Įgal. s. J. Raškys. 
Po sveikinimų ir linkėjimų sporto šventę uždarė “Ne
vėžio” tunto tuntininkas v. s. P. Molis, padėkodamas vi
siems už nuoširdžig paramą ir atsisveikindamas iki se
kančios skautų sporto šventės Maironio Parke.

Sporto šventė praėjo labai gražiai ir šiemet sutraukė 
dar didesnį skautų ir skaučių būrį. Ji kasmet plečiasi ir 
į šventę suvažiuoja vis daugiau sportininkų ne tiktai 
brolių, bet ir sesių. Ši graži tradicija tapusi švente yra 
nuopelnas vadovų įdedamo darbo į ją ir gražaus mūsų 
skautiško bendradarbiavimo vaisius. N.

LAIKAS UŽSISAKYTI SKAUTU AIDĄ 1369 metams.
Rūpinkimės, kad kiekviena skautų-čių šeima ir visi 

mūsų organizacijos rėmėjai gautų Skautų Aidą 1369 
metais.
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S. Antanas Saulaitis SJ. STOVYK
LŲ VAKARAI. Išleido Skautų Bro
lija. 1968 Sukaktuviniai metai. 169 
psl. TURINYS: Stovyklos vakarai. 
Laužams liepsnojant — programi
niai laužai, laužo vedėjams, laužų 
programos, apeigos ir tvarka. Lau
žų rėmai. Šūkiai. Dainos. Laužų 
apeigos. Pasirodymai — savo kūry
ba, skautai ir poezija, pasakojimai, 
vaidinimėliai. Žaidimai. Laužavietė. 
Šaltiniai.

Knyga praktiška, turininga, nau
dinga ir būtina skautiškoje knygų 
lentynoje. Leidinys — laužų kultū
rai pakelti.

TAUTINIAI RUBAI IR JUOSTŲ 
RAŠTAI. Tautinių drabužių apra
šymą parašė, nuotraukų iliustracijas 
surinko, nufotografavo ir spaudai 
paruošė dail. Antanas Tamošaitis. 
Juostų audimo instrukcijas parašė 
s. Ina Nenortienė. Viršelis dail. Po
vilo Osmolskio. 82 psl.

Turinyje: lietuvių moterų tauti
niai drabužiai; įvairių Lietuvos 
apylinkių drabužiai; juostų audimas.

1918-1969 Sukaktuviniai metai. 
Leidinėlis skiriamas Lietuvos Ne
priklausomybės ir Lietuvos Skautų 
Sąjungos 50 metų bei LSS JAV At
lanto rajono skaučių veiklos 15 me
tų sukaktims paminėti.

Leidinėlis rimtas, geras ir naudin
gas.

Gaunama lietuvių knygynuose, 
pas vadoves Atlanto rajono vietovė
se arba s. L. Milukienę (111 Groh- 
mans Lane, Plainview, NY, 11803) 
ar ps. D. Siemaškienę (443 Wolf 
Hill Road, Huntington, Dix Hills, 
NY, 11743).

Parduodama po $2.25.

Renė Rasa. MEILĖ TRIKAMPY. 
Romanas. Aplanką piešė P. Jurkus. 
Išleido Lietuviškos Knygos Klubas. 
1967. Chicaga. 220 psl. Kaina $3.00.

SKAUTŲ MALDOS. Paruošė kun. 
St. Yla. Išleido Vytauto Didžiojo

INTERNATIONAL TREFOIL CIRCLE
(Tarptautinis Skaučių Judėjimas)

Šių metų balandžio 8 d. man teko 
svečiuotis Tarptautiniame Skaučių 
Būrelyje, to būrelio prieš velykinė j e 
sueigoje, kuri įvyko p. Diana Gold
berg namuose New York City. Bū
relis įsisteigė 1951 metais New Yor
ke.

Ne be reikalo šio būrelio motto — 
“World Friendship in Action”, nes 
čia susirenka skautės visų tautybių, 
iš visų pasaulio kraštų. Jo narių 
tarpe sutiksi ir aukštas amerikiečių 
skaučių pareigūnes, ir atvažiavusias 
studijuoti kitatautes, skautes iš pa
vergtų kraštų ir per New Yorką 
pravažiuojančias į universitetus ar 
tarnybas skautes, kurios reikalingos 
informacijų, ar kartais net globos. 
Būrelio nares, nežiūrint skirtingos 
tautybės ar religijos, riša tas pats 
didžiausias ryšys — bendras skauty- 
bės interesas. Jaučiama tikras skau
tiškas draugiškumas, jaukumas. Bū
relio veikla apima — paskaitas, dis
kusijas, parodėles, domesį kitų tau
tų papročiais, nuoširdų pasidalinimą 
skautiškomis žiniomis ir visų bendrą 
džiaugsmą atsiektais laimėjimais.

Man dalyvaujant sueigoje, kurioje 
buvo pasakojama apie įvairių tau
tų velykinius papročius ir demons
truojama kiekvienos tautos margu
čių marginimas, buvo ypatingai ma
lonu sėdėti Šalia olandės, kuri, nors 
sunkiai angliškai kalbėjo, bet labai 
domėjosi lietuviškais margučiais ir 
po keletos bandymų pasigamino tik
rai lietuvišką margutį. Margindama 
man pasakojo apie savo tėvynę 
Olandiją. Kitoje pusėje stalo suomė 

draugovė (AUŠROS tuntas, Vokie
tijos rajonas). Atspausdinta pagal 
paskutinį Vokietijoje išlikusį I lai
dos egzempliorių. Maldų rinkinėlis 
skiriamas lietuvių katalikų skautų 
reikalams. Atspausta (šapirografu) 
Vasario 16 gimnazijoje, Romuvoje, 
Vak. Vokietijoje 1967 gruodžio 10.

Tiražas: 110 egz. Rotatoriui paruo
šė ir juo atspausdino Vytauto Di
džiojo draugovės skautas si. Petras 
Veršelis, draugininkas. Leidinėlis 
parduodamas. 

demonstravo savo tautos velykinių 
margučių dažymo būdus ir vedė gy
vą pokalbį su amerikiete, kuri yra 
Girl Scout Commissioner of Greater 
New York. Toliau anglė ir viena 
amerikietė, vadovaujanti Juliette 
Lowe komitetui, kažką karštai dis
kutavo. Kelios vyresnės skautės 
amerikietės, dažydamos margučius, 
bandė dainuoti skautiškas dainas 
svetimom kalbom.

Ir taip tikrai pakilia skautiška 
šeimyniška nuotaika nė viena 
nepastebėjo, kad jau atėjo vė
lus vakaras. Nebaigtos kalbos turė
jo nutrūkti, tačiau naujos pažintys 
nenutrūko: teko atidėti jas atnau
jinti kitai sueigai. Sugiedojus tra
dicinę “Ateina Naktis” reikėjo išsi
skirstyti, ne tuščiomis, bet visoms 
kupinoms įspūdžių, kurie ilgai ne- 
užsimirš.

Šioje sueigoje dalyvavo: 3 suomės, 
2 amerikietės, 1 anglė, 1 olandė, 2 
lietuvės, 4 amerikietės vyr. skautės 
ir pati šeimininkė, užaugusi ir ilgai 
gyvenusi Pietų Afrikoje. Visos įvai
rių tautų kilmės, visos skautės, vi
sos draugės ir visos seserys.

Šiame tarptautiniame būrelyje 
anksčiau veikliai dalyvavo v. s. 
E. Putvytė, vyr. sk. si. A. Šileikytė. 
Po šiai dienai aktyvi jo narė yra 
v. s. V. Čečetienė, kuri taip pat da
lyvavo ir priešvelykinėje sueigoje.

Išsiskirstėme, palinkėjusios viena 
kitai Linksmų Velykų ir atsisveiki
nusios — Iki kito karto...

Ps. B. Kidolienė

Janina Narūne. BIRUTĖS RYTAS. 
16 psl. ir viršeliai. Priešmokyklinio 
amžiaus vaikams knygutė. Kelių 
spalvų iliustracijos dail. M. Rimos 
Kulmanienės. Spausdinta Medellin, 
Kolumbijoje.

Parduodama po $—.95.
Labai sveikintina naujiena. Ne

gausi mūsų vaikų literatūra papil
dyta gražiu leidinėliu. Tokių reikėtų 
daugiau!

RINK SKAUTŲ AIDUI 1969 m. 
prenumeratas!
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PAUKŠTYČIŲ NUOTYKIAI. GA
BIJOS tunto Birutės dr-vės laikraš
tis. Detroit, Mich. Nr. 1 — 1967. XI. 
12 — Jubiliejinių metų pradžia. Nr. 
2 — 1968. II. 11 ■— Tėvynės sueiga.

Šviesoraščiu multiplikuota. Dau
giausia pačių jaun. skaučių rašinė
liai bei iliustracijos. Gražiai pada
ryta!

Putinas. VIVOS FLANGO. įdėti 
du, Lietuvoje nespausdinti, nese
niai mirusio autoriaus kūriniai. Vi
vos plango (gyvuosius apverkiu) ir 
Mortuos voco (Mirusius šaukiu). 
Didelio formato 24 psl. ir viršeliai. 
Pedagoginis Lituanistikos Institutas. 
Čikaga, 1968 Lietuvos laisvės kovos 
metai. Redagavo Domas Velička, 
lietuvių literatūros lektorius. Daili
ninkas Algirdas Kuraus'kas, lietuvių 
dailės lektorius.

Kultūringas, gražus ir prasmingas 
leidinys.

Bronius Zumeris. DABARTIES 
SUTEMOSE. Žvilgsnis į mūsų lai
kotarpio žaizdas ir skaudulius. Ma
rijonų vienuolijos premijuotas reli
ginės minties veikalas. Aloyzo Ba
rono įvado žodis. Aplanką piešė 
P. Jurkus. Išleido Lietuviškos Kny
gos Klubas. 1967. Chicaga. 188 psl. 
Kaina $2.50.

LIETUVIŲ IŠEIVIŲ SPAUDOS 
METRAŠTIS. 1966. I. Čikaga. 1967. 
62 psl. Išleido JAV LB Kultūros 
Fondas. Lietuvos Bibliografijos Tar
nyba. Paruošė Dr. Z. Ašoklis, J. 
Maldeikienė, J. Valaitis. Tiražas 600 
egz. Kaina $2.00.

GREITAKALBES
Kas gali greičiau pasakyti:
Šešios dešimtys šešios žąsys su šešiais žąsyčiais.

Arba:
Geltonas gaidys garsiai gieda girininko gaidelyje.
Kartok septynis kartus:
Bliūdas plūdurioj prūdo vidury.

Arba:
Rats ratą vytų, kad pavytų, sudraskytų.
Reikia pasimiklinti. Pabandykite!

MĮSLĖS:
1. Nei akių, nei ausų,

O aklus vedžioja.
2. Raitas joja, už ausų kojas pasidėjęs.
3. Dieną vaikščioja, naktį žiopso.
4. Raudonas gaidys tvarte gieda.
5. Du broliai gyvena, niekados vienas kito 

nemato.
6. Stovi dvi seselės už kalnelio. Sueit susi

eina, matyt nesimato.
7. Muša muša, o nieko neužmuša.
8. Dešimt dirba, o ką uždirba, trisdešimt 

du suvalgo.
•sĄ.
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SKAUTŲ AIDO š.m. rugsėjo mė
nesio numeryje buvo plačiai apra
šyta V Tautinė Stovykla, ir tas nu
meris gausiai iliustruotas įvairiomis 
nuotraukomis iš tos stovyklos.

Šio numerio' išleista daugiau eg
zempliorių.

Kas norėtų įsigyti atminčiai, kam 
nors nusiųsti ar įjungti į užrašus, 
gali užsisakyti Sk. Aido administra
cijoje.

Vienas egz. 75 et. (įskaitant ir 
persiuntimo išlaidas). Galima ap
mokėti ir pašto ženklais, smulkiais.

Įsigykite dabar.
V Tautinėje Stovykloje brolių užsiėmimai; šį praveda s. V. Namikas.

J. Gierštiko ntr.
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Savaitgalio stovyklėlė 
1968. vni. 24-25

Netoli Waterburio yra p. Ulevi
čių gražioji sodyba. Pasukęs iš 
greitkelio i provincijos kelius tarp 
miškų ir laukų, privažiuoji plačiai 
išsiskleidusi Southbury miesteli. 
Ten, už tipiškos Naujosios Anglijos 
akmeninės tvoros, stovi gražūs na
mai rūpestingai prižiūrėtame miš
ko sklype. Kadugiai, klevai ir kiti 
medžiai bei krūmai turi daug sau
lės ir erdvės ir atlygina už tai gra
žiu augimu ir žalumu.

Žinodami apie p. Ulevičių geru
mą lietuviškajam jaunimui, Water
burio BALTIJOS d-vės sesės įsi
prašė savaitgalio stovyklėlei. Jas 
išvedė dr-kė ps. Marija Žukienė. 
Viso stovyklautojų buvo 14.

Apie viską, buvo pagalvota: prog
rama rūpinosi vyr. sk. Irena Šiugž- 
daitė, pirmąja pagalba — vyr. sk. 
Diana Melnikaitė. Komendante bu
vo psl. Irena Krisiūnaitė, be to ji 
dar apsiėmė globoti viešneles — 
paukštytes. Maitino visus Židinio 
narė p. Albina Šiugždienė, be kurios 
pagalbos beveik niekur neapsieina.

Nebuvo pamiršta ir pasipuošti: vi
sos sesės nuoširdžiai darbavosi, kū
rė savo pagražinimus, o visų 5 Tau
tinių Stovyklų plakatus piešė si. 
Irena Šiugždaitė, si. Joana Paliuly
tė ir ps. Juzė Šatkauskienė.

Įdomiai įsikūrusios pievoje tarp 
medžių tolokai už namo, skautės 
pasistiprino ir ėmė laukti svečių, 
kuriuos buvo pakvietusios į laužą.

Vyr. sk. Irena Šiugždienė ir Diana 
Melnikaitė buvo laužavedės. Nuo
stabu, kaip daug žinių ir entuziazmo 
šios sesės parsivežė iš vadovių sto
vyklos 1967 metais ir V-tosios Tau
tinės Stovyklos! (Trečioji jų drau
gė vyr. sk. Birutė Žukaitė, grįžusi 

iš V TS, dar nuvyko į Papildomąją 
V TS Kennebunkporte su 4 jaun. 
skautėm).

Lauželį uždegė dr-kė ps. Marija 
Žukienė ir s. v. Bronius Maurutis, o 
po to visi smagiai leido laiką ir dai
navo. Net sunku buvo išsiskirstyti 
ir nurimti, užmigti (ypač vienos 
palapinės sesės labai išsigando, nes 
buvo užpultos — svirplio. Prisi
klausęs sesių dainų, jis nutarė pa- 
čirenti, pamuzikuoti. Įlindo į pala
pinę ir pradėjo savo solo. Bet mūsų 
gamtos draugės dar nieko nežino
jo apie svirplius ir vargšelį be gai
lesčio ir dėkingumo išvijo!)

Sekmadienį rytą visos sesės nega
lėjo atsidžiaugti gražiu oru. Sukru
to, susitvarkė, papusryčiavo. Neuž
ilgo vėl pradėjo rinktis sesių bičiu
liai į skautų-čių dvasios vado kun. 
P. Sabulio mišias po atviru dangu
mi. Svečių tarpe matėsi tuntininkė 
ps. Albina Paliulienė, s. Danutė 
Venciauskaitė, v. s. Ona Saulaitie- 
nė, broliai vyčiai B. Maurutis, V. 
Petruškevičius, Dumčius, V. Jasiu- 
levičius. Tėvelių ir jaunesniųjų 
skaučių gražus būrelis irgi buvo

Papildomoji V TAUTINĖ STOVYKLA JAV Atlanto rajone. Bendras 
tos stovyklos vaizdas Kennebunkport, Me. Ps. J. Starėno ntr.

UŽSISAKYKIME SK. AIDĄ 
1969 METAMS

Skautų Aido per metus išeina 10 
numerių.

Prenuemrata pradedama nr. 1 ir 
baigiama nr. 10; taigi, nuo I. 1 ligi 
XII. 31 yra pilni prenumeratos me
tai.

atvykęs išklausyti mišių ir pasi
džiaugti stovykline nuotaika.

Po plačiu medžiu stovėjo kuklus 
altorėlis. Pusračiu sustojo ir susė
do skautės ir jų draugai. Kunigo 
bažnytiniai rūbai gražiai derinosi 
su aplinkinėm spalvom; prasmingas 
žodis visiems įsmigo į širdį. Giesmės 
pakilo iš jaunų krūtinių ir atrodė, 
kad visi tikrai jautėsi sujungti 
gražiais ryšiais.

Pačių skaučiukių ir p. A. Šiugž- 
dienės pagaminti pietūs visiems 
patiko. Negalėjo būti skaniau, atsi
sėdus ant kelmo, prie pikniko sta
lelio arba žalioj pievelėj.

Kai šeimininkės tvarkėsi, visi 
linksmai dainavo, kol atėjo laikas 
nuleisti vėliavą ir skirstytis namo. 
Bet stovyklautojos nepamiršo padė
koti maloniems šeimininkams ir pa
dalinti dovanėlių.

Savaitgalio iškyloje dalyvavo: 
vyr. sk. Irena Šiugždaitė ir Diana 
Melnikaitė; skautės Irena Krisiū
naitė, Vida Juodytė, Joana Paliu
lytė, Irena Šatkauskaitė; paukšty
tės Ramutė Kemėžaitė, Kristina 
Melnikaitė, Roma Paliulytė, Regina 
Šatkauskaitė; vadovės ps. Marija 
Žukienė, ps. Juzė Šatkauskienė ir p. 
Albina Šiugždienė. K.
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Gražiosios, margosios skrynios

Gyvenome mieste, bet kieme buvo klėtis ir joje milžiniška skrynia. Ką tėveliai skrynioje laikė žiemą, nežinau, bet atmenu, kad pavasariui atėjus į ją buvo sudedami kailiniai. Tėveliams tekdavo arkliais keliauti, ir jie įsisupdavo į kailinius jau apsivilkę paltais. Mes vaikai tik glostydavome minkštus kailiukus ir sakydavome:— Užaugę ir mes įsitaisysime kailinius.Taigi vasarą kailiniai dingdavo didžiulėje geležimis apkaustytoje, tamsiom gėlėm išpuoštoje skrynioje. Sunkusis dangtis užsitrenkdavo, irmes stovėjome ir vedžiojome pirštais per apkaustymus ir gėlių, raštą.Daug metų praėjo, kol antroji skrynia ryškiai įsiskverbė į atmintį: tai buvo senelės paslaptingoji skrynia prie jos lovos galvūgalio. Niekuomet nemačiau visų daiktų, kuriuos senelė laikė savo skrynioje, bet beveik tikėjau, kad joje slėpėsi nesibaigiančios gėrybės.Senelės skrynia turėjo tris skyrius: du siauresnius šonuose — ir tie su perskyrimais — ir didelis skyrius viduryje. Saldainius senelė laikė dešiniajame šone — tą gerai atmenu. Atsilankiusi pas ją, negalėdavau sulaukti, kada ji nors tru-

Kraičkubilis.

pūtį pakels skrynios dangtį, ji viena ranka palaikys, o antrąja ištrauks saujelę į margus popierėlius įvyniotų saldainių.Nors skrynios, kurios man suteikė džiugių, šventiškų atsiminimų ir buvo senos, jos nebuvo seniausios. Už jas daug senesni buvo kraičloviai ir 
kraičkubiliai.Nėr man brolelio darželiui tverti, Nėr man lovelio kraiteliui krauti, — skundžiasi senoviška daina. O tas lovelis buvo išskobtas iš storo rąstigalio ir užvožtas antvožu.

Kraičkubilis, kurį dar 19 a. viduryje galima buvo užtikti rytų aukštaičiuose ir vidurio Lietuvoje, būdavo skobtinis arba padarytas iš lentelių ir turėjo dvi ausis. Antvožas sandarus, lentinis, su dviem skylėm ausim prakišti. Ausyse padarytos skylės lazdai su mediniu užraktu prakišti. Antvožas ir lazda kai kur buvo papuošti įrėžtiniu raštu.Skrynios, ypač gražiai papuoštos, žmonių gyvenime daug reiškė. Net samdinė mergaitė laikė savo šventiškus drabužius ištapytoje mažesnėje skrynelėje, o ką sakyti apie dukrą, kurios tėvai jai buvo prikloję dvi tris skrynias kraitelio!Vestuvinėse apeigose skryniai tekdavo svarbi vieta. Ją apdainuoja daugelis liaudies dainų.Nors skrynios Žemaitijoje, Aukštaitijoje, Dzūkijoje bei Suvalkijoje skyrėsi savo puošyba, bet jos daug turėjo bendra.Visos skrynios būdingos savo au

galiniu ir geometriniu ornamentu, kuriuo puošiami jų priekis, galai, o dažnai ir viršus. Čia rasi lelijas, rožes, aguonas, bet ir paprastus pievos žiedelius. Kartais tapytojas taip drąsiai stilizuoja gėles, kad net sunku jas beatpažinti. Dažnai ant tos pačios šakelės žydi skirtingų gėlių žiedai. Spalvos, kokios pasitaiko arba turimos, bet visada dekoratyvios. Atrodo, kad džiaugsmo taip daug, kad su šypsena gėlė tapoma mėlynu stiebu, raudonais lapais, kiekvienas žiedlapis skirtinga spalva.Gėlės įvairiai grupuojamos, išauga iš vazonėlių. Su gėlėm derinami įvairiaspalviai paukščiai ■— gaideliai, gandrai, šiaip margi paukšteliai. Kartais tarp žiedų pažymimi tapymo metai, užsakiusio skrynią žmogaus inicialai arba visas vardas.Už tapytas skrynias vėlyvesnės yra štampuotosios. Papuošimams šablonus meistrai išsidroždavo iš bulvės, buroko, vėliau — iš medžio. Tai būdavo įvairūs brūkšneliai, taš
keliai, trikampėliai, ratukai, stili
zuoti žiedeliai, žvaigždutės. Nors meistrai ir dirbdavo iš akies, iš anksto rašto skrynioje nenupiešę, jie vis dėlto spalvas ir formas gražiai derino. Tokie meistrai, versdamiesi tapytojų amatu, vasarą dažnai keliaudavo. Ne vienas jų būdavo ir dailidė. Toks gabus žemaitis apie save sakydavęs:— Aš pats liob dyvysius, kap muna rankos gebės išpaišyti gėlę, paukštuką ar paveikslą, jug aš esmi nemuki ts. 219
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Žinotini klausimai
1. Kas atsitiko B.-P. 1920. VIII. 6?
2. Kuo vardu Matabelės čiabuviai 

vadindavo B.-P.?
3. Ką reiškia, kad B.-P. buvo ir 

kairiarankis ir dešiniarankis?
4. Kada vilkiukai pradėjo oficia

liai veikti Anglijoje? Kada skautai 
vyčiai?

5. Ar šiuo metu yra kas nors, kas 
vadinamas lordu Baden-Powelliu?

6. Kokiu būdu data 1857. II. 22 d. 
surišta su skautų sąjūdžiu?

7. Kaip Ašanti čiabuviai Afrikoje 
vadino B.-P.?

8. Kuriais metais įsisteigė jūros ir 
oro skautai Anglijoje?

9. Kur turėtum nuvykti, norėda
mas pamatyti bronzinį buivolą ir ką 
jis primena?

10. Jei skautas-ė mėtytu akmenim 
i varlę, kokio Įstato j is-j i nesilai
kytų?

11. Kokiu būdu skautas-ė kasdien 
laikosi trečiojo istato?

12. Jei kas nors sakytu: “Duodu 
skauto garbės žodi”, ką tai reikštu? 
Koks įstatas būtų artimiausias?

13. Koki mazgą surištum, nenorė
damas nuplauti virvės gabalo,.. bet 
vis dėlto norėdamas ją sutraumpin- 
ti?

14. Ka skautas stengiasi daryti, 
kai nesiseka?

15. Yra dešimt pripažintų skautų 
Įstatų, bet B.-P. kartais kalbėdavo 
apie vienuoliktąjį įstatą. Ką jis tu
rėjo galvoj?

16. Kaip vėliava signalizuotumei 
apie ištikusią nelaimę, bėdą?

17. Ką reiškia iki pusiaustiebio 
iškelta vėliava?

18. Kodėl trunka ilgiau iškelti vė
liavą iki pusiaustiebio, kaip iki vir
šaus?

19. Skautas-ė įpylė šiek tiek pie
no ir įdėjo sviesto gabalėlį į skau
tišką keptuvėli. Kol pienas šilo, j is-j i 
irylė dar puodelyje išplaktų kiau
šinių. Vikriai maišydamas mišinį, 
jis gavo ką?

Atsakymai
1. B.-P. buvo paskelbtas Pasaulio 

Skautų Šefu (Vadu).
2. Matabelės čiabuviai vadindavo 

B.-P. Impeesa — Vilkas, kuris nie
kad nemiega.

■ a

PASIKALBĖJIMAS APIE
14. Brangenybės

Į šį skyrelį įjungsime viską, kas 
liečia brangenybes. Čia bus pašto 
ženklai, kuriuose parodytos brang
akmenių kasyklos, patys brangak
meniai, su brangakmeniais daryti 
papuošalai, karališkos karūnos, auk-
siniai ir sidabriniai pinigai, kara
liškos galybės simboliai, moterys, 
pasipuošusios brangakmeniais, ir t.t.

Kaip vieną iš pirmųjų čia paminė
sime Izraelį, šiais metais išleidusį 
3 svarų oro pašto ženklą, kuriame 
pavaizduota Izraelio brangakmenių 
pramonė ir jų eksportas: pašto 
ženkle parodytas didžiulis, spindu
liuojąs deimantas, kuo norėta pasa
kyti, kad Izraelis įsigabena neap
dirbtus deimantus, o paskui juos 
eksportuoja jau apdirbtame pavida
le.

Šveicarija 1958 metais išleido Pro 
Patria penkių pašto ženklų seriją, 
kurioje parodyti įvairūs Sveicarijo- 
ie randami brangieji akmens: upių 
Špatas, granatas ir kalnų kristalai.

Prancūzija 1954 metais išleido 
penkių pašto ženklų seriją, kuriuo
se pavaizduota prancūzų papuošalų 
pramonė ir jų eksportas. Tarp kitko 
parodytas pašto ženklas su porcela- 
nu ir kristalais, moters ranka, ap
maustyta brangiais žiedais ir apy
ranke.

Pietų Afrika, kaip žinia, yra kraš-

3. B.-P. abi ranki buvo vienodai 
miklios — jis galėjo abiem rankom 
lygiai mikliai dirbti.

4. Vilkiukai ■— 1916 m.; skautai 
vyčiai — 1918 m.

5. Taip: B.-P. sūnus Petras.
6. 1857. II. 22 gimė B.-P.
7. Ašanti čiabuviai vadino B.-P. 

Kantankye: jis su didele skrybėlė. 
(Pietų Afrikos britų policija dėvėjo 
dideles skrybėlės. Vėliau B.-P. ir 
kiti skautų vadovai dėvėjo tokias 
skrybėlės — fetrus).

8. Anglijoje jūros skautai įsisteigė 
1909 m., o oro skautai — 1941 m.

9. Į Gilwellio parką Anglijoje (pa
saulio skautų lavinimo centrą). Bui
volas primena nežinomo Londono 
skauto gerąjį darbeli: jis padėjo at
silankiusiam Londone amerikiečiui 
surasti kelią ir, būdamas skautas, 
atsisakė siūlomo atlyginimo. Toks
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Klišė Nr. 49. --------- ------------ Jaučių
traukiamas dviratis vežimas ir Ang
lijos karalius Jurgis VI, pasipuošęs 
brangakmeniais išdėta karūna ir 
karališku arnotu (Indija, 1937 m.), 

tas, kur randami pasaulyje didžiau
si ir brangiausi deimantai ir yra 
antroji pasaulio valstybė, kur iška
sama labai daug aukso. Taip ir Pie
tų Afrikos pašto ženkluose keliais 
atvejais yra parodytos jų aukso ka
syklos (1933, 1948 ir kitais metais).

Vengrija keliais atvejais rodė 
šventojo Stepono karūną, išpuoštą 
brangenybėmis. Taip pat ta karūną 
vartojo kaip vandens ženklus po- 
pieryje, ant kuriu buvo spausdina
mi pašto ženklai.

Beveik visos buvusios Anglijos 
kolonijos išleido daugybę pašto 
ženklų, kuriuose parodyti buvę Di
džiosios Britanijos karaliai, pasi
puošę brangiomis karūnomis ir ka
rališkomis insignijomis. JAV rodė 
aukso plovėją Kalifornijoje, o Ka
nada tokį pat Britų Kolumbijoje.

Ant. Bernotas

berniuko elgesys buvo skautu Ame
rikoje įsteigimo priežastim.

10. Šeštojo.
11. Jis-ji atlieka gerąjį darbelį 

kiekvieną dieną. Gerųjų darbelių 
gali būti ir daugiau, bet vienas — 
būtinas.

12. Skautas tiesus ir laikosi savo 
žodžio.

13. Sutrumpinimo mazgą.
14. Skautas stengiasi šypsotis ir 

švilpti.
15. Skautas nėra mulkis (neišma

nėlis, kvailys, žioplys).
16. Iškelčiau ją atvirkščią — rau

doną dryžą viršuje.
17. Gedulą — liūdesį.
18. Kadangi vėliava pirma iške

liama iki viršaus ir paskui nulei
džiama iki pusės vėliavos stiebo.

19. Kiaušinienę, plaktą kiaušinie
nę.

50 .70.35
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