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rankraščius savo nuožiūra.

Pionerija besileidžiančios saulės fone
ps. G. Plačo nuotr.

Devynerius metus man teko palaikyti vienokį ar 
kitokį ryšį su dauguma Seserijos vienetų. Dabar 
rašau Jums iš Skautų Aido redakcijos.

Pasibaigus stovykloms, po mielo įspūdžių po
ilsio, noriu prašyti seses ir brolius vadovus, kad 
rastumėte valandėlę laiko trumpiems ar ilgesniems 
skautų-čių rašinėliams paskatinti. Temų yra įvai
riausių. Galima rašyti apie savo vienetą, savo sto
vyklą, taip pat pvz. "Ką aš daryčiau, jei būčiau: 
draugininkas, stovyklos viršininkas, njokytojas, sk. 
vytis, vyr. skautė" ir t.t. Juk pagal skautiškas prog
ramas rašyti laišką jau moka paukštytė ir vilkiu
kas ... Ir tegul visi rašo - ir apie viską.

Jaunųjų sesių ir brolių nelaikykime uždarę tik 
savuose vienetuose. Turime gabių ir darbščių jau
nuolių. Paruoštas temas, pasirodymus, rašinėlius 
siųskime Skautų Aidui. Prie rašinėlio reikia pažy
mėti skauto,-ės amžius, vienetas, vietovė. Jei yra 
foto nuotrauka, įvardinkime nufotografuotus daly
vius vardais, pavardėmis.

Pažinkime vienas kitą, pažinkime savo sąjungos 
narius, gyvenkime skautaudami namie, sueigoje, iš
kyloje, stovykloje ir - skautiškoje spaudoje.

Budžiu,
Alė Namikienė
vyr, red. pavaduotoja

RUOŠKIMĖS SKAUTU AIDO VAJUI

Sveiki, grįžę iš vasaros atostogų. Administraci
ja ruošiasi pradėti Skautų Aido 1971 metų platini
mą, - bus prašoma visų talkos ir pagelbos.

Sekančiame numeryje smulkiau paskelbsime pla
tinimo vajaus sąlygas, o dabar prašome:

0 Kas gali, prenumeratą tuoj pratęsti 1971 metams; 
» Pasiryžti surasti naujų Skautų Aido skaitytojų; 
e Organizuoti vienetuose prenumeratų rinkimo talką.

Budžiu,
s. A. Orentas
Administratorius

Pageidaučiau, kad Skautų Aido prenumeratų rin
kėjai turėtų pakvitavimų knygutes. Siūlau,kad jos bū
tų trijų kopijų: viena kopija prenumeratoriui, kita - 
administracijai, o trečioji - šaknelė - rinkėjui. Būtų 
gražu knygutes atspausdinti su lietuviškais,skautiš
kais ženklais.

s. VI. Bacevičius
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užvarytas žuvis
Akij'ikijmjy jį/ ou'ttijm.G' clucui^imiū
Gal mes ir negalėtume taip paveikti pasau

lio, kad jis staiga taptų rojumi, bet prisidėti 
prie to, kad jis būtų malonesnė vieta gyventi, 
tikrai 'galime.

Padiskutuokime, kokią reikšmę žmonių 
santykiuose turi geras žodis. Iš anksto susi
tarkime, kad nekalbėsime apie nenuoširdu, pa
taikaujantį, slidų, norintį kitu nusikratyti, žodį. 
Mūsų geras žodis kils iš dosnios širdies, kurį 
pripažįsta kitų pastangas ir geras ypatybes ir 
džiaugiasi su besidžiaugiančiais.

Toks geras žodis būtų, pvz.:
- Džiaugiuosi, kad tau pasisekė, kad taip 

gražiai susitvarkei, kad tau atėjo tokia puiki 
mintis.

-Sveikinu, taip puikiai viską atlikus, susi
laukus pritarimo, sukūrus tokią nuotaiką!

- Ačiū, kad galėjau dalyvauti. Ir kaip tu dar 
randi laiko? Juk žinau, kaip sunku.

- Tavo originalumas puikus. Tau tik ir kur
ti tokius daiktus...

* * *
Naujakuriai rodo savo namus; draugai, su

kandę lūpas, inspektuoja. Iš kambario į kam
barį eina svečiai, ir laimingos švieselės šei
mininkų akyse ima blėsti ir visai užgęsta, kai 
Jonas triumfuodamas sušunka:

- O čia vis dėlto popieriuje plyšelis! Ar 
matėte?

* * *
Vyksta koncertas. Gražiai interpretuoja

mos visiems mielos dainos, todėl žmonės pa
tenkinti ploja. Tik už kelkį eilių kažkas gana 
garsiai komentuoja:

- Ar pastebėjai jo kostiumą? Net neišpro- 
sytas kaip reikiant.

* * *
Darželio vaikas laimingas rodo parsineštą 

piešinį: du rutuliukai ir kažkas panašu į ausis.
- Kas čia yra, Pauliau?
- Rudas šuo.
- Rudas šuo? Argi taip šuo atrodo? Kur 

kojos, uodega?
Paulius žiūri išsigandęs į savo kūrinį, ir jo 

širdelė skaudžiai susitraukia. Jis suglamžo po

pierių, pasižadėdamas nebepiešti (arba ben 
nerodyti savo piešinių) , arba jis, apsipylęs 
ašaromis, bando įrodyti, kad tie du rutulia: 
ilgom ausim tikrai jo rudas šuo.

Kodėl tik sau esame linkę taikyti visokias 
nuolaidas ?

* * *
Dana sukūrė dainelę, ir visa jos skiltis ją 

su užsidegimu dainuoja.
- Bet melodija neskamba tikrai lietuviškai! 

Reiktų jai pasakyti...
O širdies kietumas - lietuviškas?

* * *
Jei būtų man pasakę nors vieną gerą žodį...
Jei būtų tau pasakę nors vieną gerą žodį, 

kai buvai prislėgtas, nusiminęs, netikras sa
vim, išvargęs, vieniša, bekovojanti, besi
stengianti, - gal daug kas tavo gyvenime būtų 
kitaip?

Taigi dabar, kai gali semti žodžius iš šir
dies gerumo, nesigailėk jų kitiems!

O.S.

DOBILU šešėliai

Mane kankina ir
Iš manęs veržiasi mano Aš. 
Priimk jį ir švelniai laiky, 
Prisijaukink ir laikyk, 
Kaip dobilo žiedą, 
Ant kurio - kraujo lašas

Ir spindi tamsi saulė 
Virš manęs.
Aukščiau, negu aš galiu 
Jos spindulius pagauti.
O ant žemės nutįsę 
Vien tik dobilų šešėliai.

Matysiu tave rytoj 
Ir puošiu tavo plaukus 
Šešėliais dobilo Žiedų.

sesė Daiva Karužaitė 
Aušros Vartų tuntas
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kun. A. Kezys, SJ, Kernavės, 
Lituanicos ir Nerijos tuntų dva
sios vadovas.

IEŠKOT I,

SURASTI,

D ŽIA U G TIS

Nepaslaptis, kad skautybė skiria daug dė
mesio Dievo kultui, kuris žmonių gyvenime turi 
didelės reikšmės. Tai pastebėjęs, popiežius 
Pijus XII yra pasakęs skautiškajam jaunimui: 
’'Tarnaudamas visatos Kūrėjui, jaunuolis su
geba kiekviename daiktelyje, kiekvienoje dory
bėje ir nuostabiojo pasaulio sąrangoje, kiek
viename sukurtame grožyje, išvysti tikrąją vi
sumos vertę ir spindesį dieviškosios saulės 
šviesoje. Ieškoti, surasti, džiaugtis, garbinti 
Kūrėją jo kūriniuose, matyti visą tvariniją 
tikroje šviesoje, kuri ją apšviečia - štai skau
to gyvenimo pagrindas.”

Turint tokį pagrindą po kojomis, lengva 
statyti ant jo gražų ir prasmingą gyvenimo rū
mą. Kaip iš tvirto kamieno išauga dangų re
miančios šakos - su šakelėmis, tankiais la
pais ir puikiais žiedais - taip ir besiremiąs 
Dievu žmogus pajėgia savo gyvenimą pripildyti 
kilniij veiksmų virtine - gerais darbais, auka 
ir pasišventimu artimui. Popiežius Pijus XII 
pabrėžia: "Jūsų sąjunga reikalauja žmonių, 
kurie būtų tampriai susirišę su Dievu ir kurių 
religinis jausmas performuotų visus individua
linio ir socialinio gyvenimo veiksmus. Vien 
pakilusia dvasine nuotaika savo tarpe negali
ma remtis. Ji negalėtų visą laiką mylėti tiesą, 
visada būti teisi ir be priekaištų santykiuose 
su kitais, visada garbinga ir skaisti, jei ne
padėtų jai dieviškoji malonė”.

Žmogus yra' trapus savo pasiryžimuose ir 
savajame gėrio, grožio ir tiesos siekime. Šios 
dienos gera valia dažnai subyra prieš rytdienos 
sunkumus bei kliūtis. Skautybėje ir tai yra pra
matyta, įrašant į vėliavą ir širdis šūkį”Bu
dėk!” Šis šūkis yra aidas Kristaus perspėji
mo: "Budėkite, kad neįpultumėteįpagundą”. O 
popiežius Pijus XII šitaip jį aiškina: ’’Jūsų 
sąjunga yra pasirinkusi šūkį BŪKITE PASI
RUOŠĘ, o tai reiškia būti visada pasiruošu
sioms atlikti savo pareigas. Mes norėtume 
tiems žodžiams priduoti dar gilesnę ir pil
nesnę prasmę - būkite pasiruošę visur ir kiek
viename momente, kurį žino vienas Dievas, 
ypač kada Jis pašauks duoti apyskaitos iš jums 
patikėtų talentų, t.y., iš begalinių malonių ir 
antgamtinių dovanų, o taip pat ir natūraliij ga
bumų, kuriais jūs taip gausiai esate apdova
noti. Visas šias dovanas turite naudoti dides
nei Viešpaties garbei ir savo bei artimųjų 
gerovei”.

Skautybė savo kilnia ideologija pateikia 
mums gražaus ir prasmingo gyvenimo planą. 
Jis pajėgia patenkinti aukščiausius žmogaus 
siekimus. Belieka tik imtis tą planą vykdyti, 
ir tapsime tobuli, ne tik kaip skautai, bet ir 
kaip asmenys, skirti amžinai gyventi su Dievu.
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Žygimantas II M.K. Čiurlionis Šatrijos Ragana Litai

KARALIŲ RUGSĖJIS

Devintasis metų mėnuo įdo
mus karališkomis datomis. Rug
sėjo 8-tą prisimename Vytauto 
karūnavimo Dieną. Šią dieną 1430 
m. kunigaikštis Vytautas Didysis 
turėjo vainikuotis Lietuvos kara
liumi. Deja, vainikavimas, lenkų 
bajorų sutrukdytas, neįvyko. 500 
metų vėliau - 1930-taisiais, rug
sėjo aštuntoji paskelbta Tautos 
Švente.

1263 m. rugsėjo pabaigoje bu
vo nužudytas pirmasis Lietuvos 
karalius Mindaugas, sujungęs ano 
laiko lietuvių gentis į stip
rią valstybę.

1529 m. rugsėjo 29d.,valdant 
DLK Žygimantui II-jam,buvo pa
skelbtas pirmasis oficialus įsta
tymų kodeksas - Lietuvos Sta

tutas. Statuto paruošimo nuopel
nas tenka ilgamečiui Vilniaus 
vaivadai Albrechtui Goštautui, 
pasižymėjusiam ir kitomis kū
rybingomis reformomis bei sie
kusiam nutraukti bet kokius ry
šius su Lenkija.

1921 m. rugsėjo 22 d. Lietu
va įėjo pilnateisiu nariu į Tautų 
Sąjungą, panašią į dabartines 
Jungtines Tautas - United Na
tions.

1922 m. rugsėjo 25 d. Lietu
voje įvestas savas piniginis vie
netas. Prieš pirmąjį pasaulinį 
karą buvęs rusų rublis,karo me
tu vokiška ostmarkė, vėliau auk
sinas bei skatikas aną rugsėjį 
pakeistas lietuvišku litu. Litas 
buvo vienas iš stipriausių pini
gų pasaulyje.

Prieš 105 metus 1865 rugsė
jo 6 d. rusų valdžia uždraudė 
spausdinti lietuviškas knygas lo
tyniškomis raidėmis. Kova su 
spaudos draudimu tebuvo laimė
ta tik po 40 metų (žiūr. S. A. 
nr. 3).

Šį mėnesį minime ir dviejų 
garsių lietuvių dailininkų gim
tadienius: M. K. Čiurlionis gimė 
1875 rugs. 22 d., o Ant. Žmuidzi
navičius 1876 rugs. 29 d. Mūsų 
skautiškoje šeimoje rugsėjo gim
tadienius švenčia LSS Įkūrėjas 
v.s. P. Jurgėla, lietuviškos skau- 
tybės veteranas v.s. K. Palčiaus- 
kas, Tarybos P-kas v.s. A. Sau- 
laitis, Skautų Aido redaktorius s. 
J. Toliušis (vienmetis su S. Aidu).

Virš šimtinės šįmėnesįsuei
na nuo rašytojos Sofijos Pšibi
liauskienės - Lazdynų Pelėdos 
gimimo (1867.IX.16). Ji visada 
prisimenama su savo sese
rim Marija, kuri irgi rašė tuo 
pačiu slapyvardžiu. Ši literatūri
nė paslaptis paaiškėjo tik po pir
mosios Lazdynų Pelėdos mirties.

Ar ne įdomu - turėjome vie
na Pelėda daugiau, negu tikrai bu
vo manoma?

A. Žmuidzinavičius v.s. P. Jurgėla v.s. K. Palčiauskas v.s. A. Saulaitis
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Viena žaidėja stovi rato vidury ir dainuoja "Čiūtele rūtele, kas tave 
pasėjo?" Aplink einąs ratas atsako: "Čiūtele rūtele, mes sesytėlės".

- Čiūtele rūtele,
Kas tave pasėjo?
- Čiūtele rūtele,
Mes, sesytėlės.

- Čiūtele rūtele, 
Kas tave daigeno?
- Čiūtele rūtele,
Mes, sesytėlės.

- Čiūtele rūtele,
Kas tave laistė?
- Čiūtele rūtele,
Mes, sesytėlės.

- Čiūtele rūtele, 
Kas tave nuraškė?
- Čiūtele rūtele, 
Mes, sesytėlės.

GYVAI
3
Pasėjau rūtelę daržely 2 k.

Skinkit, sesės, rūtytėlę
Ir nupinkit vainikėlį. 2 k.

Išdygo rūtelė daržely.
Skinkit, sesės, rūtytėlę 
Ir nupinkit vainikėlį.

Pražydo rūtelė daržely . .

Nuskyniau rūtelę daržely .

(ir t.t.)

Pirmoje dalyje einama rateliu, antroje - šokamas "žilvitis", kol 
susitinka porą.
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1969 m. SKAUTIŠKI PAŠTO 
ŽENKLAI

Pernai suėjo 51-ri metai, kaip 
įvairios valstybės į savo pašto 
ženklus įjungė skautišką moty
vą. Pirmąjį tokį ženklą skautiška 
tema išleido Čekoslovakija 1918 
metais. Ją pasekė Siamas, Veng
rija, Rumunija ir 1.1. Neatsiliko ir 
Lietuva, nes šioje rikiuotėje ji yra 
šeštoji su 1938 m. antrosios Taut. 
Stovyklos proga išleistaisiais 
ženklais.

Pašto ženklų mėgėjai naujose 
laidose visad ieško ko nors nepa
prasto: klaidų, naujovių, uniku
mų etc. Keletas tokių keisteny
bių pastebėta ir praėjusių metų 
skautiškuose ženkluose. Gal įdo
miausias iš jų tai Ras Al Khaima- 
mažos arabų karalystės išleisti 
p. ženklai, kurie yra . . . kitų 
valstybių p. ženklų kopijos! Dešim
tuko serijoje skautai "pagerbti" 
prasta 1960 m. graikų skautų p. 
ženklo reprodukcija, - šioje laidoje 
skautas atspausdintas be rankos!

Pirmą kartą matome skaučių 
pašto ženklą šu perspausdintu įra
šu brolius paminėti. Tai dar 1966 
m. Filipinų išleistas ženklas su sa
liutuojančia skaute. Praėjusių metų 
serijoje raudonu perspaudu įrašy
ta: "4-th National Scout Jam
boree".

Lenkija išleido 3 ženklus su 
prieškariniu jų skautų ženklu. Kaip 
žinome, Lenkijoje skautai atkurti 
su visais ženklais ir programomis, 
tačiau organizacija yra komunistų 
kontroliuojama; ji nepriklauso 
Tarptaut. Skautų Konferencijai, 
nedalyvauja tarptautinėse skautų 
stovyklose.

Panaši padėtis yra ir su Gvinė
jos respublika. Pašto ženklų pla
tintojai tam tikrus 1969 m. ženk
lus vadina skautiškais, nors įra
šas juose aiškiai byloja, kad tai 
"Pionnier Guinee".

Prie puikiųjų skautiškos'temos 
pašto ženklų priskirtini Botswana, 
Barbuda, Guyana, Barbados ir Cook 
Islands valstybėlių išleistieji. Juo
se parodytos įvairiausios skautiš
kos pratybos, kaip virimas, plau
kiojimas, vėliavų apeigos, laužų 
scenos ir pan.

Prieš 1969 metus išleisti skautiški 
pašto ženklai 

BOTSWANA^BOTSWANA

WOULD SCOUTING CONFLUENCE22nd WOHLO SCOUTING CONFERENCE

BARBADOSBARBADOS
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VIENETU, VEIKLOS
GAIRĖS

RUGSĖJIS
PROGRAMINĖ MINTIS:' 'Ruduo jau čia"
SVARBUS ĮVYKIS: gamtosakos paroda

LAUKE: iškyla su stovyklos laužu

UŽSIĖMIMAI: Atšvęsti stovyklos įdomesnius įvykius, prisiminti dainas; rudens gamtos rinkiniai
VADOVAI: Planuoja vieneto veiklą kiekvienam mėnesiuiPRATYBOS SKAUTAMS ir SKAUTĖMS
STOVYKLOS IŠKYLAŽAIDIMAS: Piešinių varžybos skiltimis ar atskirai; kaip atrodė įvairūs stovyklos įrengimai ir vaizdai.DISKUSIJOS: Papasakoti įdomesnius įvykius sueigai baigiantis prie dirbtinio laužo.
DAINOSŽAIDIMAS: Kuri skiltis surašys daugiau dainų pavadinimų ar po vieną posmelį per nustatytą laiką? Kuri skiltis greičiausiai atpažins švilpiamą dainos melodiją? Kuri skiltis gražiausiai iliustruos kurią nors dainą?
GAMTOS RINKINIAIŽAIDIMAS: sudėti per darbelius padarytus rinkinius be užrašų, bet su skaičiais. Kas atpažins daugiausiai? Suderinti dainas su gamtos dalykais - kokioje dainoje minima meška, eglė, sakalas, pelėda, liepa ir t.t.DARBELIAI: surinkti lapų, sėklų, pėdsakų irt.t. rinkinius ir juos būkle įrengti.
GAMTOSAKOS PARODAPakviesti jaunesnius ir vyresnius pasižiūrėti rinkinių, gamtovaizdžio piešinių bei nuotraukų.
IŠKYLAParodyti įdomesnius pasirodymus iš stovyklos laužų; balsuoti, kuri daina visų mėgiamiausia; atvaidinti stovyklos nuotaikingus įvykius. Į iškylą pakviesti stovykloje nebuvusius skautus-es, tėvus, jaunimą, kuris galėtų priklausyti skautams.

VILKIUKU ir PAUKŠTYČIU UŽSIĖMIMAI
DARBELIAIStovyklos piešiniai ar popieriaus be pagaliukų modeliai. Rudens lapų rinkiniai. Rudens gėlių džiovinti žiedai. Medžių bei gėlių sėklos.
UŽDAVINIAINurašyti vienos dainos žodžius, kurių vilkiukai nemoka (tėveliams žinoma), ir sueigoje paskaityti.
DISKUSIJOSKas stovykloje labiausiai patiko? Ką geriausiai atsimena? Ko pasigedo stovykloje? Koks įdomiausias stovyklos vakaras?
ŽAIDIMAI"STOVYKLA": vadovas,-ė pasako stovyklos darbotvarkės valandą, ir visi žaidėjai elgiasi, lyg būtų ta valanda, pvz., sustoja vėliavai kelti, miega, valgo, žaidžia, maudosi, dainuoja."GAMTOS MĮSLĖS": iš namų atsineša, o vadovas dar paruošia, mįslių apie gamtą. Vietoj pasakęs atsakymą, mislę atspėjęs nupiešia (gaidį, ežį ar kitą įmintą daiktą) pieštukais ar kreida.
SKAUTU VYČIU IR VYR. SKAUČIŲ VEIKLA
UŽDAVINIAISuplanuoti VIENETO SUEIGŲ PASNEKESIUS ir diskusijas bent pusmečiui. Įtraukti neveiklesnius narius: pakviesti pravesti sueigas, pašnekesius, vadovauti uždaviniams. Paruošti trumpus PRANEŠIMUS APIE GAMTĄ iš narių mėgėjiškai ar moksliškai pažįstamų sričių: geologijos, biologijos ir kt.
DISKUSIJOSSTOVYKLOS VAIDMUO lietuvių jaunimo gyvenime išeivijoje (duomenųgalima rasti,pasikalbant su vietovės jaunesniaisiais skautais ir skautėmis bei vadovais). ŠIOS VASAROS STOVYKLA: s.v. ar vyr. sk. vaidmuo joje; kaip iš vis buvo vadovauta? Ar gera programa? Ko pasigedo, ko reikėtų sekančiais metais, kas pakartotina ateityje? Ar pakako darbelių, žaidimų, uždavinių? Kaip su lietuviška nuotaika, dainomis, pasirodymais, darbeliais? LIETUVOS- LENKIJOS SANTYKIAI 1920 m. rugsėjo įvykiai (žr. Liet. Encikl. XV, 100 psl.). Kiekvienas gali pristatyti įvairių laikotarpių dalį.s. A. Saulaitis, S.J.

8

8



MMO SKILTIS

Maišų lenktynės Romuvos stovykloje.V. Bacevičiaus nuotr.
Oro skautų gen. Gustaičio būrelio nariai: M. Miku- taitis (vadas), M. Kasniūnas, V. Jonikas, J. Dainis. Trūksta G. Juodgudžio.

PAŠNEKESYS APIE ŽAIDIMUSKiekvienas berniukas ir mergaitė mėgsta žaisti, nes tai yra smagi pramoga. Skiltininkas, parinkdamas žaidimus žiūri, kad šalia pramogos šios pratybos būtų prasmingos ir skautišku požiūriu. Lavinant skautus, kaip ir kitose skautiškose programose, taip ir žaidimuose siekiame tam tikro tikslo.Pagrindiniai žaidimų tikslai yra:1. Ugdyti jaunuolius fiziniai,2. dvasiniai ir jausminiai (nes žaidimai pratina dalyvius sugyventi, valdytis, broliškai sutikti pralaimėjimą),3. Lavinti pastabumą, vaizduotę, orientaciją, drausmę, pasitikėjimą ir kt. savybes.Visi šie dalykai labai reikšmingi charakterio ugdymui, kas ir yra svarbiausias skautybės tikslas.Parenkant žaidimus svarbu,• kad jie būtų įdomūs skautams,® kad būtų saugus vietos ir naudojamų priemonių atžvilgiu,® kad atliktų aukščiau minėtą skautiško lavinimo, ugdymo paskirtį.Todėl ruošiant žaidynes, skiltininkas turi pramatyti, ar parinktieji žaidimai pritaikyti dalyvių amžiui, ar jie nėra persunkus, persudėtingi tam tikrai skilčiai. Nereiktų pamiršti, kad daug žaidimų stovykloje ar iškyloje sukuria patys skautukai. Sumanus skiltininkas visada leidžia juos išbandyti. Atliekant’'žiaurius” žaidimus, kuriuose tenka pasistumdyti, pasi-

grumti ar naudoti kitą fizinę jėgą, labai reikia sekti, kad nebūtų susižeista. Peiliai, kirviai žaidimuose nevartotini; žaidimai su ugnimi, lauželių užkūrimu pravedami ypatingoje priežiūroje.Vadovo pareigos: suprasti žaidimo tikslą, gerai žinoti žaidimo taisykles; numatyti, kad žaidime ga-lėtų dalyvauti VISI skilties nariai, niekas negali būti išskirtas; pramatyti ir paruošti visas žaidimo priemones ir vietą; žinoti, kada žaidimą nutraukti, kad šis nenūsitęsty į nuobodų slampinėjimą.Svarbus praktiškas patarimas: jei įmanoma - bandykime žaidimus pravesti po atviru dangumi. Štai ką Įkūrėjas Baden. Powell pasakoja:"Kartą mačiau draugovę labai gražiai atliekant mankštą būkle. Mankšta buvo gyva ir gera, bet oras nebuvo,geras! Kukliai kalbant,buvo "tvanku". Stokojo vėdinimo, berniukai dirbo, kaip mašinos, bet iš- tiesų visos jų pastangos ėjo niekais, kadangi jie traukė į save nuodus, vietoje to, kad stiprintų savo kraują. Grynas oras atlieka pusę darbo."

Kas pirmas pripils butelį vandens? Vilkiukų-paukštyčių žaidimai Romuvoje. V. Bacevičiaus nuotr.
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BAISIOJI TYLOS VALANDĖLĖ 
musų pirmoje sueigoje

Viskas buvo paruošta. Šviežiai iškepti "popkor- 
nai”, sviestu aplieti, gulėjo šiltai dviejuose dube
nėliuose. Ant stalo padėti žurnalai, kelerios žirk
lės ir klijai. Visos pamokos ir draugės užmirštos; 
aš sėdėjau ir laukiau, kol atkrypuos ketvirta va
landa.

Tada suskambėjo skambutis, ir šuniukas, pribė
gęs prie durų laukė, kol aš drįsiu atsistoti ir jas 
atidaryti. Vėl suskambėjo ir tada nubėgus atvėriau 
duris.

Vaje, ne sapnas: šešios mažos mergaitės sto
vėjo, laukdamos mano žodžio. O, kad jos tik žinotų, 
kaip mano viduriuose skraidžioja!

- Ateikite į vidų, sesytės. Nebijokite Reksiuko, 
jis nekanda.

Viena po kitos jos įėjo , užėmė mano namus ir 
gyvenimą visai valandai. O dabar, paltus, kepures ir 
botus nusiėmusios, sėdėjo tos šešios "baidyklėlės", 
susispaudusios ant sofos prieš mane, vėl laukdamos 
ko nors.

Iš manęs, iš manęs, sakyk ką nors, sakyk, sakyk... 
Juk nepamiršai savo jaunystės dienų! Apie ką jos gal
voja? Ką apie mane galvoja?

Pagaliau ta mažytė gale sofos geltonais plaukiu- 
kais pasisiekus pagriebė saują popkornų ir pasaė:

- Man geriausiai patinka tie su sūriu.
Tuo momentu žinojau, kad viskas bus gerai. Jos 

šešios, aš viena. Jas turėsiu vesti visais tais skau
čių ideologijos keliais ir su jų pagalba užmegzti 
tuos svarbiausius ryšius - draugiškumo,patriotinius, 
išsilavinimo ir meilės visam Dievo pasauliui.

Laima Kardokaitė, 
Kernavės tuntas

MINDAUGO DRAUGOVĖS SPECIALYBĖS 

I KAIP AŠ IŠMOKAU AUSTI JUOSTAS

Gražios lietuviškos, tautiniais raštais, juostos. 
Bet kaip išmokti jas austi? Dažnai apie tai pamąs- 
tydavau ir štai netolimoje praeityje pasitaikė proga. 
Skautininkas A. Vaitiekaitis sušaukė būrelį Detroito 
skautų, jų tarpe ir mane, į savo namus išmokyti mus 
austi juostas. Jis parūpino stakles, o instruktoriaus 
darbo ėmėsi jo sūnus ps. Aras,kuris mus mokė labai 
nuoširdžiai, paaukodamas savo laisvalaikį nuo studijų 
ir kitų darbų. Pamokom susirinkdavome vakarais, 
kiekvieną savaitės ketvirtadienį.

Pirmasis projektas buvo lietuviškų spalvų juos
telių audimas. Išmokę gerai audimo technikos, pra
dėjome austi juosteles su įvairiais lietuviškais raš
tais. Visus skautus, kurie padarė nustatytus darbus, 
s. A. Vaitiekaitis apdalino juostų audėjo specialy
bės pažymėjimais.

psl; Ramūnas Savickas

Brolis Ramūnas Savickas (pirmas kairėje ne tik ra
šo, bet ir skautiškas pratybas moka pravesti.

Prano Gobio nuotr.

Taip skutinėjome margučius. Pirmas iš kairės - Ro
mas Rudis, rašinėlio autorius.

III MARGUČIU PUOŠIMAS

Margučių dažymas yra įdomus dalykas. Jau labai 
seniai Lietuvoje juos dažė pavasariui ir Kristaus 
prisikėlimui simbolizuoti.

Yra du būdai kiaušinius marginti. Pirmas: nuda
žyti kiaušinius ir paskui išskutinėti ornamentus ir 
formas su peiliuku. Dabar galima dažų nusipirkti, 
bet anksčiau žmonės naudodavo svogūnų lukštus, 
ąžuolų žievę ir t.t., kurie virinami duodavo įvai
rias spalvas.

Antra priemonė, kaip papuošti kiaušinius, yra 
vaškas. Vaškas šildomas lėkštėje su žvake; adatėlę, 
kuri yra įkišta į pieštuką,pamirkai į sutirpusį vašką 
ir rašai, brauki ja ant kiaušinio. Vašką reikia greitai 
dėti ant kiaušinio - prieš jam sustingstant. Vašką 
dedant, turi kontroliuoti taip pat linijų storumą. Kai 
pabaigi kiaušinį vašku puošti, įmerki jį į dažus, o 
paskui nuimi vašką.-

Ukrainiečiai irgi margina kiaušinius, tik jų tech
nika skirtinga.

Romas Rudis

10

10



Džiaugiamės gavę audėjo specia
lybės pažymėjimus. Pirmoje ei
lėje instruktoriai tėvas ir sūnus 
skautininkai Vaitiekaičiai. Linas 
Gobis (antras antroje eilėje) ir 
Arvydas šepetys (ketvirtas pir
moje eilėje) - rašinėlių autoriai.

Prano Gobio nuotr.

II GRAŽUS MUSU BŪKLAS

Mūsų skautai renkasi kas antrą savaitę pas s. 
Vaitiekaitį. Skautininkas savo rūsyje turi įrengęs 
būklų, kuriame yra sudėti. skautų darbai. Juos pa
darė vyresni ir jaunesni skautai. Yra iš medžio 
piaustinėtų darbelių, išaustų juostelių ir gražiai nu
margintų kiaušinių. Ant sienų iškabinti visi pažy
mėjimai, kuriuos gavo Detroito Mindaugo draugovė 
už gražų darbų ir tvarkingumų stovyklose. Mindaugo 
d-vė yra dalyvavusi 3 kartus pas amerikiečių skau
tus ir ten laimėjo pirmas vietas už savo išstatytus 
tautinius darbelius.

Ant staliuko stovi iš virvių padarytas skautiško 
tilto modelis. Netoli jo išdidžiai stovi žvalgybos bokš
to modelis. Visi darbai pagaminti darbščių skautų,' 
sumanaus ir nuoširdaus skautininko A. Vaitiekaičio 
priežiūroje. Dažnai jam padeda sūnus ps. Arūnas. 
Jų dėka daug skautų įsigijo gerų specialybių ir pat. 
laipsnių.

Jau daug metų, kai tas puikus būklas yra įruoš
tas. Čia skautukai dirbo ir stengėsi kiaušinius skuti
nėti ir vašku išmarginti; jie kruopščiai dirbo, be- 
piaustinėdami medžius. Kiek galvojimo, kiek pa
stangų, kiek darbo čia buvo įdėta didesniam, ge
resniam skautiškam patyrimui gauti. Daug skautų 
išėjo iš to būklo gavę puikių patarimų, lietuviškų 
pamokymų, pilni naudingų skautiškų žinių. Ir dabar 
mes vėl dažnai susirenkame, stropiai dirbam, nes 
ruošiamės dalyvauti, parodoje - Michigan StateFair. 
Ten pademonstruosime tautinius darbelius, turė
sim lietuviškų parodėlę. Juk reikia pasistengti viską 
gerai padaryti, kad matytų, kokie gabūs ir darbštūs 
lietuviai skautai, koks gražus ir turtingas yra mūsų 
tautos menas.

Broliai skautai - budėkim!
• Linas Gobis

IV PASIRUOŠIMAS SIGNALIZACIJOS SPECIALYBEI

Detroito skautai nesnaudė, bet ruošėsi įvairioms 
specialybėms. Ketvirtadieniais susirinkdavome 
skautininko Vaitiekaičio namuose. Jo rūsys įrengtas 
kaip skautų būklas. Ant sienų pilna Detroito skautų 
nuotraukų. Audiniai, tautinės juostos, mazgai ir kiti 
skautiški darbai kaba pasieniuose.

Man padarė didelį įspūdį signalizavimas morzės 
įrengimais. Viename kambaryje yra mygtukas su 
šviesele, o kitame, už sienos - kitas. Visi laukė 
eilės panaudoti morzės įrengimus, bet skautininkas 
pasakė, kad tik tie galės praktikuotis įrengimais, 
•kurie norės įsigyti signalizacijos specialybę.

Prasidėjo mokymasis! Per kelias savaites mes 
jau gerai žinojome taškų ir brūkšnių reikšmę. Skau
tininkas paskelbė, kad pavasarį bus egzaminai ir mes 
visi dar smarkiau sujudome mokytis. Vienų diena 
atėjo kitas skautininkas ir mus išegzaminavo. Mes 
gavome signalizacijos specialybę ir nudžiugome. 
Ant uniformos rankovės užsisiuvome naujų specialy
bės ženklelį.

Skautininkui Vaitiekaičiui dėkojame už paruošimą 
specialybei ir visa rūpestį.

Arvydas Šepetys
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EGLUTĖS STOVYKLA PRIE 
LOKIO EŽEROGeriausi linkėjimai iš mūsų Eglutės stovyklos.Viskas sekasi puikiai: puikios paukštytės, puikus oras, na, ir puikios vadovės. Siunčiu dalį mūsų darbelių pavyzdžių, kuriuos surinko s. Alfa Pažiūrienė, o p. V. Čekanauskas atspausdino, ir kiekviena stovyklautoja parsivežė savo darbų knygą namo. Didelį pasisekimą turėjo darbeliai iš medžio žievės ir kitų gamtos medžiagų: džiovintų gėlių, šakų, akmenukų ir t.t. Tai buvo paukštyčių dovanos mamytėms. Tokie pat darbeliai buvo įteikti ir vadovėm bei stovyklos padėjėjams: p. Žibutei Brinkienei, fil. Onutei Vaišnienei ir fil. Arvydui Vaišniui.Programos vedėja s. A. Pažiūrienė ir jos talkininkė v.sl. M. Strikaitienė tvarkė stovyklaujančių laiką: ne tik stovykla buvo ypatingai gražiai pasipuošusi, bet ir daug buvo išmokta bei pakartota. Visos stovyklautojos įsigijo naujų ženklų ir specialybių. Šešios davė įžodį - Daiva Čekanauskaitė, Nida Goulding, Zita Nikolaitė, Laima Pažemėnaitė, Vita Strikaitytė ir Ina Vizgirdaitė.

Stovyklos rajone stovėjo Gedimino pilis. Dainavome Eglutės stovyklos dainą "Mes paukštytės..." po vėliavų pakėlimo ir nuleidimo bendroje stovyklos aikštėje kartu su vilkiukais, kuriems vadovavo ps. Povilas Abelkis.Turėjome ir nuotykių: buvo pasklidęs gandas,kad netoli stovyklos skraido aitvaras. Paukštytės ir vilkiukai naktį skirtingais keliais ėjo jo ieškoti. Po kurio laiko radome aitvarą medyje, o kai jį sugavo vilkiukas Šėkas, tai aitvaras pabėrė saldainių, kurių užteko ir mažiems ir dideliems.Stovykla pasibaigė gražioje nuotaikoje ir visi išvažiavome namo' su stovyklos viršininkės s. N. Grinienės linkėjimais: "Grįžusios namo,nepamirškime stovyklinės dvasios: kalbėkime lietuviškai ir būkime tvarkingos ir darbščios, kaip kad buvome stovykloje".Stovykla įvyko liepos 11-19 dienomis, Kalifornijoje, San Bernardino kalnuose, prie Didžiojo Lokio ežero, Koresp.
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Stovyklos vadovybė su viešnia, Seserijos V.S. Lile
Milukiene. V. Bacevičiaus nuotr.

Vėliavų nuleidimas Spyglio paežerėje.
V. Bacevičiaus nuotr.

Prisiminimai iš birželio; mėn. akademikų skautų 
stovyklos laužo Dainavoje: vaidilutės improvizuoja 
Joninių šokį ... V. Bacevičiaus nuotr.

Joninių vainikai su žvakutėmis leidžiami į Spyglio 
ežerą. v. Bacevičiaus nuotr.
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NUAIDĖJO

NEMUNO
TRIMITAS ... .

Šių metų Lituanicos tunto stovykla neoficialiai 
prasidėjo savaitę anksčiau (liepos 4 d.), kai į Rako 
stovyklavietę' atvyko 6 tunto pionieriaį, tuoj pat su
siorganizavę į ’’įrengimų Statybos Unijų Nr. 711." 
Skautui vyčiui si. G. Matučiui vadovaujant, savaitės 
bėgyje pakilo Nemuno stovyklos vartai, "Sapnų 
Teatro" scena laužavietėje ir daugybė kitų įrengi
mų. Septintų dienų unija ilsėjosi ir laukė atvykstan
čių stovyklautojų.

Pagaliau atpurškėjo autobusų karavanas, iš kurio 
pasipylė Chicagos skautai ir skautės. Broliai nemu- 
niečiai išsirikiavo vėliavų aikštėje, pakėlė stovyklos 
gairę ir dulkių debesyse išsisklaidė į visas puses 
rengti gamtoje savo dviejų savaičių namus. Kitų 

■’rytų Nemuno stovykla oficialiai prasidėjo šv. mišio- 
mis ir vėliavų pakėlimu. Gausios skautų gretos (185 
stovyklautojai) išklausė komendanto s.v. Gintaro Pla- 
čo skaitomų įsakymu ir stovyklos viršininko s.v.v.si. 
Sigito Miknaičio žodžio, linkėjusio visiems broliams 
linksmai ir naudingai praleisti stovyklos laikų. Ati
darymas baigtas stovyklos šūkiu: "Gamta, darbas, 
šypsena, - Nemuno čia stovykla!"

Prasidėjo instruktavimai, sportas, maudymasis, 
naktiniai žaidimai, sesių stovyklų lankymas ir kitos 
pratybos. Skautai buvo maloniai nustebinti sužinoję, 
kad pašnekesiuose dalyvaus ir sesės. O tų sesių 
tiek daug ■. net trys stovyklos! Jos turėjo progų iš
mėginti s.v. R. Striko pastatyta kliūčių kelių. Spor
to dienos metu senj. A. Krutulio pravestose sporto 
rungtynėse broliai ir sesės taip pat smagiai konku- 
ravosi.

Broliai, sėkmingai įvykdę sesių,stovyklų naktie.s 
puolimus, buvo apdovanojami "Karžygių Ordinais", 
kuriuos įteikė stovyklos Krivių Krivaitis, sen. V. Sa
dauskas.

Atėjus savaitgaliui, užsibaigė brolio J. Toliušio 
vedami layžavedžių kursai, skautų pastovyklių va
dai s. J. Balčiūnas ir s. J. Paronis bei savaitę sto
vyklavęs tuntininkas s. Z. Jaunius apleido stovykla. 
Šeštadienio naktį įvyko lietingas skautų vyčiųįžodis, 
kuris padaugino praėjusio savaitgalio įžodį davusių 
brolių gretas dar trimis. Labai džiugu darėsi ryte, 
matant 9 naujus vyčius, vadovaujančius gausiom 
mūsų brolių gretom.

Įvesdami naujų tradicijų, stovyklos ųžuolus pava
dinome buvusių Lituanicos tuntininkų pavardėmis. 
Pagerbdami ilgametį stovyklavietės direktorių, sto
vyklos pagrindinį kelių pavadinome "Račiūno Greit
keliu’’ . Švyturio Kalnas, Žarijų Dauba, Uodynas, Būs
tinė, Krivių Kalnas... tai keli kiti nauji stovyklinės 
topografijos pavadinimai, kurie buvo prikalti prie 
krypčių stulpo.

Paradams užsibaigus, broliui A. Tamošiūnui ga
vus Chicagos Akad. Škautų įteiktų geriausio skilti- 
ninko trofėjų, tėvams išvykus, skautai surinko sve
čių paliktus popieriukus ir pradėjo antrų stovyk
los savaitę. Ps. VI. Rupinskas ir sūnus v.sl. Romas 
Rupinskas prisidėjo prie vadijos ir, su naujausiu 

šeimos skautu vyčiu si. Vytu Rupinsku, perėmė pusę 
stovyklos valdžios. Jūrų skautų Naručio pastovyklės 
vado j. ps. Ričardo Kunstmano talkon atvažiavo bro
lis V. Kučas. Jis tuoj pat pasistatė savo palapinę po 
"Kučo Ąžuolu". Vėl vyko bendri laužai, vadovų lau
žai, skautų linksmavakariai,prasidėjo šaudymas lan
kais ir pasigirdo vilkų stovyklos nauja žygio daina 
"Au, au, au", kurių atsivežė Vilkijos pastovyklės 
nauji vadai, broliai J. Liubinskas ir V. Germanas.

Stovyklai artėjant prie galo, broliai smarkiu tem
pu ruošėsi pat. laipsnių ir specialybių egzaminams. 
Vadovai neturėjo laisvos minutės: vos baigus egza
minuoti vienų skautų, jau stovi penki kiti eilėje. Bro
lis Liudas "Liūtas" Ramanauskas, stovyklos inspek
torius, viešai ir iš krūmųapdangos stebėjęs skautus, 
pranešė konkurso rezultatus. Nenustebome, kai pa
skelbė, jog pulk. J. Barausko d-vė, vadovaujama bro
lio R. Sparkio, nunešė visas pirmąsias vietas. Per
kūno d-vė, vad. G. Matučio, tik keturiomis vieno taš
ko dalytėmis atsilikusi nuo šarauskiečių, neteko pe
reitais metais laimėtos vietos.
v Stovyklos viršininkas įteikė mūsų virėjoms p.p. 
Česnauskienei, Geležiūnienei, Kiaulėnienei, Miknai- 
tienei, Kuprėnienei ir Lietuvninkienei po mažų at
minimų iš Nemuno stovyklos už skaniausia maistų 
bet kurioje stovykloje. Atsisveikinome su stovyklos 
daktaru P. Žlioba ir padėkojome visiems vadovams 
už rūpestinga darbų sumūsų jaunesniaisiaišėbjspliais.

Per paskutinį laužų, po smagių kupletų ir-pasiro
dymų, sustoję ratu, žarijų gęstančioje šviesoje ap- 
mųstėme stovyklos kapeliono A. Kezio, S J., -žo
džius, kuriais jis linkėjo kitais metais vėl susi
rinkti šiame miške.

Visi pradėjo traukti į savo stovyklavietes. Pasi- • 
girdo tik brolių tyliai niūniuojamas paskutinis sto
vyklos dainos posmelis . . .

Laisvės dainos skris po kraštų visų, 
Nemunas jas neš, 
Su Nevėžiu, Nerim ir Dubysa 
Į Kuršių marias . . .

Nemuno Komendantas

Nemuno stovyklos vadovybė. Centre stovi stovyklos, 
virš-kas brolis Sigitas Miknaitis. (G. Plačonuotr.)
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Po žygio poilsiauja Nemuno vilkiukai su vadovais.
(G. Plačo nuotr.)

Ačiū už talką! Stovyklos viršininkas įteikia stovykli
nį ženklelį p. Baužiui ("Rožyčių skilties skilti- 
ninkui") ir p. Kiaulėnienei. (G. Plačo-nuotr.)

1970 m. Rake, Custer, Mich., įvykusių stovyklų 
ženklai.Stovyklos inspektoriaus "Liūto" laisvalaikis.

(G. Plačo nuotr.)
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GAUSIOS ROMUVOS GRETOSTikėsite ar ne - turėjome labai įdomią VHI-ją Romuvos stovyklą! įprasta, kad pas mus stovyklauja kasmet 300 sąjungos narių, darosi normalu, kad ir Detroitas kartu su mumis būna (sesės žavi brolius, broliai - seses), bet visas įdomumas prasidėjo po oficialaus atidarymo ir stovyklos viršininko ps. A. Baziliausko penkių sekundžių kalbos. Tada prakiuro dangus, kurį balti debesėliai tik trečią dieną tesulo- pė. Kokia stovykla be lietaus, - aiškino iki barškančių kaulų permirkę senieji vilkai. Bet naujokai atlaikė viską: ir miegojimą šlapiuose mieg. maišuose,ir klampojimą molėtu dumblu į kalnus, ir ugnies žiebi - mą, lietui kaip botagu kertant. Bet trečiadienį lietus sustojo; lyg kas didžiulį stogą būtų virš mūsų užkalęs. Entuziazmo pagauti, tuoj susikibo rimtose futbolo rungtynėse Detroitas su Kanados rinktine. Vyko žiauri kova, o sesės šoko, būrė, skėrečiojosi, kitos alpo ir broliams vandenį nešiojo, trečios - herojų simpatijos - vaikštinėjo, nosytes į saulę pakėlusios. Pasisekė šeimininkams laimėti , rodos, 12:8.Stovyklinio įsibėgėjimo pagauti, sparčiai pirmyn varėsi vienetai, vadovaujami jaunų draugininkų - skautų vyčių,patariant, paglobojant seniems vilkams, kurių taip pat netrūko. Tas derinys buvo labai veiksmingas.Stovyklai įpusėjus, savaitgalis buvo labai gražus ir judrus. Prisidėjo dar visa šimtinė stovyklautojų ir antra tiek svečių, suvažiavusių aplankyti stovyklautojų ir pasižiūrėti iškilmių. Šeštadienį jūrų skautų bazėje nuleistas vainikas už žuvusius, ps. A. Empa- kerio, v. valt. J. Šileikos pravestos vandens sporto varžybos, kuriose dalyvavo visos draugovės. Sekmadienį pasitiktas Brolijos Vyr. Skautininkas P. Molis su visa savo skautiška šeima. Kanados Rajono dvasios vadovas s. S. Kulbis, SJ, atnašavo šv. mišias ir pamoksle prisiminė mirusius skautus-es,pabrėždamas a.a. brolį Stepą Kairį, kuris dar taip neseniai kartu stovyklaudavo.Bet jo skudučiai skambėjo laužuose ir dabar, jo paskutinio kanklių-skudučių-birbynių koncerto dalį klausėmės didžiojo laužo metu A. Jagėlos įrašytoje magnetofono juostelėje.Iškilmių viršūnė buvo didžiųjų stovyklos vartų pašventinimas ir po to įvykęs paradas. Vartų mecenatai Genovaitė ir Stasys Kuzmai skautišku peiliu perpiovė ramunių juostelę, o 15 draugovių su savo vėliavomis, trenkiant "Miško Brolių" orkestrui, pražygiavo pro Brolijos VS, vadovybę ir gausius svečius, kurie su ašaromis akyse plojo ir šaukė "valio". Dar toli iki mūsų išnykimo, kol tokios gretos žygiuoja! Stovyklos pabaigai draugovės suruošė juokingą eiseną - karnavalą. Buvo iš tikrųjų ko pasižiūrėti; ne dažnai tokių pasitaiko. O pasitaiko tada, kai jaunieji vadovai užsidega iniciatyva.Tegyvuoja Romuva! Iki pasimatymo IX-toje mūsų stovykloje, - dar įdomesnėje, jei ... lietus pils keturias dienas ... Nenusiminkite! C. S.16

Mecenatai Kuzmai perkerpa ramunių kaspiną... Dešinėje Rajono Vadas s. K. Batūra. S. Dabkaus nuotr.

"Svajūnės" karnavale laimėjo pirmą vietą.V. Bacevičiaus nuotr.

Stovyklos vadovybė (iš kairės): kun. s. S. Kulbis,SJ, A. Volungytė, G. Stripinienė ir viršininkas A. Ba- ziliauskas. V. Bacevičiaus nuotr.

Pašnekesys Romuvos virtuvėje.V. Bacevičiaus nuotr.
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Didieji Romuvos vartai po atidarymo.
S. Dabkaus nuotr.

VERTINGIAUSIA DOVANA
BOKiK

Liuksusinė knygos nauja laida 
B. SPALIO

Gatvės 
I/berniuko 

■N»0TY«i4J
528 puslapiai su 18 iliustracijų, 

skaitomi su dideliu susidomėjimu.
Kaina: $5.'00-kietas virš.

$4.00-minkštas virš.
Dr. Vydūno Fondas:

MR. B. MERKYS
6650 So. Fairfield Ave.
Chicago, Illinois 60629

(Pridėkite 25e pašto išlaidoms.)

ATLANTO
VYČIU

STOVYK LĖ LĖ

Ilgąjį gegužės savaitgalį savon stovyklavietėn su
skrido gražus būrys Atlanto rajono skautų vyčių pa
buvoti gamtos prieglobstyje, pasisemti skautiškų 
žinių bei praleisti keletą dienų broliškoje aplinkoje. 
Trijų dienų stovyklai vadovavo brolisNemickas, o da
lyvavo vyčiai iš Elizabetho, vadovaujami brolio J. 
Kasperiūno, iš New Yorko - brolio B. Nemicko, iš 
Waterburio - brolio M. Čerkaus,ir iš New Britain 
bei Hartfordo, vadovaujami R. Zdanio. Stovyklos ūkiu 
rūpinosi broliai R. Stirbys ir Miklas,

Jau penktadienio rytą pasirodė pirmosios kregž
dės - newyorkiškiai broliai su savo tuntininku, s. 
V. Kidoliu. Kilo palapinės, girdėjosi linksmas kle
gesys, pro medžius matėsi besikūrenantis lauželis. 
Neužilgo pasirodė broliai iš New Britain, Hartfordo 
ir Waterburio. Penktadienio diena prabėgo beruošiant 
įvairias stovyklines įrangas. Gerai pavargus ir gar
džiai pavakarieniavus, nors ir teko naktį pašalti, 
naktis prabėgo pilna poilsio.

Šeštadienio rytą atkeliauja vyčiai iš Elizabetho. 
Saulutė šildo, nuotaika puiki, - keliame stovyklos vė
liavą. Papusryčiavę ir apsitvarkę savo rajonėlius, 
renkamės pirmam pašnekesiui, kurį praveda ps. R. 
Pakalnis. Pašnekesio tema - "Stovyklos priešai". 
Broliui Romui ilgai netrunka patraukti klausytojus: 
vaizdžiai jis moka apibudinti visokius šliužus, kaip 
gyvates'ir žalčius, įvairiausius vabzdžius, kaip šir
šes, vapsvas, daugybę vorų; nepamiršdamas nei 
skorpijonų. Kad vaizdas būtų pilnesnis, pamini jis 
net lietuvišką erkę. Tik nežinau, kuo gražusis šeškas 
broliui Romui nusikalto, bet ir anas priskiriamas prie 
stovyklos priešų! Na žinoma, nuodingi krūmai,žolės 
bei vijokliai buvo priskirti priešų kategorijon.

Besiklausant, bediskutuojant nei nepajutome,kaip 
prabėgo pora valandų. Į pavakarį vėl rinkomės kitam 
pašnekesiui - skautų ir sk. vyčių judėjimas Lietuvoje. 
Šią temą gvildeno taip pat brolis Romas, suminėda
mas didžiuosius mūsų skautijos įvykius bei atsiektus 
laimėjimus. Vakare, prie gyvai liepsnojančio lauže
lio diskutavome rajono stovyklavietės reikalus. Apie 
vidurnaktį, sugiedoję Tradicinę, skirstėmės poil
siui.

Sekmadienįpo pusryčių rinkomės prisiminti, pasi
kalbėti apie skautų vyčių tradicijas. Pašnekesį vedė 
s. J. Raškys, smulkiai pereidamas visas vyčių įžodžio 
apeigas, bei suminėdamas kitas sk. vyčių tradicijas 
bei papročius. Po pašnekesio - klausimai ir diskusi
jos.

Pagaliau ateina laikas skirstytis. Smunka palapi
nės, gęsta lauželiai, nuleidžiama vėliava, - miške vėl 
viešpatauja tyla...

Skautai vyčiai išvažiavo namo.

s.v. s. J. Raškys
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GABIJOS TUNTININKĖS 
ŽYGISRomuvos VIII-je stovykloje, Kanadoje, pasitaikė ir neišgalvotų, nuotykių, labai rimtų momentų. Liepos 21 d. Detroito sesės, plaukiodamos baidarėmis, Fox ežero pakraštyje pateko į stiprią srovę, nešančią jas į 300 ilgumo krioklį. Detroito Gabijos tuntininkė ps. Vilija Baukytė,pastebėjusi, kad skautės pateko į pavojų, šoko jas gelbėti ir skaudžiai susižeidė įaštrius akmenis.Drąsus jaunosios vadovės žygis, statant savo gyvybę pavojun, bus pavyzdžiu visiems ilgą laika.Č. S.ps. Vilija Baukytė lauko ligoninėje po nuotykio prie Lapės ežero krioklių. V. Bacevičiaus nuotr.

SKAITLINGA
ĄŽUOLOGINTARO

STOVYKLA

Brolijos Ąžuolo ir Seserijos Gintaro vadovų mokyklų stovyklose, įvykusiose rugpiūčio 1-8 d. d. Baltijos stovyklavietėje, Kanadoje, dalyvavo 26 broliai su 9 vadovais - instruktoriais ir apie 70 sesių su 8 vadovėmis - instruktorėmis.Ąžuolo Mokyklai vadovavo s. C. Kiliulis, komendantas - si. M. Griauzdė, ūkvedys - si. V. Žukauskas, instruktoriai - v.s. A. Saulaitis, v.s. P. Molis, skautininkai J. ir V. Piečaičiai, ps. A. Kličius ir v.si. J. Danys. Stovyklos dalyviai buvo suskirstyti į 4 skiltis. Skilčių varžybose,įkurtas įėjo tvarka, įrangos, punktualumas, laužai lietuviškumas ir pan., Kiškių skiltis laimėjo pirmą vietą.Seserijos Gintaro vadovybė: vadovė - s. S. Subatienė,pavad.- ps. L. Kiliulienė, komendantė - v.si. A. Dabrilaitė, instruktorės - v.s. I. Lukoševičienė,s. I. Gražytė, s. B. Vindašienė, talkininkės - ps. D. Dundzilienė ir ps. A. Ramanauskienė. Gaususis sesių būrys buvo suskirstytas į 10 skilčių.

KAIRIO SLĖNISPagerbiant buvusį Brolijos VS, a.a. Stepą Kairį, šių metų Chicagos skautų stovyklos metu Rako stovyklavietės pratybų aikštė ir gretimai esantis Vyčių Miškas pavadintas skautininko Stepo Kairio Slėniu.Lituanicos broliai - vyresnieji ir jaunesnieji - gyvai tebeprisimena s. Kairį iš bendrai praleistų stovyklų, sąskrydžių, vadovų mokyklų.

RUOŠIAMA
VYSK. V. BORISEVIČIAUS 

BIOGRAFIJAGrupė iniciatorių pasiryžo išleisti neseniai mirusio Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus biografiją. Yra jau jos leidėjas, mecenatas, yra ir redaktorius, bet trūksta reikiamų žinių.Nutarta kreiptis per vakarų lietuviškąją spaudą į po visą pasaulį išsisklaidžiusius lietuvius, turėjusius su vysk. V. Borise- vičium tiesioginių ryšių, jį stebėjusius iš tolo, o taip pat ir į tuos, kurie apie jį turėjo tikrų žinių. Visa tai tiks sumanytam tikslui. Galima rašyti atskirais sakiniais, nesurištais į vieną straipsnį, galima rašyti ir straipsnių forma. Siunčiamos žinios turi būti pasirašytos ir nurodytas siuntėjo adresas. Kas nepanorės, kad pavardė būtų skelbiama, redakcija neskelbs. Labai pageidaujamos vysk. V. Borisevičiaus nuotraukos. Visos bus grąžintos, panaudojus.Už tokią talką leidėjas ir redaktorius labai dėkoja. Visą medžiagą prašoma siųsti šiuo adresu: A. Liutkus, B. Žukauskas, 6910 So. Fairfield Avenue, Chicago, Illinois 60629, U.S.A.
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fliasru DiDZioJi ScioiB
WATERBURIO MAMYTES PARUOŠĖME 

GVAIZDIKAIS
Mamyčių pagerbimo sueiga gegužės 24 d. pra

dėta kun. klebono Vilčiausko malda. Sueiga pravedė 
ir įsakymus skaitė vyr. sk. v.si. Zina Cerkienė. 
Įsakymuose gražiai skambėjo tuntininkės ps. A. Pa- 
liulienės sveikinimo žodžiai mamytėms.

Iš jos įsakymų taip pat išgirdome, kad šį pava
sarį draugininkės stipriai padirbėjo, lavindamos^se- 
ses. Jaun. skautės Ina Petruškevičiutė ir Dana Sat- 
kauskaitė išlaikė II-rą pat. laipsnį. Žibutė Brazdžio- 
nytė, išlaikiusi I-mų pat. laipsnį, perkeliama į Bal
tijos d-vę skaute kandidate. Petruškevičiutė ski
riama būrelio vadove.

Baltijos d-vės sesės išlaikė Il-rų pat. laipsnį : 
R.- Kemežytė, I. Krisiūnaitė, R. Pakalnytė, R. Pa
liulytė, Z. Petruškevičiutė, I. Šatkauskaitė ir A. 
Uogentaitė. Pirmų pat. laipsnį - I. Šatkauskaitė. Ji 
perkeliama kandidate į Dubysos d-vę.

Specialybes įgijo : muzikės : R. Kemėžaitė, I. 
Krisiūnaitė, R. Pakalnytė, R. Paliulytė; mezgėjos: 
R. Baranauskaitė, J. Jankauskaitė, R. Kemėžaitė, 
I. Krisiūnaitė, R. Pakalnytė, R. Paliulytė, Z. Pet
ruškevičiutė, I. Šatkauskaitė, A. Uogentaitė; stovyk
los virėjos - R. Baranauskaitė, R. Kemėžytė, I. 
Krisiūnaitė, J. ir R. Paliulytės, Z. Petruškevičiu
tė, I. Šatkauskaitė; iškylautojos - R. Baranauskai
tė, R. Kemežaitė, į. Krisiūnaitė, R. Pakalnytė, Z. 
Petruškevičiutė, I. Šatkauskaitė.

Židinio vadovei Bajorinienei iš pareigų pasi
traukus vadovės pareigas sutiko eiti ps. J. Šatkaus
kienė. J. Bajorinienei už nuoširdų vadovavimų - 
skautiškas ačiū!

Broliukui Viliui mirus, sesei Žibutei Brazdžio- 
nytei, jos mamytei ir visai šeimai reiškiame gi
liausių užuojautų ir kartu liūdime.

Po oficialiosios dalies žodį tarti buvo pakviestas 

kun. Vilčiauskas. Jis mums papasakojo, kodėl reikia 
mylėti ir gerbti motinas.

Jaun. sesės su vadovėmis J. Paliulyte ir V. Kaz
lauskaite deklamavo eiles mamytėms, o Baltijos d- 
vės skautės skaitė savo rašinėlius, skirtus Motinos 
Dienai.

Svečiai ir skautai buvo pakviesti prie vaišių sta
lo, kur visos mamytės ir skautų-čių geradarės ap
dovanotos gvaizdikų žiedeliais. Sesės dainavo, žaidė 
ir sukosi rateliuose.

sesė Juzė Šatkauskienė

Waterburio Neries tunto sesės. Tuntininkė ps. A. Pa- 
liulienė trečia iš kairės antroje eilėje.

A. Balsio nuotr.

NEW YORKO BROLIAI 
LAIMĖJO TAURĘ

Jeigu apie New Yorko seses 
ir brolius per dažnai negirdite, 
tai dar nereiškia, kad mes mie
game. Pas mus tik rašančių 
trūksta! štai A. R. sporto šven
tėje, kuri įvyko Worcesteryje 
birželio 20-21 d.d., o dalyva
vo sesės-broliai iš Elizabetho, 
Hartfordo, Bostono, New Yorko, 
Worcesterio (šeimininkai), new- 
jorkiškiai laimėjo taurę už pir
mų vietų.

Varžybų programoje buvo 
krepšinis,stalo tenisas, orinis ir 
lengvoji atletika.

Kronika ir nuotraukos 
brolio Algio Leveckio G. Miklas pradeda krepšinio žai

dimų su Worcesteriu.

Estafetėje R. Birutis pirmauja, 
Seimininkas (Bostono) vejasi.

Orinio varžybose Vytuvis atmuša 
kamuolį Hartfordui.
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MOTINOS DIENOS SUEIGA NERINGOJE

Sesės Raulinaitytė, Giedraitytė, Petraitytė ir Kava
liūnaitė apdovanotos Pažangumo ir Tėvynės Dukros 
žymenimis gegužės 18 d. V. Bacevičiaus nuotr.

RAUDA
prie Audriaus L. kapo

St. Jakštas

Audra kadaise tėvų vežimą
Išstūmė iš Tėvynės . . .
Žingsnius suglaudę tėvai nuėjo 
Per Žemę begalinę.

Už jūrių marių tėvų pastogę
Aplankė Laimės gandras:
Didesnio džiaugsmo namuos nebuvo, 
Kai ten atėjo Audrius.

Tas džiaugsmas augo ir jisai plėtės, 
Ribų nebuvo džiaugsmui . . .
Mirtis pavydo ant kelio skėtės 
Ir tėškė juodą skausmą.

Pakirto skautą, išplėšė vadą
Iš jo Vilties grandinės.
Diena šviesiausia visiems pajuodo 
Prie kelio begalinio.

Ir tėvams nieko neliko kito, 
Kaip sunkią kančią kęsti, 
Priimti liūdną likimo dalią - 
Gyvent ir pasišvęsti.

1970.VI.12

Paukštytės D. Miškinytės žodis mamytėms.
V. Bacevičiaus nuotr

Rikiuotėje keturios skautės ir dvi paukštytės po įžo
džio. Paukštytes Audrą ir Ingridą Giedraitytės svei
kina jų mamytė. V. Bacevičiaus nuotr.

MOTINOS DIENA SYDNĖJUJE
Išlaikydami tradiciją, Sydnėjaus skautai-ės ir 

šiemet, gegužės 10 d., drauge su ateitininkais pa
gerbė savo mamytes, suruošdami Motinos Dieną.

Iškilmingose pamaldose jaunimo organizacijos 
dalyvavo su savo vėliavomis, o mūsų dvasios vado
vas s. kun. Butkus pasakė gražų , tai dienai pritai
kytą pamokslą. Jis priminė, kad kai Europoje-kur 
šis gražus paprotys kilęs - švenčiama Motinos Diena, 
ten yra pavasaris ( o ne ruduo, kaip pas mus Austra
lijoje). Tai sezonas, kada viskas atgimsta - kas pri
mena, jog kiekvienas gauna savo gyvybę iš motinos. 
Bažnyčia taip pat yra paskyrusi gegužės mėnesį šv. 
Mergelei Marijai - mūsų dangiškajai motinai pagerb
ti.

Tos pačios dienos popietį Lietuvių Namuose, 
Bankstowne, įvyko minėjimas - koncertas, paruoš
tas ateitininkų ir skautų. Programoje vaikučiai pa
sirodė su deklamacijomis, dainomis ir muzika. 
Skautai-ės savo programos dalį pravedė prie insce
nizuoto lauželio.

Po pasirodymų mamytes pavaišinome kavute ir 
pyragais.

vyr. sk. si. Julija Bogušaitė
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NEW JERSEY VILKIUKU KRONIKA
* * * Š. m. kovo 15 d. įvyko Elizabetho, New 

Jersey, skaučių Palangos vietininkijos ir New Jer
sey vilkiukų draugovės iškilminga sueiga;-Sueigos 
metu 8 kandidatai davė vilkiuko įžodį ir pasipuošė 
raudonais kaklaraiščiais. Tai A. Alinskas, A. Bra
žinskas, J. Didžbalis, R. Jokūbaitis, P. Audėnas, L. 
Bražėnas, A. Rubonis ir L. Eitmanas. Atlanto Ra
jono vadeiva ps. G. Surdėnas užrišo vilkiukams ge
rojo darbelio mazgelį.

Vilkiukai Tomas ir Viktoras Lorai išlaikė II-jį 
pat. laipsnį. Daugelis vilkiukų įsigijo net po kelias 
specialybes.

Sueigos metu Atlanto Rajono vadeivė s. D. Siemaš- 
kienė pasveikino naujuosius vilkus ir visiems tarė 
bendrą žodį.

* * * Balandžio mėn. gale s. V. Povilas Norke
vičius, draugininko pavad. išvyko atlikti karinę tar
nybą. Leit. Norkevičiui linkime sėkmės pareigose 
ir laimingai sugrįžti į mūsų tarpą.

* * * Gegužės mėnesį draugovėn įsijungė nau
jas kandidatas Remigijus Plioplys iš Brunswick, N. 
J. Dabar draugovėje yra 10 vilkiukų ir 3 kandidatai. 
Draugininko pareigas eina ps. K. Matonis, adjutan
tas - si. A. Bitėnas.

K.

Atlanto Rajono vadeivos ps. G. Surdėnas ir s. D. 
Siemaškienė atidaro sesių Palangos vietininkijos ir 
New Jersey vilkiukų Kaziuko Mugę kovo 15 d.

ATLANTO RAJONINIS SUVAŽIAVIMAS
Kiekvieną pavasarį Atlanto rajono skautų vadovy

bė lietuvių pranciškonų vienuolyne Kennebunkporte, 
Maine, ruošia skautų ir skaučių rajoninį suvažiavi
mą. Pavasario sąskrydyje paprastai dalyvauja virš 
200„sesių ir brolių.

Šiais metais toks suvažiavimas vienuolyno soduo
se įvyko gegužės mėn. 9 ir 10 dienomis.

Skautų skiltis Iužsiėmimų-metu vienuolyno kieme.
Br. Banaičio nuotr.

Suvažiavime susitiko Atlanto vadovai (iš kairės): 
rajono vadeiva ps. Ged. Surdėnas, Brocktono vieti
ninkas v. si. Vyt. Alksninis, Bostono Žalgirio tuni
kas v.sl. Br. Banaitis, Kęstučio d-vės Bostone 
vadovas v.sl. Alg. Valančiūnas.

Br. Banaičio nuotr.

New Jersey vilkiukų draugovės įžodis.
ps. A. Bartytės nuotr.

Linksmos suvažiavimo dalyvės žingsniuoja Kenne- 
bunkport;o takais . . . Br. Banaičio nuotr.
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Mindaugo d-vės šventėje po įžodžio vėliavą bučiuo
ja V. Gotceitas. Užpakaly stovi d-vės globėjas (buv 
Sk. Aido vyr. redaktorius) v.s. Č. Senkevičius.

A. Valiūno nuotr.

ŠATRIJA IR RAMBYNAS
■VISADA KARTU

Laiškas iš Toronto
Kai kiekvieną rudenį Šatrija su Rambynu prade

da naująją metinę veiklą, tai trumpam poilsiui susto
ja tik po Romuvos stovyklos. Postovykliniame vei
kime, kaip užburtame rate, sukasi draugovių suei
gos, tuntų vadijų pasitarimai, iškilmingos sueigos, 
Kaziuko mugė, draugovių iškylos, įžodžių šventės. 
Rambyno tuntui kasmet dar vis prisideda ir vadina
moji Obuolių Diena. Viso Toronto skautai - ne tik 
lietuviai - tą dieną apgula miesto gatvių sankryžas 
su obuolių krepšeliais rankose ir aukų dėžutėmis. 
Rambyniečiams kasmet pora šimtukų saviems reika
lams įplaukia. Nauda tuntui, įdomumas skautukams, 
kurie tikrai mėgsta pardavinėti. Kas po to gali sa
kyti, kad lietuviai - ne vaizbūnų tauta?

Tuntai žengia koja kojon. Ir yra ko žengti, kai 
priekyje drąsiai ir užtikrintai eina s. Liuda Gvil- 
dienė. Rambynui vadovauja tame pačiame tunte už
augęs vadovas ps. dr. Arūnas Dailydė, prieš metus 
lietuvišką šeimą sukūręs ir prie progos vis reko
menduojąs broliams vedybinį gyvenimą . . .

Naujas Rajono Vadas, buvęs vadeiva s. K. Batū
ra, Nepr. Lietuvos karininkui įprastu drausmingu
mu ir energija imasi skautiškų darbų. Savaitgaliais 
važiuoja į Romuvą ir dirba stovyklavietės tvarkyme. 
O tų darbų kasmet vis kitokių atsiranda. Gerai, kad 
Romuvos^komiteto pirm. Ant. Vasiliauskas nemėgsta 
miesto. Čia jie sutaria ir abu vis į Romuvą traukia, 
vis talkas organizuodami.

Gegužės 30-31-d. po įžodžio La Salette, Ont. nau
jais vyčiais tapo šaunūs Mindaugo d-vės skautai: 
L. Baltakys, D. Marijošius, R. Marijošius, A. Va
liūnas, G. Kalinauskas, A. Simonavičius ir L. Saplys. 
Įžodį vedė v.s. Č. Senkevičius,kuris džiaugiasi,kas
met galėdamas būrelį skautiško jaunimo pavesti iki 
simboliško pasirinkimo kelio - eik šiuo geruoju ke

liu. Talkino s. L. Kalinauskas, vienas iš pirmųjų 
skautų vienetų kūrėjų Kanadoje ir Toronte, buvęs 
Rambyno tuntininku.

Netekus a.a. v.s. S. Kairio, taip netikėtai jam nuo 
visų darbų pasitraukus, tik paties skautiško jaunimo 
didelis entuziazmas ir reali meilė velionio paliktai 
dainai ir muzikai išgelbėjo kanklininkių ir skuduti
ninkų grupę nuo išsiskirstymo. Pačios ir patys 
jaunieji specialioje sueigoje visais balsais pasisakė 
už darbo tęsimą. Kanklininkių seniūnėmis išsirinko 
seses Z. Žilinskaitę ir A. Senkevičiūtę, skudutininkų 
seniūnais G. Kalinauską ir A. Gaputį. Globėjais - 
s. G. Vililiūnienę ir s. L. Kalinauską. Brolio Stepo 
paruoštos gaidos, instrumentai ir visa kita medžia
ga buvo perduota šių naujų vadovų globai. Pradėtos 
intensyvios repeticijos, kartojant praėjusius ir mo
kantis naujų.

Kanklininkės pirmą kartą jau be savo mirusio va
dovo pasirodė Toronto skautų tarptautinėje sueigoje, 
kurią suorganizavo Rambyno ryšininkas su kanadie
čiais skautais ps. P. Regina. Pasirodymas pavyko,ir 
antrą kartą išeita Maironio vardo mokyklos mokslo 
metų pabaigos šventėje, po to Kapų Dieną šv. Jono 
lietuvių kapinėse, jau su nauja giesme "Marija, 
Marija", kuriai gaidas parašė Asta Senkevičiūtė. 
Kanklininkių grupė pasirodė tūkstantinei grupei bir
želio trėmimų minėjime šv. Pauliaus anglikonų šven
tovėje . Garbė Šatrijos tuntui ir visai Seserijai! 
O Rambynas su birbynėmis ir skudučiais pasirodys 
šį rudenį. Garbingo velionio testamentas vykdomas. 
Perkamos kanklės, kankliuoja ir kiti. Mokosi ir 
nori pavyti, pralenkti.

Saulėti besibaigiančios vasaros linkėjimai visoms 
ir visiems. Aukštas ir žydras Kanados dangaus 
skliautas dažnai man primena idealą, dėl kurio rei
kia gyventi, dirbti, organizuotis - gražus ir tolimas, 
ber nevisiems ir nevisada pasiekiamas. Pasiliekame 
budėti.

v.s. C. Senkevičius

Šatrijos kanklininkės Kapinių Dienos iškilmėse lietu
vių Šv. Jono kapinėse. (p. Bardžiaus nuotr.)

"... įžodį didžiuoju saliutu gerbk! . . ." Momen-
1 tas iš Mindaugo d-vės šventės. (A. Valiūno nuotr.)
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FOTO REPORTAŽAS
IŠ GRANDINĖLĖS VEIKLOS

Sesė Vilija Mekešaitė priima diplomą iš Pasaulio 
L. B. Valdybos p-ko S. Barzduko.

Tai garsioji Clevelando Grandinėlė, kuri šią vasarą 
buvo išvykusi gastrolių į Venecuelą ir Kolumbiją. 
Ansamblyje šoka daug skautų ir skaučių.

V. Bacevičiaus nuotr.

Šios sesės yra Grandinėlės narės. Po gastrolių Pie
tų Amerikoje, Neringos tuntas šokėjas pagerbė, o 
jos papasakojo įdomiosios kelionės įspūdžius.

V. Bacevičiaus nuotr.

Vyr. skautė J. Petraitytė, įteikdama tuntininkei s. 
N. Kersnauskaitei aukso orchidėją - dovaną iš Pietų 
Amerikos, sako: "Norėjome ir sinjorą atvežti, 
bet ..." V. Bacevičiaus nuotr.

ŽIVILĖS IR MAIRONIO ŠVENTĖ 
MANCHESTERYJE

Birželio 20 d. Manchesteryje (Anglijoje) posė
džiavo rajono Seserijos vadija. Vėliau įvyko jaunimo 
pasitarimas. Dalyvavo s. J. Alkis, DELS Tarybos 
pirm. V. Ignaitis, s. G. Zinkienė, ps. G. Valterytė, 
vyr. sk. v. si. J. Traškienė, vyr. sk. si. N. Kutku- 
tė ir visa eilė jaunimo.

Ps. A. Jakimavičius pakviečiamas prie trispal
vės skautininko įžodžiui. Į tradicinę rankų pynę įsi
jungia ir kiti skautininkai - Zinkienė, Alkis, Valte
rytė, Maslauskas. Zinkienė ir Alkis papuošia nau
ją skautininką žaliu kaklaryšiu.

Manchesterio Liet. Klubo aikštelėje būriavosi 
Maironio ir Živilės skautai-ės iškilmingai sueigai. 
Prie vienetų sueigos prisidėjo Nottinghamo sesės- 
broliai, didelis būrys tėvų, rėmėjų ir jaunimo. Na, 
ir pačių manchesteriečių - visa šimtinė. Vienetų 
vadovams N. Kutkutei ir ps. A. Jakimavičiui išri
kiavus seses ir brolius, raportą priima Rajono Va
das; išgirstame, kad sueigoje dalyvauja 34 skautai- 
ės ir vadovai. Įnešus trispalvę ir vienetų vėliavas, 
sueiga pradedama sesės K. Lipkevičiūtės skaitoma 
skautiška malda. Po to įsakymai ir įžodis.

Įžodžiui prie trispalvės žengia jaun. skautė K. 
Kupstytė, vilkiukai E. Baukus ir E. Janulevičius. 
Skauto įžodį duoda sesės J. Bernatavičiūtė, A. Jalo- 
veckaitė ir P. Bernatavičius. Skautininkas J. Alkis 
pakviečiamas uždėti kaklaryšius, o sesė G. Valte
rytė - užrišti gerojo darbelio mazgelius.

Rajono Vadas paaiškina dalyviams įžodžio pras
mę,

Nepailstą darbuotojai - vieneto tėvų k-to pirm. 
A. Bernatavičius, O. Ivanauskienė ir J. Navickienė 
atžymimi LSS sukaktuvinių metų rėmėjų ženklais. Po 
to žodį taria DBLS pirm. s. J. Alkis, 'Budėkime" 
red. V. Ignaitis ir Liet. Klubo pirm. Pūras. Visų 
linkėjimai, mums - skautams, kad ir toliau ištver
mingai bubėtume prie trispalvės.

Sugiedojus tautos himną, vyko meninė dalis: Ži
vilės ir Maironio sesės - broliai dainavo, dekla
mavo, o Nottinghamo skautai pašoko keletą tautinių 
šokių. Svečiai ir skautai dėkingi Manchesterio Klubo 
valdybai už piniginę paramą - o šeimininkėms Iva
nauskienei ir Lipkevičienei - už kavutę.

J. M..
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SKAUTU AIDAS 
6840 So. Campbell 
Chicago, ILL. 60629 

S. Statkus 
2245 BurrfOak Ave 
North Riverside,

ALp(LKA)3083
1970, Nr.7

N.u. KOMETŲ GARBEI
(Poema Sietyno Stovyklos štabui)

Nuo žvaigždyno prie žvaigždyno 
Zvimbia moterys SIETYNO: 
Žvaigždėm kaktos spinduliuoja, 
Uodegos miglų švytruoja!

Nėr gražesnių dangaus kūnų, 
Kaip KOMETOS, po perkūnu! 
Teleskopo net nereikia - 
Aišku, ką KOMETOS veikia:

Jos visas žvaigždes SIETYNO 
Per drausmės sietelį trina;
Orbitas žvaigždelių seka,
Net per visą Rako Taką!

Per padangių žydrus tolius,
Jei žvaigždutė pliumpt pas brolius, 
Šmaukšt su uodega KOMETA 
Ir atstato ją į vietą!

Darbas įtemptas KOMETQ - 
Žvaigždžių šimtą apžiūrėti, 
Visų orbitas žinoti, 
Nukrypimą apskaičiuoti!

Kai Sietynas nusileidžia, 
Tuoj KOMETOS išsiskleidžia 
Ir po visą Rako Taką 
Su mėnuliais meiliai šneka .

. I
EGLUTES;
VILKAI IR
PAUKŠTYTĖS

Kalnuose švento Bernardo 
Toli, toli nuo namų, 
Stovyklauja mūs paukštytės 
Ir būrys tikrų vilkų.

Ne vilkai jie, tik vilkiukai 
Ir išdykę iš tiesų:
Erzina jie mūs paukštytes, 
Nebijodami vadų.

Bet paukštytėm tai patinka, 
Nes vilkiukai - jų draugai 
Ir prie laužo susirinkę, 
Uždainuoja neblogai.

Sesė N.

’’RAKO” BROLIJOS PILIS

(po 2-jų metų nuo Tautinės stovyklos)

Pelėsiais ir kerpėm apaugus aukštai, 
Štai Brolijos garbinga pilis!
Nors aukštus vadovus ir spaudžia vilkai,
Bet ji tebestovi dar vis._
Tik dienos vis bėga ir pūvančios sienos 
Kaskartą nyksta, apleistos ir vienos.

Pilie, tiek stovyklų praleidai narsiai, 
Ir tiek mums davei milžinų.
Tu Vlado Vijeikio galybę matei,
Kai jojo ant mūsų sprandų!
Kur tavo galia, kur Vijeikio idėjos,
Kur balsas Šalčiūno, po slėnius skardėjęs ?

Nutilusios sienos, apleistos visų, 
Be sargų, be ginklų, be Račiūno, 
Be paradų minios, be kalbų pabaigos, 
Vien stogas prakiuręs betūno!

O drebėjo pilis, kai pro šalį stragiai 
Žengė skautų ir skaučių rikiuotės, 
Kai margu drabužiu, lyg kaceto vergai, 
Akademikai ėjo į puotas.

Nuoga tarp lapuočių bedunkso pilis... 
Kur skydai, kur šarvai, kur kuokos, 
Ką saugojo broliai dienas ir naktis, 
Kad koks nenudžiautų laidokas?

Nesigirdi dainų, nei paradu trankių, 
Ant sienų nėr' portretų bočių, 
Nes dabar įprasta susitikt po laužų 
Pakelėj prie žaliųjų lapuočių.

Skaud' Vijeikio širdis, nes tai jo kūrinys - 
Ta pilis iš sunkiųjų štakietų.
O dabar anei šioks, anei toks statinys, 
Nei arklių pastatyt negalėtų...

******
Ir veltui dvasią raminti norėjau,
Aplink tik "7-up" blėkinę pastebėjau . . .

30 ,741, 18
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