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AR SULAUKSIME SKAUTU 
AIDO 1972 METAIS ?

Sveikos sesės ir broliai, po 
linksmosios vasaros stovyklą, iš
kylų sugrįžę vėl į buklus, į ru
dens darbymetę. Tikime, kad va
saros nuotykiai buvo gausūs ir 
smagūs. Viena sesė savo prisi
minimuose rašo: "Gaila, kad sto
vykla būna tik dvi savaites, bet 
jos prisiminimų užtenka visiems 
metams, o užmegztos draugystės 
lydės visą gyvenimą."

Šalia smagiųjų nuotaikų, re
dakcija nori pasidalinti su skai
tytojais ir ne taip smagiomis 
mintimis... Birželio numeryje pa
skelbėme Aido Vajaus Komisijos - 
Chicagos Skautininkų Ramovės - 
duomenis apie 1971 metų Skautų 

Aido platinimą. Perskaičius 
kruopštų komisijos aktą, Aido dar
buotojams kyla labai nykios min
tys, kad mūsų žurnalas nėra gau
siai skaitomas.

O galėtų skaitytojų būti žymiai 
daugiau. Žurnale dažnai skaitome, 
kad dauguma skautų-čių lanko li
tuanistines mokyklas, dalyvauja 
taut, ansambliuose, vaidybos gru
pėse, reiškia - lietuviškai jie dar 
tebemoka. Redakcija ir adminis
tracija pašvenčia daug darbo va
landų, rinkdama žurnalui medžia
gą, susirašinėdama, prašydama, 
ieškodama skaitytojams įdomių, 
naudingų žinių, piešinių, galvosū
kių, - tai mūsų prisiimtoji pa
reiga. Norėtume, kad ir sąjungos 
nariai ATLIKTU SAVO PAREIGĄ, 
UŽSISAKYDAMI IR SKAITYDAMI 
SKAUTU AIDĄ.

Nežinome, kokį prenumeratos 
receptą reikėtų siūlyti; praėjusio 
vajaus metu per 5 numerius ragi
nome, kvietėme įprenumeratų rin
kimo talką, raginta per SKAUTIJĄ, 
pet Vyr. Skautininkų aplinkraš
čius, prašyta vadovų asmeniniu 
kontaktu. Kviesliai, atrodo, daug 
vadovų nepasiekė. Tiesa,adminis
tracija gavo gausių aukų iš rė
mėjų, tuntų, skautininkų ramovių 
ir kt., bet vartydami prenumera
torių sąrašus, pasigedome juose 
daugelio vadovų (net aukščiausioje 
vadovybėje) pavardžių. Nenoromis 

prašosi pateisinami ir tie jaunieji 
broliai - sesės, jei net patys va
dovai spauda nesidomi.

Įvertindami vadovų kitą didelę 
ir svarbią veiklą, ištisus metus 
dirbant skautų-čių vienetuose, jau
čiame, kad jų pastangos spaudos 
srityje nėra pakankamos. Pakal
binkite savo neskaitantį brolį - 
sesę ir paklauskite, kodėl Aidas 
jo nelanko? Sk. Aidas nėra re
daktorių laikraštis - jame bendra
darbiauja ir rašo skautininkai-ės, 
skautai-ės, vilkiukai - paukšty
tės, - kiekvienas jame turėtume 
rasti sau įdomią akimirką, nes 
Aido puslapiuose atsispindi mūsų 
veikla ir lietuviškieji lūkesčiai.

O gal pats Skautų Aidas pasi
darė toks nebeįdomus, kad jo 
neverta skaityti? Bet ir vėl 
kaip galima jį vertinti, jei jis 
nėra prenumeruojamas ir skaito
mas? Dėkojame už gausius skai
tančiųjų linkėjimus, padrąsinimus 
darbe ir pagyrimus; gal dabar ki
taip parašykite - kas jums Aide 
nepatinka, ko trūksta,ko pageidau
jate? Gal kur apsilenkėme gene
racijų tarpekliuose? Redakcijos 
nariai visada mielai laukia jūsų 
sugestijų, minčių žurnalui page
rinti bei pagyvinti.

Gero skautavimo ir sėkmingo 
1972 metų Šk. Aido Vajaus!

Redakcija
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ATEINA NAUJA SESE

uduo yra skautų ir skaučių prieauglio telkimo 
laikas. Naujus narius į būrelį, skiltį ar draugovę 
atsiveda vieneto nariai, pakviečia vadovai, pasiūlo 
tėvai. "Nučiupti" naują narį nėra toks sunkus da
lykas: į sąjungą kasmet vis dar įsilieja daug naujų 
bręstančių jėgų.

Svarbiausias klausimas yra: kaip savas vienetas 
sutiks būsimą sesę - brolį? Rimtai apie tai pagal
vokime, nes nuo pirmųjų žingsnių didžia dalimi pri
klausys ir tolimesni atėjusio sąjungos nario žings
niai.

Sakysim, kitĄ savaitę pas mus atvyks nauja sesė! 
Gal būt ji jau pažįsta keletą mergaičių būrelyje, bet 
ją vlstiek kamuos mintis: "Ar kitos mergaitės mane 
mėgs, ar priims į savo ratą? Ar man ten patiks? Ko 
jos iš manęs tikisi?"

Ar esame pasiruošusios, kad naujokė nebūtų tik 
svečias, bet pasijustų šio būrelio neatskiriama 
dalimi?

Kai lauki jos pirmo pasirodymo, pagalvok, kaip 

praėjo tavo pirmoji sueiga. Atsimeni, kai išėjai 
iš jos - kaip džiaugeis! ir nekantriai laukei sekan
čios sueigos! O gal buvo prišingai: jauteisi svetima, 
mergaitės žiūrėjo į tave keistais, šaltais žvilgs
niais. Kas buvo atsitikę? Jei tau pirmoji sueiga 
patiko, prisimink kodėl: ar kad...

- buvai visų pastebėta, supažindinta,
- mergaitės tavim domėjosi,
- sesių darbeliai ir užsiėmimai buvo įdomūs ir 

smagūs,
- jautei, jog įsijungusi galėsi čia smagiai kartu 

veikti?
Sukaupk visas pastangas, kad naujokė jaustųsi 

"kaip namuose". Nenusimink, jei ji atsilikusi 
skautiškose programose ar įvairiuose skilties už
siėmimuose. O gal ji turi talento ir patirties kitiems 
skilties darbams, kuriuose "senosios" mergaitės 
yra irgi naujokės. Naujokė skautybėje nėra naujokė 
dalintis visa būrelio veikla, žaidimais,džiaugsmais.

O kaip kitos būrelio sesės: ar jų žvilgsnis į 
naują mergaitę bus draugiškas, entuziastingas, smal
sus, o gal apatiškas? Reikia visa tai pastebėti ir 
nuotaikas bei užsiėmimus taip pakreipti, kad sesės 
jaustų pareigą savo naujajai narei visad patalkinti, 
padėti, jos neužmiršti. Paprastai, naujokės įsigyve
nimas į vienetą vyksta natūraliu keliu ir nesukelia 
jokių problemų. Gyvenamu momentu mūsų skautiš
koji veikla yra gana judri ir įvairi - sueigos, iškylos 
į užmiestį, čiuožyklas, muziejus, aerodromus irkt., 
būrelių šventės, tarpskiltinės varžybos, mugių ruoša, 
skautiškų programų pratybos, stovyklos, rudenio - 
pavasario laužai kaimyniniuose parkuose, sporto 
šventės - visa tai naujuosius narius įtraukia į mielą 
lietuvišką sūkurį, kuriame jie, besidalindami bendru 
džiaugsmu, į vienetą įauga.

Jei narės naujai sesei yra abejingos,.patyrinėk, 
kur yra tos kliūtys, stabdančios darnų bendravimą. 
Dažniausiai pasitaikančios yra:

1. Maža, stipriai susigyvenusi skiltis gali "ne
priimti" naujokės, jausdama, kad ši gali sudrumsti 
jų tarpe nusistovėjusią "neišardomą" draugystę,

2. Ne retu atveju amžiumi jaunesnė sesė pri
imama į vienetą su tam tikru tyliu protestu, kad ji 
būsianti vieneto našta.

Yra ir kitų niuansų, kuriuos vadovė turi sekti, 
pamatyti ir juos išlyginti.

Gera pradžia yra pusė laimėjimo, tad sutinkant 
naują sesę reikėtų:

Paskirti vieną ar dvi seses (geriausiai tokias, 
kurios ją pažįsta), kad šios ją į pirmą sueigą at
vestų ir pristatytų,

Įtraukti į sueigos planą tokių pratybų, į kurias ir 
naujoji kandidatė galėtų pilnai įsijungti,

Bent kelioms sekančioms sueigoms paskirti 
naujai sesei bendradarbę,kuri jai padėtų skautiškame 
žodyne, rikiuotėje, vieneto apeigose ir 1.1. Vienos 
pakanka, nes kai visos puls padėti, kils tik sumi
šimas.

Daugelyje vienetų šis "įsigyvenimo" laiko tarpas 
yra labai trumpas - vos kelios sueigos. Ir kol jis 
tęsiasi, miela sese, išnaudok progą

UŽDEGTI NAUJĄ SKAUTIŠKĄ UGNELĘ.,
PRAPLĖSTI SESERIŠKUMĄ,
UGDYTI SKAUTĖSE LIETUVIŠKĄ DRAUGYSTĘ

Buvusi Nuoširdžiai Priimta Naujokė
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KĄ PASĖSI, TĄ IR PIAUSI
Rugsėjis - devintojo metų mė

nesio pavadinimas, įsigalėjus XIX 
a. antrojoje pusėje. Anksčiau šis 
mėnuo dar buvo vadinamas šilium, 
visjaviu, sėjos, viržių (šilų) mė
nesiu. Tą mėnesį ūkininkai sėja 
žiemkenčius rugius, nuo ko šis 
pavadinimas ir bus kilus. Manoma, 
kad rugsėjo mėnesio pavadinimas 
gali būti Simano Daukanto nauja
daras. Tai mėnuo, kai akimis pa
lydime bailiai besidraikančius vo
ratinklius, kai sakome sudiev 
kaitriems vasaros saulės spindu
liams...

Rugsėjo 8-ją švenčiame Tautos 
šventų. Tą dieną švenčiama ir 
Šv. Mergelės Marijos Gimimo 
Šventė.

1430 m. rugsėjo 8 d. Vilniuje 
Vytautas Didysis turėjo būti ka
rūnuojamas Lietuvos karaliumi. 
Deja, jo mirtis šį įvykį sutrukdė . 
Švenčiant Lietuvoje 500 m. su
kaktį nuo jo mirties, 1930 m., 
Rugsėjo 8-ji paskirta Vytauto Ka
rūnavimui prisiminti ir vėliau buvo 
iškilmingai švenčiama Nepriklau
somojoje Lietuvoje ir net lietuvių 
kolonijose JAV. Šią šventų šven
čiant, prisimenamas Vytautas Di
dysis, jo darbai bei laimėjimai,

Poeto Vienažindžio kapas Lai
žuvos (Mažeikių apskr.) kapinėse.

M. K. Čiurlionio namelis Drus
kininkuose.

iškovojant Lietuvai savarankiš
kumą ir įvedant ją į didžiųjų 
.Europos valstybių tarpą.

Rugsėjo mėnuo gausus reikš
mingais, svarbiais įvykiais. Štai, 
1529 m. buvo paskelbtas garsusis 
Lietuvos Statutas - pilnas Lie
tuvos įstatymu rinkinys, virtus 
kaip ir mūsų salies konstitucija.

1917 m. rugsėjo 18 - 22 d.d. 
Vilniuje įvyko lietuviu konferen
cija, kuri pasisakė uz demokra
tinu, nepriklausomą Lietuvos vals- 
tybų etnografinėmis sienomis.

1921 m. Lietuva įstojo pilna
teisiu nariu į tautų Sąjungą, ku
rios būstinė buvo Ženevos mies
te, Šveicarijoje.

1922 m. Lietuvoje įvesta lito 
valiuta (litai ir centai).

1926 m. rugsėjo mėn. buvo 
pasirašyta preliminarinė nepuoli
mo sutartis su Sovietų Sąjunga, 
tačiau, deja, ne ilgam išlaikyta: 
praslinkus 14 metų, Lietuvą Sov. 
Š-ga okupavo.

1935 m. JAV lietuvis lakūnas 
Feliksas Vaitkus iš New Yorko 
su savo Lituanica II sėkmingai 
perskrido Atlantą.

***

Rugsėjo mėnesį daugelyje pa
saulio kraštų atsiveria mokyklų 
durys, įleisdamos būrius jaunuo
lių semtis mokslo šviesos, kelti 
žmonijos pažangą, šviesti kitus.

Šį mėnesį yra girnų nemaža 
mūsų tautos švietėjų, visu atsi
davimu dirbusių ir kūrusių Lie
tuvai ir savo tautiečiams. Štai 
jie: poetas A. Vienažindys (Vie
nožinskis) , prel. A. Dambrauskas - 
Jakštas, kan. J. Tumas - Vaiž

gantas, rašytoja Lazdynų Pelėda - 
Sofija Lastauskienė, kompozito
rius ir dailininkas M. K. Čiur
lionis, mokytoas Petras Kriaučiū
nas, savo patriotiškumu ir gražiu 
pavyzdžiu paveikus daugelį ano 
meto jaunuolių.

Pradedant naujuosius mokslo 
metus, ir mūsų dienų jaunimui 
tebūna kelrodžiu šio didžiojo 
švietėjo ir pedagogo žodžiai:

- Kiek tik galėdami išsimoks
linkite, pasilikite gyventi ir dirbti 
tik tarp savųjų, lietuvių. Čia 
dirbkit, čia mirkit, savo noru 
svetur nesikraustykite.

***

Pasitinkant rugsėjį, mums, 
skautams, pravartu prisiminti,kad 
šis mėnuo - puikus laikas išky
lauti, pažinti rudenėjančią gamtą, 
sudarinėti vabzdžių, lapų rinki
nius, išstudijuoti įvairias grybų 
rūšis, stebėti padangėje krintan
čias rugsėjo žvaigždes ir t.t.

Malaišiai - paminklas Tumui- 
Vaižgantui. Čia buvo poeto gim
tieji namai.
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METUS

KAIP RAJONO VADEIVĖ 
l POSĖDĮ KELIAVO

1945-46 m., po II-jo pasaulinio 
karo, keliavimas Vokietijoje buvo 
labai sunkus: dar nėjo autobusai, 
nereguliarūs buvo traukiniai. Daug 
kas bandydavo laimę nykščio pa
galba, kaip čia, Amerikoje, jau
nimas kartais praktikuoja, nes ne
daug kam pasisekdavo patekti į 
traukinį.

Ano meto Vyriausioji Skauti- 
ninkė Juozė Vaičiūnienė buvo įsi
kūrusi Wuercburgo tremtinių sto
vykloje. Ten gyveno ir daugiau 
Seserijos Vadijos narių, bet svar
besniems reikalams aptarti buvo 
kviečiamos ir anglų, prancūzų bei 
amerikiečių zonų vadeivės. Ir štai 
1946 m. vasario 15 d. turėjo įvykti 
Seserijos Vadijos pilnaties posė
dis. Anuomet nė vienai vadovei 
nekildavo klausimas: vykti ar ne? 
Tuomet būdavo tik rūpestis 
kaip nuvykti?

Amerikiečių zonosvadeivė,gy
venanti Ingolstadte, jau 3 dienas 
prieš posėdį pradėjo rūpintis lei
dimu vykti traukiniu, bet vis nieko 
nelaimėdavo. Pagaliau, kai ameri
koniškom cigaretėm pavaišino sto
ties budėtoją ir keletą dėžučių 
padovanojo, jis pasakė: "Gerai, 
Junge Frau, šį vakarą 8 valandą 
greituoju traukiniu jūs galėsite 
vykti į Wuerzburgą."

Sakytą valandą su ryšuliu ran
koje vadeivė stovi perone ir laukia 
traukinio. Atbilda, atšniokščia 
žmonėmis aplipęs traukinys: jų 
pilna ne tik ant laiptų, bet ir ant 
stogo. Bėga vadeivė šen, bėga 
ten, bet patekti į vidų neįmanoma, 
o traukinys jau pradeda judėti. 
Tik staiga kažkieno rankos stveria 
ir įmeta, ją per atidarą langą į 
vagoną ten sėdintiems ant galvų. 
Keleiviai pasipriešina ir bando 
atgal išmesti. Laimei, ji suskumba 
nusitverti už vieno keleivio ilgos 
barzdos. "Paleisk" - tas šūkte
lėjo. "Nepaleisiu, kol bent viena 

koja nepasieksiu grindų" - atsako 
ji, o traukinys jau rieda dideliu 
greičiu. Pagaliau ji atsistoja: kaip 
gandras - vieną koją pakeisdama 
kita.

PER WUERZBURGO 
GRIUVĖSIUS

Po vidurnakčio ji išlipa Wuerz
burg© stotyje. Šiurpus vasario vė
jas. Stotis sugriauta. Jos vietoje 
medinis pastatas, bet ir į jį pa
tekti neįmanoma. Žmonių pilna. 
Kur dingt? "Kaip toli tremtinių 
stovykla?", teiraujasi ji keleivių. 
Vienas jų pasako, kad artimiausiu 
keliu esą tik 3 kilometrai. "Bet 
kam jums eiti naktį per mirusį 
miestą. Palaukite, 6 valandą ryto 
iš lagerio atvažiuos sunkvežimis 
ir nuveš jus" - nuoširdžiai pa
taria žmogus. Bet ji nutaria eiti, 
nes nori keletą valandų pailsėti, 
kad posėdyje nereikėtų snausti.

Per griuvėsius eina ji ir 
klumpa, nes po kojomis pasipai
nioja čia liūto galva, čia briedžio 
ragai, o kartais ir maloni ange
liuko galvutė, kadaise gražinusi 
kieno nors namus. Pagaliau atsi
duria plačiame vieškelyje ties 
juodu tuneliu. Nejauku.

Staiga prožektoriai nušviečia 
kelią, atburzgia kariškas sunkve
žimis ir ties ja sulėtina greitį. 
"Freaulein, Freaulein," pasi
girsta balsas iš sunkvežimio. Ne
simato veido, tik žiburiuoja akys 
ir balti dantys šviečia. Vadeivė 
kuria tolyn, bet nėra kur pasislėpti. 
"Aš noriu tave pavėžinti, sustok, 
nebėk", šaukia jai pirmą kartą 
matomas juodas žmogus. "Ačiū, 
ačiū, nereikia, aš čia pat gyve
nu" , atsikalba vadeivė. Jos 
džiaugsmui, kelią vėl nušviečia 
kitos mašinos, ir sunkvežimis pa
sileidžia pirmyn.

v.s. O. Zailskienė (4-ta iš kai
rės) Ingolstadto vadovų-vių tarpe 
1947 m. pavasarį.

Iš tunelio išėjusi pasuka į kai
rę. Vienoje kelio pusėje aukštos 
uolos, lyg kokia siena, o antroje - 
geležinkelio bėgiai, toliau upė. Dar 
geras kelio galas iki stovyklos. 
Tolumoje girdisi vyrų balsai.Štai, 
jie artėja, užtvenkdami kelią. Va
deivės širdis iš baimės, atrodo, 
išlėks iš krūtinės. Ji greitai iš
siima iš ryšulio didelę skepetą, 
apsigaubia ir susikūprinusi žings
niuoja. Vienas vyriškis išsiskiria 
ir eina tiesiai prie jos. Kiti juo
kiasi, kvatojasi, o šis, priėjęs, 
pašviečia elektrine lempute tie
siai jai į akis. Ji susiraukia, už
simerkia "Zum Donner Wetter, 
eine alte Frau," nusikeikia jis, 
ir visi nueina tolyn. Vadeivė atsi- 
kvėpia ir pagreitina žingsnius.

STOVYKLOJE

Pagaliau ji priėjo tremtinių 
stovyklą. Prie geležinių vartų stovi 
sargybiniai. Ji nustemba, kad jie 
ne lietuviai. Paklausinėję, kas ji 
tokia, pas ką atvyko ir kokiu rei
kalu, įsileidžia ir nuveda į netoli 
vartų esančią ligoninę. Gailestin
gųjų seserų tarpe ji pamato savo 
mokslo draugę skautininkę Marytę 
Milvydaitę (Ročkuvienę). Puola 
viena kitai į glėbį. Kiek atsipei
kėjus Marytė paprašo sargybinį, 
kad palydėtų viešnią iki Vyriau
sios Skautininkės durų.

Eina juodu per didžiulį kiemą. 
Visi pastatai tamsūs, tik viename 
lange matosi žiburėlis. "Ten skau
čių vadė ir rašytoja Vaičiūnienė 
gyvena. Manote, kad ji dienos me
tu galėtų susikaupti ir rašyti? Juk
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čia tikras skruzdėlynas, kalbų 
mišinys ir triukšmas. Ji rašo 
naktimis, kai stovykla nutyla". 
Ties vienomis durimis jis atsi
sveikina. Viešnia tyliai pasibel
džia į duris: "Tai aš, Onutė iš 
Ingolstadto, į posėdį at vykau". Ati
dariusi duris, šypsosi Vyr. Skau- 
tininkė ir tuojau pat pasiūlo gulti 
ir bent kiek užmigti. 

kumpį, padėjo ant stalo. "Juk 
žinai, kad aš jokių dovanų ne
priimu, vežkis atgal namo", at
kirto V.S. "Jei nepriimat, tai sta
tote mane į pavojų, o čia gi be- 
konėlis mano vyro slapčia užau
gintas ir kadugiais rūpestingai iš
rūkytas", teisinosi vadeivė. V.S. 
nusileido.

Atsipiovė abi po skiltelę kum

pio, pasrėbė sriubos ir užsigar- 
džiavo sklindžiais. Tai buvo ne
užmirštami pusryčiai Vokietijoje. 
Po pusryčių abi skubėjo į posėdį.

Sesės ir broliai: sunku tuomet 
buvo keliauti, o vis dėlto kelia
vome, posėdžiavome ir tiesėme 
kelius nesibaigiančioms skautiš
koms gretoms.

v.s. Ona Zailskienė

JAUKUS LIETUVIŠKAS 
KAMPELIS

Pabudusi vadeivė apžvelgia vi
są kambarį ir pamato, kad jis labai 
ilgas, siauras ir nepaprastai aukš
tas. Nustemba, kad ir tokiame ne
normaliame kareivinių kampelyje 
J. Vaičiūnienė įrengė lietuviškai 
širdžiai mielą buveinę.

Štai sienoje kaba Hanau skau
čių meniškai nupieštas drobėje 
Lietuvos žemėlapis. Ant palangės, 
prie lietuviškos klėtelės, rymo 
lietuvaitė, o ant stalo - susimąstęs 
rūpintojėlis ir vargo mokykla. Ant 
žemės dviem eilėm sukrautos kny
gos - J. Vaičiūnienės naujausias 
poezijos rinkinys "Skeveldros". 
Viešnia, paėmusi vieną knygą, pra
deda sklaidyti. Jos akys sustoja ir 
širdis prilimpa prie eilėraščio 
"Neužmiršk":

Lietuvi, nuklydęs į tolimą šalį, 
Neužmiršk atsigrįžt atgalios, 
Kur liko laukai, rugių varpoms 

nubalę,
Neužmiršk koplytėlėj Madonos 

tylios.

Neužmiršk! prie kryžkelės 
mėlyno kryžiaus,

Darželyje rūtos, ramunėlės 
prie tako baltos.

Tavo laimė tiek kartų sugrįžo, 
Ji sugrįš ir dabar atgalios,

Tuo tarpu sugrįžo J.V. "Par
sinešiau sriubos pusryčiams, pa
sakiau, kad viešnią turiu, tai įpylė 
du samčiu", pasidžiaugė jinai.

Paskiau lentynoje pasiknisusi, 
pasiėmė du maišeliu. Viename bu
vo kokia sauja kiaušinių miltelių, 
o antrame apie porą saujų baltų, 
kaip sniegas, miltų. "Taupiau, ži
nojau, kad atvažiuosi", pasakė ji 
ir iškepė keletą skanių sklindžių.

Susėdo sesės valgyti pusryčių. 
Lėkštėse garavo avižinių dribsnių 
sriuba, geltonavo sklindžiai, o va
deivė vis nevalgė, nerimavo. Pa
galiau prasitarė: ’’Miela Vyr. 
Skautininke, turiu jums lauktuvių", 
ir išėmusi iš ryšulio kvepiantį

I•••••••••••••••••••••••••••••••e>*•••••••<
VAKARAS PRIE TELEVIZIJOS

Visi atsisėskite, užsisekit sėdynių diržus, ir - 
važiuojam į televizijos pasaulį!

Ai, kaip įdomu! Negaliu kitur akių pasukti! 
Įtampa! Jau piauna pilvą. Dievuli mielas, neleisk 
tam peiliui išsprūsti iš rankų! Kas bus, jeigu ne
tyčiom paslys ranka? Jei blogai įpiaus ir vargšas 
žmogus numirs! Negaliu pakęsti. Turiu nusukti 
stotį!

"Que sera sera"! Tai vargšės moteriškės galva 
susimaišiusi! Dviračiu važinėja ant tilto! Nusivers; 
nustvers! Negaliu - turiu užsimerkti. Truputį atmer
kiau akį. Pažiūriu. Ačiū Dievui, dar sveika!

Klik-klik-klik - girdžiu šautuvus. Pokšt- 
pokšt-pokšt! Nušovė! Miršta žmogus! Nieks nemato! 
Prašau, kas nors ateikit jam padėti! Štai jo mergina 
atbėga, pamato. Atsiklaupia prie jo šono. Švelniai 
paima galvą į savo rankas. Bučiuoja jo veidą, ir 
ašaros, kaip upė, bėga iš akių. Kas man yra? 
Žiūriu, kad ir man ašaros bėga!

Na, jau širdis daugiau negali pakęsti. Turiu 
pasilsėti... Ašaros vis dar teka, prakaitas nuo 
kaktos ir širdis plaka 10 kartų greičiau negu 
turėtų!

Nusuku televiziją ir einu į kitą kambarį susi
kaupti.

Štai ir vakaras, kurio niekados nepamiršiu!

Loreta Snarskytė, 
Kernavė

A ntano Rūkštelės paveikslas
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2. Paukštytės ir vilkiukai turi du,..
3. Lietivos didžiausia upė.
4. Ką užriša, kai duodi įžodį?
5. Kaip vadinasi paukštyčių ženklelis?
6. Lietuvos Herbas vadinasi...
7. Lietuvos sostinę Vilnių įkūrė...
8. Skautai moka rišti...
9. Ką reiškia ilgas sušvilpimas?

10. Kokia upė teka pro Vilnių?
11. Skautiškai sveikinamės, sakydami...
12. Vasarą važiuojame į...
13. Stovykloje keliame...

Pažiūrėkite į paukštyčių ir 
vilkiukų knygutes. Kuriuose pus
lapiuose galite atrasti šio galvo
sūkio piešinėlius?
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Įsidėmėtini šie jaunuolio ypa
tumai:

JUMORAS

Reikia prisiminti, kad natūra
lus jaunuolis yra pilnas jumoro; 
jumoras gali būti plokščias, bet 
jaunuolis visuomet gali įvertinti 
sąmojų ir matyti daiktų linksmą
ją pusę. Kartu tai atskleidžia dir
bančiajam su skautais maloniąją 
ir šviesiąją jo darbo pusę ir 
įgalina jį, jei tik jis įsijungia į 
linksmumą, tapti linksmu draugu, 
o ne prižiūrėtoju.

NARSUMAS

Paprastai ir vidutinis jaunuo
lis taip pat sugeba turėti drąsos. 
Jis nėra niurzgos būdo, nors vė
liau gali tapti tokiu, kai jame 
miršta pagarba sau ir kai jis il
gai pabuvoja "niurzgų" drau
gijoje.

PASITIKĖJIMAS

Paprastai jaunuolis labiausiai 
pasitiki savo paties jėgomis. To
dėl jam nepatinka, jei jis yra 
traktuojamas vaiku ir jei jam vis 
nurodoma, kas daryti ir kaip da
ryti. Jis daug mieliau bandytų 
veikti savarankiškai, net jei tai 
nuvestų jį į paklydimus, bet skau
tas, kad ir padarydamas klaidų, 
sukuria charakterį, bei įgauna 
patyrimo.

Skudutininkų skiltis prie laužo.

PASTOVUMAS

Miesto jaunuolis dėl miejsto 
aplinkos jaudinimų, ar tai būtų 
"pravažiuojanti ugniagesių maši
na ar kova tarp dviejų kaimy
nų", yra mažiau pastovus, negu 
jo kaimo broliai. Jis negali 
prisirišti prie kokio nors darbo 
daugiau, kaip du mėnesiu, nes 
jis nori pasikeitimo.

IŠTIKIMYBĖ

Tai yra jaunuolio charakterio 
žymė, kuri turi įkvėpti begaliną 
viltį. Jaunuoliai, paprastai, yra 
vieni kitiems ištikimi draugai, ir 
tuo būdu draugiškumas išplaukia 
iš jų pačių. Tai yra pareiga, ku
rią jaunuolis supranta. Jis gali 
pasirodyti savanaudiškas išori
niai, bet pagal bendrą taisyklą, 
vidiniai jis yra labai mielai pa
siruošus pagelbėti kitiems.

***

Jei vadovas atsižvelgia ir 
studijuoja tas skirtingas jaunuolio 
žymes, jis gali daug geriau pri
taikinti lavinimą jo skirtingiems 
palinkimams; Tokios studijos yra 
pirmas žingsnis į sėkmingą la
vinimą.

Baden Powell

į KAIP TAPTI ŽVAIGŽDE?

Atsimink, miela sese, kad do- 
. vana tol nėra tikrai tavo, kol ne

padėkojai už ją. Gyvendama šiame 
pasaulyje, stenkis padaryti ką nors 
gera, kas gyventų ilgiau už tave.

k Vienas rašytojas sako:
- Dažnai galvoju, kad saulei 

nusileidus, didžiulė skraistė ski
ria pasaulį nuo dangaus šviesos, 
bet žvaigždės yra mažos skylutės, 
kurias padarė žmonių gerieji dar
bai. Ne visos žvaigždės vienodos: 
vienos mažos, kitos didelės - 
vieni žmonės atliko mažus darbus, 
kiti didžius, bet vis dėlto jie pa
darė skylutę dangaus skliaute

■ prieš eidami į dangų."
Dėk visas pastangas, kad ge

rais darbais padarytumei skylutę 
danguje, kol esi žemėje.

Garbinga būti gerai, bet dar 
garbingiau daryti gera.
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Pfadfindertreffen im Friedrichsfelder Wald
VOKIEČIŲ KORESPONDENTAS 

RAŠO APIE Bimtes Lagerleben der Litauer
JUBILIEJINĘ STOVYKLĄ Teilnehmer aus neun Landern haben sich eingefunden

Pirmosios naujienos iš- Jubi
liejinės 25 m. Stovyklos, įvyku
sios Schwetzingene - Vokietijoje 
liepos 17 - 31 d.d., Skautų Aidą 
pasiekė tikrai įdomiu būdu - vie
tinio miestelio laikraščio iškarpa, 
kurią atsiuntė v.s. J. Maslauskas. 
Žemiau dedame reportažo lietu
višką vertimą,

"Margas ir smagus judėjimas 
viešpatauja šiuo metu Friedrichs- 
feld miške, kur apie 300 berniukų, 
mergaičių ir vyresniosios kartos 
atstovų suskrido atšvęsti 25 metų 
lietuvių skautų veiklos Vokietijoje 
sukaktį. Dalyviai, kurių amžius 
yra tarp 14-40 metų, suvažiavo 
iš devynių valstybių.

Netoli skautišku būdu įruošto 
stalo plėvesuoja Švedijos, Ameri
kos, Kanados, Australijos, Švei
carijos, Anglijos, Vokietijos, 
Prancūzijos ir Belgijos vėliavos.

Siame tarptautiniame lietuvių 
skautų sąskrydyje kiekviena šalis 
turi savo atskiras palapines. Mer
gaičių vadovė atvykusi iš Angli
jos, berniukus prižiūri Belgijos 
atstovas, sveikatos ^reikalais rū
pinasi daktaras iš Šveicarijos ir 
gail. sesuo iš Prancūzijos.

H. Vitkus, stovyklos viršininko 
Zinkaus pavaduotojas, mums pa
aiškina, kad ši stovykla finansuo
jama pačių skautų. ir aukomis. 
Vyriausio globėjo majoro Valiūno 
dėka (jis aprūpino stovyklą pala
pinėmis, lovomis ir ūkio priemo
nėmis), visas stovyklavimas žy
miai palengvėja.

Friedrichsfeldo miške visai 
savaitei yra išdygęs 30 palapinių 
miestas su vadovybe, virtuve, sa
nitarinėmis ir kitomis įrangomis. 
Dauguma skautų-čių kalba tėvų 
kalba, o kiti, kurie jos nemoka 
ar susikalba sunkiai, šioje sto
vykloje turi galimybę vėl lietu
viškai išmokti. Laužai ir tautiniai 
šokiai pašalietį čia nukelia į ne
pažįstamą, bet patrauklų, jaukų 
pasaulį, kuriame netrūksta gitarų 
ir dainų aidų.

Sekmadienį įvyks didžioji 25 
metų sukakties iškilmė. Po pa
maldų, kurias laikys vysk. Deks- 
nys, vyks sporto varžybos, tauti
niai šokiai ir paroda.

scha."

Ein buntes und frohliches Treiben herrscht. findergruppe in Deutschland zu feiern. Die 
zur Zeit im Friedrichsfelder Wald bei der I Teilnehmer, die im Alter zwischen 14 und 
Kilbourne-Kaserne, wo sich ca. 300 Mad-1 40 Jahren sind, konunen aus neun Landern. 
chen und Jungen und auch Vertreter der al- I a a m m, «_ •
teren Generation getroffen haben, um das W a
25jahrige Bestehen der litauischen Pfad- h S

/ bietet, um die Mahlzeiten emziunehmen, we~
Į FJa/eieten Hpr fAiJimpihmAndiAn JVaHru
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Skautų draugininkas yra januoliškų minčių žmo
gus. Tai reiškia sugebėjimą nuoširdžiai domėtis 
tokiais dalykais, kurie domina gerokai amžium už jį
jaunesnius žmones - vaikus. Jeigu draugininkas ne
gali jaudintis ir užsimiršti skautiško žaidimo metu 
per draugovės sueigą, jis neturi tikros skautų vado 
dvasios. Jeigu jis tik su tam tikra "geraširdiška 
panieka"' gali žiūrėti į 12-kos metų vaiko pasaulį, jo 
rūpesčius, džiaugsmus, dvasines krizes, jis jau yra 
senis ir negali dirbti su skautais. Jeigu jis iš viso 
nelabai domisi vaikais ir yra abejingas vaiko augimo 
ir vystymosi procesui, jam jau ne vieta skautų 
eilėse.

Draugininkas entuziastiškai tiki į skautybę. Tai 
yra žmogus, kuris pats asmeniškai nori būti fiziniai 
tvirtas, dvasiniai skaistus, pastabus, praktiškas, 
garbingas beveik iki naivumo. Tai yra dvasios Don 
Kichotas - nuotykių ieškotojas, klajotojas po gamtą, 
šitame krašte būdamas, jis jau suspėjo susipa
žinti su paukščiais, augalais, gamtovaizdžiu. Jis 
yra praktiško galvojimo žmogus, kuriam niežti 
rankos ką nors pačiam padaryti iš medžio, virvių, 
iš kitų dalykų. Jis yra praktiškas idealistas, kuris 
per daug nesirūpindamas dėl filosofų pesimizmo, 
tiki į Dievą, į žmogų ir įkonkrečias galimybes savo 
aplinkoje vesti moraliai vertingą gyvenimą.

Draugininkas sugeba savo šviesiu tikėjimu už
krėsti ir kitus - konkrečiai, vaikus. Jis turi gyvą 
vado instinktą, kuris jam daugiau pasako apie tai, 
kaip išlaikyti vaikų tarpe savo autoritetą, negu visi 
teoretiniai samprotavimai. Jis tiki į vaiko žmogišką

vertę ir jaučia asmenišką atsakomybę už vaiko 
ateitį. "Jis yra ramus ir praktiškas organizatorius,
šalta galva ir karšta širdis." Jis mėgsta galvoti 
apie skautiško darbo detales, jis taip pat mato kur 
tas detales reikia įderinti į bendrą skautiškos pro
gramos perspektyvą. Jis niekad nereikalauja iš kitų 
to, ko nenori ar negali padaryti pats. Todėl - kad 
galėtų daugiau reikalauti, jis nuolat pats mokosi 
skautavimo ir nori augti kartu su savo vaikais.

Skautų draugininkas supranta, kad gyvas lietuviš
kumas jaunojoje kartoje gali būti geriausiai išlaiky
tas, vadovaujantis skautybės metodika. Jo patriotiz
mas netraukia jo į politinius ginčus,betįkuklų, gyvą 
darbą su jaunais žmonėmis, kurie ir sudaro tautos 
nugarkaulį tiek išeivijoje, tiek ir tėvynėje. Kitaip 
tariant, jis pilnai supranta lietuviško skautavimo už- 
davinius svečioje šalyje.

UŽDAVINIAI: paruošk referatą, atsakydamas į 
šiuos klausimus:

a) Kokios, tavo nuomone, yra gero piliečio ypa
tybės?

b) Ką darai, ar nori daryti savo draugovėje, kad 
išugdytum gerus piliečius?

c) Kokie skautybės elementai tave ypatingai trau
kia prie skautiško darbo?

Perskaityk savo referatą vyčių - vyr. skaučių 
sueigoje, draugininkų kursuose ar kitame vadovų 
pasitarime. Padiskutuokite su kitais draugininkais 
tunto vadijos posėdyje.

SUTVARKOME 

STOVYKLOS 

INVENTORIQ

Pirmas dalykas, kurį reikia 
atlikti grįžus iš stovyklos, yra: 
kruopščiai sutvarkyti stovykloje 
naudotąjį inventorių, kad reikalui 
esant būtų galima j( vėl tinkama
me stovyje vartoti. Tvarkingai ir 
tinkamoje vietoje sukrautas sto
vyklinis turtas - palapinės, kir
viai, puodai ir kt., sutaupys laiko, 
pinigo ir palengvins sekančios iš
kylos ar stovyklos rūpesčius.

PALAPINES: išskleisk jas že
mėje, arba pakabinęs ant virvės, 
iškratyk snėlį, samanas ir kitus 
nešvarumus. Patikrink, ar tvar
koje kuolelių kilpos, ar nėra įplė- 

šimų ii kitų trūkumų; atitinkamai 
sutvarkyk. Nesulankstyk, jei pala
pinė nėra visiškai sausa. Sulanks
tytą ar susuktą palapinę įdėk į 
maišą, laikyk sausoje vietoje. Iš
tirk, ar patalpoje nėra pelių bei 
kitų graužikų. Jei turima didesnė 
patalpa, tinka palapines pakabinti 
palubėje: oro cirkuliacija apsaugo 
nuo pelėjimo.

KUOLELIAI ir didieji kuolai 
sudedami į atskirą maišą. Pa
tikrink, kad būtų užtenkamas kie
kis kiekvienai palapinei. Kuoleliai 
nuvalomi, o metaliniai - ištiesi
nami, lengvai ištepami alyva. Ne
vyniok kuolelių į palapinę, kad 
jos nepradurtų.

ĮRANKIAI: išaštrink atbukusius 
kirvius, piūklus, peilius,kastuvus. 
Lengvai paalyvavus,įrankiai sude
dami į makštis. Piūklai dažniau
siai makščių neturi: panaudok se
nos vandens žarnos gabalą. Pada
ręs žarnoje išilginį piūvį, užmauk 
ant piūklo dantų.

MIEGAMASIS MAIŠAS: išver
tus vidinę pusę, gerai išvėdink; 
jei įmanoma - saulėje! Jei reika
linga, išvalyk ir išplauk. Nestipriai 
susukus, maišas laikomas sausoje 
vietoje. Saugok nuo kandžių, laikyk 
celofano maiše. Pripučiamus 
maišus - matracus geriausia lai
kyti šiek tiek pripūstus ir pa
kabintus palubėje. Nelaikyk arti 
namų šildymo sistemos, o taip 
pat, kad nesiliestų prie gazolino, 
alyvos ar žibalo.

MAISTUI LAIKYTI skardinės, 
indai ir nešiojamieji šaldytuvėliai 
išvalomi, išplaunami ir gerai iš
džiovinami. Laikyk pravirais 
dangteliais. "Baklagės" sandėlia
vimo metu taip pat paliekamos 
neužsuktais kaušeliais.,

PUODAI, KEPTUVES: išvalyk 
taukus ir prikepusio maisto lie
kanas. Lengvai paalyvavus, suvy
niok į laikraščius arba sudėk į 
celofano maišus.
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Žodžiai
JUBILIEJINIU, METU 

PROGRAMOS
1973 metų skautiškosios su

kaktys yra: 1. Skautų Aido - 50 
metų, 2. Lietuvos Skautybės Są
jūdžio - 55 metai.

Visais atvejais į sukaktis in
tegraliai įjungiama ir mūsų tau
tinės misijos, lietuvių tautos li
kimo ir Lietuvos nepriklauso
mybės problemos.

Didžiausi organizaciniai įvy
kiai būdavo kas dešimtmetį (1928, 
1938, 1948, 1958, 1968) įvykstan
čios Tautinės Stovyklos ir, kad 
dešimtmečiai virstų penkmečiais, 
nuo 1953 m. buvo įterpiamos Ju
biliejinės Stovyklos (1953, 1963); 
sekanti Jubiliejinė Stovykla pagal 
tas tradicijas ir turėtų įvykti 
1973 m.

Bet jokių sukakčių minėjimai 
ligi šiol nesiribodavo, ■ ir todėl

DIDELĖ TALKA 
DIDELIEMS 
DALYKAMS

Šiais metais skautiškajam vei
kimui teikė didesnių įsipareigo
jimų skubiai svarbūs įvykiai:

1. Liepos mėn. Vokietijoje išei
vių lietuvių skautų 25 m. veiklos 
jubiliejinė stovykla,

2. Rugpjūčio 2-10 Japonijoj įvy
kusi pasaulinio skautų sąjūdžio 
Jamboree ir

3. Reprezentacinis leidinys, 
kaip informacinė medžiaga minė
toms stovykloms ir platesnei ki
tataučių visuomenei.

Vokietijos stovykloje dalyvavo 
skautai-ės iš. 9 valstybių, virš 
200. Į Jamboree, pagal vadovų 
suvažiavimą Clevelande, vyko tik 
vienas Brolijos atstovas - VS v.s. 
P. Molis. Išleistas leidinys, aiš
kinantis Lietuvos istoriją,geogra
fiją, kalbą ir lietuvių skautų ju
dėjimą, anglų kalba. Vertimai da
romi prancūzų - ispanų kalbomis. 
Po Jamboree leidinys nemokamai 
platinamas per skautų vienetus. 

1973 metų sukaktys turėtų išeiti 
į platesnius laukus, ne tik Ju
biliejine Stovykla.

Aišku, kad sukaktuvinio veiki
mo tonas turėtų, būti įaustas į 
visą mūsų skautiškąjį ir lietuviš
kąjį gyvenimąl

Labai maloniai prašau Tamstas 
prisidėti iš anksto paruošti Lie
tuvių Skautų Sąjungos 1973 metų 
(ir ligi tol - pasiruošimo) veiklos 
programą: pateikti savo konkre
čius siūlymus, ką visas mūsų 
sąjūdis, ką jos dalys, rajonai bei 
kiti padaliniai turėtų veikti tais 
metais ir kaip tai veiklai tobu
liau pasiruošti.

Svarbu žinoti Tamstų visų - 
Sesių Vadovių ir Brolių Vadovų - 
mintis tais klausimais.

Nors nebūtina, kad kiekvienas 
Jūsų atsidėtų paruošti ištisinįpla- 
ną, nors Sąjungos vadovybei tai 
būtų didelė pagalba, tačiau labai 
norėtųsi, kad Jūsų kiekvienas pa
siūlytumėte bent tai, kas Tams
toms labiausiai rūpėtų pasiūlyti.

Pasiūlymus siųsti LSS Tary
bos Pirmininko adresu. Iš anksto 
nuoširdžiai dėkojame.

v.s. A. Saulaitis, 
Tarybos P-kas

Jamboree Fondo skyriaus šie
metinis darbas buvo - sutelkti 
lėšų šiems reprezentaciniams lei
diniams. Kaip mums tai sekėsi?

Tikėjų, jog sudarydami plačią 
ir solidarią šeimą, bent maždaug 
reikiamą sumą surinksime tarpu
savy, VS įsakymu paskelbėme Ge
rojo Darbelio vajų (1970 šv. Jurgio 
proga).

Rezultatai: atsiliepė ir prisi
dėjo - Baltijos tuntas Detroite 
40 dol., Žalgirio tuntas Bostone - 
21, Žalgirio viet. Niagara Falls - 
17.55, Dainavos viet. Rocheste- 
ryje - 14 dol., Anglijos viet. - 
10.58 dol., V. Kudirkos viet. 
Omahoje - 10, Tėviškės viet. 
Hartforde - 8, Dariaus-Girėno 
draugovė Los Angeles - 6,
Gelež. Vilko tuntas Montrealyje - 
20, Elizabetho vilkiukų draugovė - 
5.50 dol. Iš viso gauta 152.60 dol.

šiais daviniais problemos ne
išsprendus, Kalėdų proga, spe
cialiai Europos stovyklaujantiems 
skautams paremti, buvo VS pa
skelbtas antras Gerasis Darbelis, 
aukas nukreipiant per Vadijos iž
dininką.

Rezultatai: aukomis prisidėjo 

S. Daukanto viet. London, Ont. - 
62 dol., Nevėžio tuntas Worces- 
teryje - 50.25, Žalgirio tuntas 
Bostone - 32.75, Lituanicos tuntas 
Chicagoje - 30, Tauro tuntas New 
Yorke - 20.25, J. Lukšo draugovė 
Philadelphijoje - 8, Kalniškių tun
tas Los Angeles - 6, Elizabetho 
vilkiukų draugovė - 5.50. Viso 
gauta 214.75 dol.

Po šių vajų, siekdami prieiti 
prie užsimoto informacinio lei
dinio ir VS kelionės į Jamboree-, 
per spaudą ir atsišaukimus krei
pėmės į vyresniuosius - skau
tininkus ir skautų rėmėjus.

Rezultatai: gauta iš s. L. Hei- 
ningo Detroite - 200 dol., p. J. 
Bagdono New Yorke - 100, iš 
Newyorkieciu per s. V. Abromai
tį - 150, iš Los Angeles per s. 
J. Matulaitį - 66, per v.s. P. 
Pakalniškį - 25, iš sktn. R. ir 
J. Bružų New York - 50, iš 
Bostono per tunt. B. Banaitį - 
30, iš ps. J. Asmino - 5.50, iš 
p. A. Bružėno, N.J. - 5, iš 
skautų, filisterių Detroite - 10 
dol. Is viso fondas pakilo 641.50 
dol.

Kreipiantis į institucijas ir 
skautams remti komitetus, gauta: 
iš VLIKO - 100 dol., JAV Liet. 
B-nės Centro Valdybos - 100, 
Skautams Remti Komiteto New 
Yorke - 100, Skautams Remti 
Draugijos Worcestery - 200,
Maironio Parko vadovybės, Wor
cester ir Bostono Lietuvių Inži
nierių ir Architektų skyriaus po 
100, Bostono Liet. B-nės ir South 
Bostono liet. Piliečių Draugijos 
po 50, Skautų Tėvų Komiteto 
Hartforde - 35; iš Worcesterio 
Liet. B-nės, Worcesterio ASS 
skyriaus ir Worcesterio Nevėžio 
tunto po 25, Liet. Tautinės Są
jungos Worcesteryje - 20 dol.

Paminėtina, jog įplaukų gauta 
ir iš parduotų J F leidinių. Fondui 
ypač gražiai talkino v.s. Č. Ki
liulis, s. V. Bacevičius, ps. J. 
Asminas, s. Z. Jaunius, ps. P. 
Abelkis, ps. G. Dragūnas ir s.v. 
S. Lišauskas. Kadangi aukųtel- 
kimo vajus niekad nesibaigia, ti
kime, jog Jamboree Fondas kasmet 
didės, ir visus Brolijos užsimotus 
uždavinius pasiseks įvykdyti. Pra
šome talkon visas ir visus.

Jamboree Fondo talkininkams 
ir visiems fondą parėmusiems 
pinigine auka reiškiu LSj3 Vadijos 
vardu nuoširdžią padėką.

s. A. Gudaitis, 
JF Vedėjas
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Besišypsančių akademikių būre
lis studijų savaitėje

AKADEMIKU STUDIJŲ 
SAVAITĖ

Tarp mažų eglaičių Jonyno va
sarvietėje, Chesterton, Ind., nuo 
birželio 26-tos iki liepos 3-čios 
dienos vyko A.S.S. metinė studijų 
savaitė - stovykla. Ištisą savaitę 
dalyvavo apie 40, o įskaitant tuos, 
kurie trumpesniam laikui atvažia
vo, susidarė net apie 150 asmenų. 
Kasdien buvo dvi paskaitos arba 
simpoziumai, o savaitės pradžią 
ir pabaigą puošė menas: pradė
jome literatūros popiete, baigėme 
dramos ir muzikos vakaru. Pro
grama jau daug kur išrašyta, tad 
nėra reikalo jos kartoti. Geriau 
pasidalinti savaitės įspūdžiais.

Šalia karščio ir tvankumo, sa
vaitė ypač buvo išskirtina savo 
dalyvių sąstatu: maždaug pusė da
lyvių buvo filisteriai, o iš jauni
mo - daugiausia kandidatės ir 
junjorai. Visi su spalvomis iš
važiavo, bet vis vien pasigedome 

daugiau tikrųjų narių ir senjorų. 
Taip pat, dauguma siais metais 
buvo iš Chicagos. Nekeista, kad 
daug, nes prie pat Chicagos sto
vyklavome, tačiau pernai susilau
kėme daug atstovų iš daugelio 
vietovių. Na, gal kitais metais ir 
vėl jų matysime...

Nors programa buvo plati ir 
įdomi, manyčiau, kad didžiausias 
mūsų atsiekimas buvo užsidegi
mas kalbėti lietuviškai. O pra
sidėjo vienos jaunesnės stovyklau
tojos skundu mamai, kad ji vis 
gauna barti už anglų kalbą, o va, 
šitie vyresni vaikai tik angliškai 
tarpusavy tekalba. Susigėdom,-su- 
sigriebėm, iki savaitės galo la
biau stengėmės ir net patys nu
stebome, kai šis tas išėjo.

Tai matote, kad akademikai 
tebegyvuoja ir tebeveikia mūsų 
tarpe. Didelis skautiškas AČIŪ 
visiems, kurie prisidėjo prie sto
vyklos pasisekimo, ypač. fil. R. 
Dirvoniui, kuris stovyklą organi
zavo, ir fil. E. Korzonui, kuris 
ją pravedė ir naktimis svarbų 
raktą saugojo.

R.Š.

Chicagos skautų-čių stovykla 
praėjo sėkmingai, nuoširdaus jau
natviško džiaugsmo, darbštumo ir 
broliškumo dvasioje. Jos pasise
kimas nėra atsitiktinumas, bet 
nuoseklaus planavimo, daugybės 
valandų kruopštaus pasiruošimo, 
nuoširdaus darbo ir daugelio as
menų ne savimeiliško pasiaukojimo 
'išdava. Paruošimas irpravedimas 
dviejų savaičių stovyklos penkiems 
šimtams jaunuolių pareikalavo iš 
vadovų daug darbo valandų, ku
rios buvo rastos, paaukojant 
asmenišką laisvalaikį, savait
galius ir atostogas, nesitikint už 
tai atlyginimo ar ypatingo įver
tinimo. Viskas buvo daroma iš 
meilės lietuviškam jaunimui ir 
lietuvybės ateičiai.

Padėka priklauso ir nemažam 
būriui tėvų - rėmėjų, ypač tėvų 
komitetų nariams, kurie įvairiais 
būdais jungėsi į stovyklos paruo
šiamuosius ir pravedimo darbus.

ps. I. Regienė

Savaitgalio paradas Rako ąžuolyne: 
žygiuoja Neries stovykla, veda vir
šininkė I. šerelienė.

B. Juodelio nuotr.

4— Žygiuoja Širvintos paukštytės
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SVEIKA, DEVINTOJI ROMUVA!

IŠ STOVYKLOS DIENORAŠČIO

Liepos 17 d., šeštadienis. Ryt
mečio dangus didelis ir mėlynas. 
Fox ežere dingo rūkas ir pasirodė 
kelios burės. Tylu ir tuščia tiems, 
kurie jau iš vakaro susirinko ir 
laukia suvažiuojančių. Jų tarpe 
garsiai besikvatojantis kapelionas 
tėvas Kulbis, SJ, tyliai vaikštinė
janti pastovyklės viršininkė ps. 
P. Saplienė, visur esąs ir apie 
viską kalbąs Rambyno tuntininkas 
ps. P. Būtėnas.

Renkasi prie vartų automobi
liai. Sargybiniai stabdo, registra

torė s. L. Sendžikienė kiekvieną 
ištardo, surašo, pinigus paima. 
Per aikštes bėgte bėga ūkio vir
šininkas Br. Saplys, iš tolo 
švytruoja balta kepurė. Ne juokas 
visus pirmąją dieną pamaitinti! 
Kuriasi draugovės, tėvai bėginėja, 
ieškodami plaktukų ir piūklų; skau
tai palapines stato, kramtydami 
gumą ir paskutinius namų ska
nėstus. Stovyklos viršininkas s. 
K. Batūra sušaukia vadovų posėdį. 
Jų daug ir jaunų, net gražu žiū
rėti. Nustatoma rytojaus dieno
tvarkė, peržiūrimos programos, 
paskirstomi pareigūnai - Devin

toji Romuvos stovykla pradedama. 
Vakarinė giesmė nuaidi ežere po 
trumpo dainų laužo.

Liepos 18, sekmadienis. Vė
liavų aikštėje išrikiuota 180skau- 
tų-čių, vilkiukų, paukštyčių. Prieš 
visus stovi vadovybė su keliolika 
skautininkų-ių. Jau devinti Inetai 
vaizdas kartojasi: pakyla vėliavos, 
po kuriomis atnašaujamos mišios. 
Dangus giedras, suderintas su 
kalnų ir miškų keteromis. Ar gali 
būti kas gražesnio už skautų sto
vyklą?

Liepos 19, pirmadienis. Dingo 
tėveliai, mamytės, liko stovyklau
tojai ir gamta. Brolijos pasto- 
vyklėj pradedamos varžybos drau
govėms. Toronto Mindaugo drau
govė turi ir savo atskiras varžy
bas tarp skilčių.' Įrangos dygsta, 
papuošimų daugėja.

Liepos 20, antradienis. Oi, 
buvo naktį šalta! Lygiai aštuntu 
viršininko trimitas visus vertė is 
miegmaišių. O murmėjo, stenėjo 
įšalų stovyklautojai, bet mankšta 
visus išjudino, vanduo atgaivina - 
šaltos nakties kaip nebūta. Po pa
maldų ir pusryčių draugovės kim
ba į užsiėmimus. Vadovai inspek
tuoja, rausiasi po lagaminus, 
draugininkai rėkia, varinėja. Bet 
vakare, kai prie draugovės lau
želio susėda, ne vienas mažasis 
pasako, kad stovyklauti patinka.

Pamaldos pernai metų Ro
muvoje.

S. Dabkaus nuotr.
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lai lyg atsaxymas tiems, kurie 
klysta galvodami, jog drausmės 
ir pakentėjimo jaunimui nereikia.

Liepos 21, trečiadienis. Sto
vyklavimas pasiekė patį grožį ir 
įdomumą. Visi susipažino, laužai 
sustiprėjo, varžybos eina pilnu 
tempu. Jau ir tėvo Kulbio armo
nikėlių orkestras pilname sąstate. 
Net ir brolių pastovyklės viršinin
kas ps. A. Vėlavičius nusišypsojo. 
Rodos, pirmą kartą, - įkūnytas 
santūrumas!

Liepos 22, ketvirtadienis. Ga
vome krūvą atviruku iš Europoje 
keliaujančių skautų-cių. Rašė iš 
Prancūzijos, Šveicarijos, Italijos, 
sveikino Romuvoje stovyklaujan
čius. Ir mūsų parašai ant kana- 
diško beržo žievės buvo nusiųsti 
25-rių metų sukaktuvinei stovyklai 
Vokietijoje.

Liepos 23, penktadienis. Po 
naktinio žaidimo, kuriame dalyva
vo visa stovykla, šįryt vadovai 
atsiduso - viskas gerai praėjo. 
Lengvų susižeidimų būta, bet nieko 
baisaus: vienam kitam pasitakė pa
slysti nuo uolos. Bet buvo įdomu, 
bus prisimintina; išgyvenimas 
dažnai svarbiau už pačius nuosto
lius. Visa tai ateičiai. Ne lepintis 
skautai stovyklon suskrenda!

Liepos 24, šeštadienis. Nuo pat 
ryto ėmė rinktis svečiai savo 
stovyklautojų aplankyti. Tartum 
griuvo stovykla ir keitėsi viskas. 
Dar ir lietus visus pasitiko ir 
greit neatleido. Jūrų skautai vos 
spėjo vainiką ežeran nuleisti. Se
sė Asta Banionytė, kad ir šlapia, 
lakstė po rajonus,rinkdama "Nak
tibaldai" žinių. Bet popietė sausa, 
su saule. Didysis svečių laužąs 
buvo sukrautas ir užsiliepsnojo. 

Viskas ėjo puikiai, net nelauktai: 
ir pasirodymtį užteko, ir dainos 
skambėjo, ir sūkiai. Stovyklą ap
lankąs s. č. Anužis visus nuteikė 
patriotinėmis dainomis, o kun. ps. 
A. Žilinskas prieš vakarinę maldą 
tarė keletą minčių dalyvių susi
kaupimui. Dangaus skliaustas bliz
gėjo tūkstančiais žvaigždžių.

Liepos 25, sekmadienis. Sa
vaitės vadovų pamainą pakeičia 
naujai atvykę. Griūva ir brolio 
Batūros valdžia: viršininku tampa 
hamiltonietis ps. dr. V. Kvedaras, 
labai retai kada praleisdamas va
sary, nepastovyklavęs Romuvoje. 
Išvažiuoja kai kurie vyresnieji va
dovai. Jaunesnieji broliai mano 
daiktus padeda nunešti iki vartų.

Sudiev, Devintoji Romuva, ku
rioje dar savaitę lieka linksmai 
stovyklauti virš pusantro šimto 
skautiško jaunimo.

(Laiškas iš antrosios savaitės 
stovyklautojo)

"Mums čia gerai. Šaulių vadas 
V. Keturakis pamoko šaudyti. Gra
žioje šaudykloje draugovės kas
dien rungtyniauja. Viršininkas ne
piktas. Jis net šokius salėje su
organizavo. O baidarėmis plau
kėme kasdien. Turėjom ir iškylą 
iki Buck Lake. Maistas labai ge
ras, ir aš norėčiau pasilikti dar 
vieną savaitę. O žinai, Toronto 
Mindaugo d-vė laimėjo varžybose 
pirmą vietą. Tikriausiai dėl to, 
kad draugininkas si. Algis Šeškus 
buvo labai rūpestingas ir gerai 
ėjo savo pareigas. Kitą vasarą, 
sako, bus labai didelė stovykla. 
Aš jau dabar jos laukiu."

Č.S.

Raimundui Pažėrai tragiškai 
žuvus, buvusį Toronto Rąmbyno 
tuntininką s. JUOZĄ PAŽĖRĄ, jo 
šeimą, ir artimuosius broliškai 
užjaučia

Toronto RAMBYNO tuntas

ŠEŠIOLIKTOJI ATLANTO 
OLIMPIADA

Vasaros pradžioje Atlanto Ra
jonas suruošė šešioliktąją sporto 
šventę, šių metų tradicinė šventė 
įvyko Maironio Parke, Shrews
bury, Mass., birželio 19-20 d.d. 
Dalyvavo apie 200 skautų-čių, 
atstovaudami Bostoną, Worces- 
terį, 1-fe.rtfordą, New Yorką, 
Elizabethą ir Philadelphiją.

Skautai dalyvavo krepšinio, 
tinklinio, stalo teniso ir atletikos 
varžybose, o sesės varžėsi tinkli
nyje, stalo tenise ir lengvojoje 
atletikoje. Šventės šeimininkai: 
Worcesterio Neringos ir Nevėžio 
tuntai.

Nuotraukose keletas momentų 
iš sesių karalystės.

Akimirka iš jaunučių tinklinio 
žaidimo.

Vyr. skaučių sportininkės (iš 
kair.): T. Juškaitė, R. Chirienė, 
D. Pauliukonytė, V. Pajedaitė ir 
G. Dėdinienė.

Dalis Neringos tunto sesių per 
sporto šventės atidarymą.
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didžioji scimi
VYR. SKAUTININKAS 

JAPONIJOJE

Brolijos VS v.s. P. Molis šią 
vasarą lankėsi Japonijoj e, kur įvy
ko tryliktoji Pasaulinė Jamboree. 
Stovykloje dalyvavo 23 tūkst. skau
tų iš 145 kraštų. Po stovyklos 
brolis Molis išvyko į Tokio, kur 
rugpiūčio 12-18 dienomis vyko 
23—ji pasaulio skautų sąjūdžio kon
ferencija. Su savim Vyr. Skautinin
kas nusivežė specialų leidinį apie 
lietuvius skautus.

Renkant šį Skautų Aido numerį, 
smulkesnių žinių apie VS keliones 
dar neturėta.

SENŲJŲ LAPINU 
DVIDEŠIMTMETIS

Cape Code skautininkų Nenortų 
vasarvietėje liepos 9-11 d. Bos
tono Senųjų Lapinų skautų vyčių 
būrelis paminėjo savo veiklos 20 
np, sukaktį.

Buvo sukviesti visi iki šiol 
būvą būrelio nariai su šeimomis. 
Suvažiavo per 30 asmenų ir, gra
žiam orui esant, linksmai praleido 
savaitgalį, atnaujino pažintis.

Senųjų Lapinų būrelio sueigoj 
dalyvavo 16 būrelio narių. Į vy
resniškumo laipsnius buvo pakelti 
kun. Algimantas Žilinskas, Algi
mantas Kriščiūnas ir Vitas Ku
rapka. Broliui Ramūnui Kalvaičiui 
po 10 darbo metų su būreliu buvo 
prisegta sidabrinė lapės galva,o 
būrelio kūrėjui Algirdui Baniui 
įteiktas akmens kirvis.

Iškilmingas minėjimas buvo 
pravestas vakare atvirame ore 
vėžių vakarienės metu. Apie bū
relio veiklą laike 20 metų kalbėjo 
s. Kostas Nenortas. Minėjime da
lyvavo ir Senuosius Lapinus svei
kino LSB vyr. skautininkas v.s. 
Petras Molis su skautininke ir 
Atlanto rajono vadas s. Mikas 
Subatis su skautininke.

Sekmadienį bendrus pietus vi
siems svečiams pagamino patys 

senieji Lapinai. Visas subuvinąas 
praėjo linksmoje nuotaikoje, pa
įvairinant jį išvyka prie jūros, 
dainomis ir tinklinio rungtynėmis. 
Šiuo metu būreliui vadovauja v.s. 
Č. Kiliulis, padedant ps. R. Kal
vaičiui.

K.N.

Šešupės paukštytės (Chicago) 
Marquette Parko sueigoje su va
dovėmis A. Pavilčiūte ir K. Bu- 
kaveckaite.

DETROITO PAUKŠTYTĖS DAINAVOJE

Jaunosios skautės Simo Kudir
kos stovykloje birželio 19 - 27 d. 
Dainavoje dalyvavo įvairiose var
žybose.

Skilčių varšybose pirmą vietą 
laimėjo Žibučių skiltis. Taip pat 
stengėsi ir kitos skiltys, ypatingai 
skaučių kandidačių Bangų skiltis. 
Taškai buvo skaičiuojami už tvar
kingumą, drausmingumą, lietuviš
kumą, pareigingumą, punktualumą, 
ir pan.

Stovyklos uždarymo iškilmėse 
septynios kandidatės davė paukš
tyčių įžodį: Diana Alkevičiūtė, Si
gutė Kazlauskaitė, Alma Matve- 
kaitė, Audrutė Naumaitė, Renata 
Petronytė, Audrutė Vyšniauskaitė 
ir Vilija Zu.brickaitė.

Aldona Meilutė.

Stovykloje mergaitės galėjo 
įsigyti tautinį, pasaulinį, religinį, 
gamtos draugo ir žaidėjos ženkliu
kus. Visus penkis egzaminus iš
laikė ir ženkliukus įsigijo: Pau- 
lita Abariutė, Kristina Butkūnaitė, 
Regina Butkūnaitė ir Loreta Sve- 
raitė.

Keturius ženkliukus (be žaidė
jos) gavo Asta Jurgutytė, Daina 
Rugieniūtė ir Ramona Urbonaitė.

Gamtos draugės ir religinį 
ženklelį gavo Laura Alkevičiūtė 
ir Laura Leonavičiūtė.

Religinį ženklą gavo Rimutė 
Jankutė ir Laima Sveraitė.

R. Selenis
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IS AUSTRALIJOS RAJONO

PASIKEITIMAI RAJONO 
VADIJOJE

, Metų pradžioje iš LSB Austra
lijos rajono vadeivos pareigų pa
sitraukus v.s. B. Žaliui, naujuoju 
vadeiva paskirtas ps. R. Cibas.

LSS Australijos evangelikų 
skautų dvasios vadovu paskirtas 
Jūrų skautas, kun. V. Simboras.

LSS Australijos rajono tiekimo 
skyriaus vedėju paskirtas s.v. V. 
Stasiūnaitis.

Jūrų skautų skyriaus vedėju 
Australijos rajonui paskirtas j.s. 
V. Vaitkus. Paskyrimas padarytas 
LSB Jūrų Skautų Skyriaus.

Naujuoju Sydnejaus Aušros 
tunto tuntininku paskirtas ps. V. 
Deikus.

KAS NAUJO AUŠROS TUNTE

Su Aušros tuntininko a.a. s.v.v. 
si. St. Sankausko mirtim ir tunto 
veikla sustojo. Mus pasiekusiomis 
žiniomis, gegužės mėn. bėgyje 
naujuoju tuntininku yra paskirtas 
naujas, energingas brolis, ps. Vy
tautas Deikus.

Tunte šiuo metu veikia šie 
vienetai: Jaun. skaučių Šešupės 
ir Skaučių Živilės draugovės ir 
Vyr. skaučių Šatrijos Raganos bū
relis; jaun. skautų Žalgirio ir 
Skautų Gedimino draugovės, ir sk, 
Vyčių Geležinio Vilko būrelis.

Teko patirti, kad tuntas pava

sariop bus perorganizuotas ir jo 
veikla suaktyvinta, į jų įliejant 
naujų jėgų.

B.Ž.

ADELAIDES SK. VYČIU 
IŠKYLA

Saulė švelniai dažė Adelaidės 
vakarį dangų. Dvi mašinos su
stojo prie Lietuvių Namų. Penki 
skautai - du vyčiai ir trys sk. 
vyčiai kandidatai pakrovė maši
nas ir pamažu pasuko į kelią.

15 mylių nuo Mt. Crawford 
pušynu s.v. kand. Vytas Neveraus- 
kas išleidžiamas žygiui - per 
kalnus į stovyklavietę.

Jam grįžus, palapinės jau buvo 
pastatytos. Stovyklavietė buvo ap
lieta pilnaties mėnulio sidabrine 
šviesa.

Didįjį Penktadienį s.v. kand. 
Vytas Neverauskas, sk. vyčių E. 
Brazausko ir L. Vasiliūno prie
žiūroje ruošėsi sk. vyčio įžodžiui.. 
Ir kiti du kandidatai nesnaudė - 
J. Mockūnas ir E. Toth ruošėsi 
iš vyčių programos.

Penktadienį po piet susirinko 
daugumas Adelaidės sk. vyčių. 
Tą vakarą įžodį pravedė vyčių 
būrelio vadas D. Dunda.

Didįjį Šeštadienį skautai nulei
do palapines ir grįžo namo.

Buvęs -
Elizabetho vilkiukų iškyloje. 

Kairėje vadovai ps. K, Matonis 
ir psl. A. Bitėnas.

, į 
h? ' F-vA

Sydnejaus Senųjų Skautų Židinio ' M M $
įskyla Ausros stovyklavietėje ge- I WaA 1

A. Jakšto nuotr.

Australiaos Rajono sk. vyčių 
naktinė iškyla rajoninės stovyklos 
metu.

A. Jakšto nuotr.
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TIGRAS NERIES 
STOVYKLOJE

Oi tai buvo, tai nutiko, Neries 
stovykloj Vilnelės draugovės jaun. 
skautės tigrą susitiko!

Vieną vakarą grįžusios iš laužo 
paukštytės skubėjo apsiprausti ir 
atsigulti. Įbėgo į palapinę Stirntį 
skiltis, staiga viena paukštytė uz 
kažko užkliuvo ir parvirto. Visos 
Stirnutės sužiuro ir pamatė, už 
ko sesė Rita Cesnauskaitė už
kliuvo: tai buvo mažas šeškiukas! 
Persigandusios, Stirnų skilties se
sės spruko lauk iš palapinės. Ma
žesnės šaukė - "Tigras, tigras" , 
o didesnės - "Skunkis, skunkis!" 
Visos buvo tiek susijaudinusios, 
kad vadovės nepajėgė jų riksmo 
numalšinti: reikėjo jas visai iš
vesti iš rajono. Jaunosios vado
vės nuvedė paukštytes į Menec, 
bet ir ten jos vis šaukė - "skunkis, 
skunkis".

Šaukė taip smarkiai, kad net 
šeimininkes išgązdino. O šeimi
ninkės suprato, kad paukštytės 
pamatė skautą savo palapinėje. 
Net ir jos dabar smarkiai susi
rūpino.

Pagaliau, kai viskas išaiškėjo, 
aprimo ir paukštytės. Tik sesė 
Mėta vis dar tebekovojo su šešku. 
Nebuvo lengva jį išvaryti iš pala
pinės, nes jis buvo labiau išsi
gandęs, negu pačios paukštytės. 
Sesė Mėta varė šešką lauk iš 
palapinės, o sesės Danutė E. ir 
Onutė K. nešė sargybą, kad šeš
kas nesugalvotų įbėgti į kitą pa
lapinę.

Viskas baigėsi laimingai: šeš
kiukas buvo labai mažas ir nepa
leido savo dujų. Jei būtų paleidęs, 
būt reikėję viską sudeginti, o skau
tes išsiųsti namo. Atrodo, kad 
šeškiukas, kaip ir paukštytės, pa
sirodė geru gamtos draugu: su
pratęs padėtį, nepadarė jokios ža
los nei skriaudos.

Vyriausia Neries 
Stovyklos Paukštytė

SMILTYNĖJE

NERIJOS tunto jūrų skautėms 
dvi savaitės Smiltynės stovykloje 
prabėgo neįtikėtinai greit, darbin
goje LS Seserijos jūrų skaučių 
35 metų veiklos jubiliejaus dva
sioje. Stovyklos tema buvo: "Prak
tiškas skautavimas sausumoje ir 
vandenyse". Iš anksto gerai pa-' 
ruošta stovyklinė darbotvarkė įga
lino vadoves stovyklą pravesti įdo
miai ir naudingai.

Stovyklavo 62 tunto jūrų skau
tės, gintarės ir ūdrytės. Stovyklai 
vadovavo pirmą savaitę g. ps. Al
dona Jovarauskienė, antrą savaitę 
g. valt. Vida Račiūnienė. Darbštųjį 
stovyklos štabą sudarė gintarės - 
Jūra Jakaitienė, AldonaMalašaus- 
kienė, Ramunė Dičienė, Kristina 
Baumilaitė, Ramunė Kazėnaitė, 
Neringa Peseckaitė ir jūrų skau
tės - Jūratė Zeikutė. Vida Mie- 
cevičiūtė, Milda Kupcikevičiūtė ir 
Dalia Mačiukevičiūtė. Buriavimo 
instruktoriais buvo pakviesti bro
lis Renius Dičius ir Edvardas 
Nakutis, kurie stovyklon atgabeno 
ir savo laivus, leisdami jais sto
vyklautojams naudotis visą sto
vyklavimo laiką. Maitinimu rūpi
nosi ponios Birutė Navickienė, Al
dona Martinkienė ir Ona Jasulai
tienė , o sveikata - mūsų stovykloje 
gyvenusi gailestingoji sesuo Irena 
Jakštienė. Dvasios vadovas ps. 
kun. Algimantas Kezys rūpinosi 
mūsų religiniais reikalais ir prie
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BUVO SMAGU

laužų kėlė, nuotaiką, akordeonu pri
tardamas mūsų dainoms. Globo
jančią ranką tiesė ir stovyklos 
direktorius s. Romas Račiūnas. 
Gražus bendradarbiavimas buvo 
palaikomas su Aušros Vartų,Ker
navės ir Lituanicos tuntų sesėmis 
ir broliais.

Nuotaika buvo pakili, darbinga. 
Kiekviena diena džiaugsmingai su
tikta ir palydėta malda, darbu ir 
daina. Buvo mokomasi stovyklos 
įsirengimo, pasipuošimo ir pione- 
rijos darbų; lauko virtuvės įsi
rengimo ir maisto gaminimo, hi
gienos, pirmosios pagalbos ir gy
vybės gelbėjimo sausumoje bei 
vandenyje. Praktiškai susipažinta 
su vandens pastatais ir jų prie
žiūra, išmokta pasistatyti kajakus. 
Plačiau susipažinta su pavojingų 
vietų vandenyje ženklais, švilpe
siais, mokytasi semaforo. Neuž
miršta skaučių ideologija, daina
vimas ir pasiruošimas pasirody
mams, leidžiamas laikraštėlis. 
Vakarais - linksmi laužai, vaka
ronės, religiniai susimąstymai su 
ypatingomis pamaldomis; pašne
kesiai, smagūs skautišti pasi
linksminimai.

Dalyvauta su Lituanicos tunto 
skautais bendroje canoe iškyloje 
Pierre Marquette upe ir visų ke
turių stovyklų sporto dienoje, 
bendrajame didžiajame parade, 
Rako stovyklos 15 metų minėjimo
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iškilmėse. Iškilmingai atšvęsta 
Jūros Diena su ypatingu mūsų 35 
metų veiklos paminėjimu. Daly
vauta regatoje, plaukymo ir irkla
vimo lenktynėse. Kasdien viena 
reprezentacinė valtis dalyvaudavo 
rytmetinėse pamaldose bei kitų
tuntų iškilmėse.

Gaila, kas stovykla būna tik 
dvi savaites, bet jos prisiminimų 
užtenka visiems metams, o kai 
kurie įspūdžiai ir užmegztos drau
gystės lydės visą gyvenimą.

Smiltynė pasiruošusi žygiuoti 
į savaitgalio paradą.

B. Juodelio nuotr.

žuvėdra ■MMCWMWWWWaw™

Vakarinis Smiltynės patikrini
mas: viršininkei A. Jovarauskie- L. Knopfmilerio nuot .
nei raportuoja sesė K. Baumilaitė.
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1970 ■ 71 BIRUTĖS 
DRAUGOVĖJE

Po 1970 vasaros atostogų Pa
langos tunto (Los Angeles) biru- 
tietės susirinko pirmai sueigai, 
daug iškylavusios bei stovyklavu
sios. Paaugusios, daugiau patyru
sios, žvalios mergaitės nekantriai 
laukė draugovės veikimo pradžios, 
troško nepaprasto - tik skautavime 
įmanomo - savo jaunatviškų nuo
tykių išgyvenimo.

Sesės buvo paragintos sudaryti 
didesnį skilčių skaičių. Visa d-vė 
subruzdo. Pusė birutiečių vos tik 
įžodį buvo davusios, tačiau po 
stovyklos žinojo savo draugių ra
telius. Po persigrupavimo suda
rytos 5 skiltys,'kurioms vadovau
ti apsiėmė vyr. skautės ir vyr. 
sk. kandidatės. Vadiją sudarė vyr. 
sk. si. A. Matulaitytė, vyr. sk. psl. 
S. Nefaitė, vyr. sk. kand. psl. K. 
Šepetytė, vyr. sk. kand. psl. A. 
Pakalniškytė, psl. R. Matulaitytė, 
psl. I. Bužėnaitė, psl. V. Irlikaitė 
ir psl. R. Zelenytė.

Buvo užsibrėžta įgyvendinti 
skilčių sistemą ir ugdyti įstatų 
dvasią. Skautės lavinimui draugo
vės vadi ja nutarė daryti daugiau 
iškylų ir veikti bendruomenėje, 
kur tik birutietės galėtų būti nau
dingos. Tuoj įsijungta į tunto 
paskelbtas Jub. Metų varžybas.

Spalio mėn. draugovė dalyvavo 
parapijos bazare. 12 sesių triūsė 
savo jėgomis įrengtoje būdelėje. 
Tuo paremta parapija, kurios pa
talpose sesės renkasi sueigoms. 
Už savaitės kitos 9 sesės dalyva
vo liet, radijo valandėlėje,pavaiz- 
duodamos stovyklos gyvenimo nuo
tykius.

Lapkričio mėn. rajoninėje 
sueigoje draugovės Pelėdų skiltis 
tvarkė informacinį kampelį. Lau
žo metu Gulbių skiltis atliko pirm, 
pagalbos vaizdelį, o Stirnų skil
ties vadovaujama grupė pašoko 
maršą. Mėnesio gale draugovė va
žiavo pačiuožti.

Gruodžio mėn. birutietės ruo
šėsi aplankyti sergančias lietuves 
seneles. 32-jų skaučių atsilanky
mas ir kalėdinių giesmių giedoji
mas padarė daug džiaugsmo se
nelėms.

Naujais 1971 metais Birutės 
draugovė padidėjo iki 35 skaučių. 
Sausio mėn. sesės važiavo į skil
čių iškylą, kur prie kalnų pri- 
sisliejusiame parke skiltys virėsi, 
atliko įvairias pratybas, o paskui
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kopė į kalno viršūnę.
Vasaryje birutietės rašė svei

kinimus kitų miestų lietuvaitėms 
skautėms, ruošė vaidinimų iš 
Lietuvos senovės, mokėsi naujų 
dainų. Jas atliko Susimųstymo Die
noje ir per liet, radijo programų.

Kovo mėnesį sesės rinkosi kas 
savaitę Kaziuko mugės darbams. 
Užsibrėžti projektai atnešė tuntui 
pelno.

Balandyje įvyko dviejų dienų 
iškyla į dykumų. San Jacinto kalno 
viršūnėje išsipildė sesių noras: 
sniegas nebuvo nutirpęs! Iškyloje 
kiekviena skiltis sumaniai atliko 
savo pareigas ir parodė puikų 
tarpusavio bendradarbiavimų.

Gegužės mėnesį 10 sesių ruo
šėsi pat. laipsnių egzaminams,ki
tos organizavo skilčių iškylas: Pe
lėdos padarė jodinėjimo iškylų, 
Gulbių skiltis į kalnus, o Stirnos 
prie Ramiojo Vandenyno.

Birželio pareigos mokykloje 
užima daug laiko, bet 7 sesės iš
laikė į antrų patyrimo laipsnį. 
Jaunesnės sesės gi skaitė joms 
dar nežinomus skaučių įsakymus 
ir juos inscenizavo. Po to dai
nuodamos išsiskirstė, pažadėda- 
mos susitikti vasaros stovykloje...

***

Mergaitės galėjo daug iškylauti 
dėka skaučių mamyčių ir tėvelių 
paramos, o dėl draugovės vadijos 
sumanumo - galėjo įvykdyti visus 
numatytus projektus su dideliu pa
sisekimu. Per draugovės skaučių 
užsidegimų, draugovė išaugo į 
vienetų, kur kiekviena skautė da
lyvauja savo skiltyje, planuodama 
ir bendrai grupėje veikdama. .

ps. V. Zelenienė, 
Draugininkė

Prisiminusios linksmas suei
gas ir iškylas, Detroito GABIJOS 
paukštytės jau laukia ateinančios 
žiemos. Čia sesės su dr-ke sese 
Iru...
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ALp(LKA)3
1971, Nj.

S. StatKus
2245 BurrOOak A 
North Riverside

SKAUTU AIDAS
6840 So. Campbell
Chicago, ILL. 60629

SKAUTŲ VYČIŲ:
— Bala žino, kodėl šiąnakt to- 

' kia nemiga buvo mane užpuolusi,, 
kad visą laiką tiktai varčiausi 
nuo vieno šono ant kito — skun
džiasi skautas vytis savo palapi
nės broliui.

— Ir aš taip elgdamasis per 
naktį negalėčiau užmigti, — at
sako jis.

PIRMASIS ASTftOtfAUTAS BUVO

NEĄTSĄR&US SKAUTAS

Algis-. — Kai su tavim šoku, 
tai visiškai nejaučiu žemės.

Birutė-. — Kur jausi, kad nuo
lat mano kojas mindai.

VftRtlNdjlhO

^PiCĮfttiLjį^ 
yAWuta" 
MADINIAI

k»5ew/vi

UODO s7!

30.741, 8
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