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TUOJAU PASKIRTI SKAUTŲ AIDO
PLATINTOJĄ,

Stovėdama prie ateinančių metų slenksčio, S.A. 
redakcija nuoširdžiai kviečia seses ir brolius ener
gingai įsijungti į SKAUTŲ AIDO 1972 metų prenu
meratų rinkimo vajų.

Ypač prašome VADOVŲ - VADOVIŲ: jau dabar 
paskirkite, įgaliokite vienetuose po asmenį,kuris tuo 
rūpintųsi. Skautų Aido talka bus tiek sėkminga, kiek 
ja rūpinsis vadovai: draugininkai-ės, vietininkai, 
tuntininkai-ės. Praėjusių metų patirtis rodo, kad 
gausiausios prenumeratos atėjo kaip tik iš tų viene
tų, kur tam tikslui buvo paskirti platintojai.

Sesės ir broliai vadovai turėtų savo vienetų na
riams dažniau priminti, kad skaityti lietuvišką skau
tišką spaudą yra kiekvieno skauto-ės pareiga. Esame 
palikuonys garbingų spaudos draudimo lietuvių - 
knygnešių, kurie spaudos ginklu kovojo ir laimėjo. 
Pasaulyje neturime kito tokio pavyzdžio; knygnešio 
vardo negalime išversti net kiton kalbon, nes kitur 
tokios sąvokos visai nėra.

Taigi - išlaikykime didžiąją tautiną pareigą - 
skaitykime lietuviškai; atlikime ją skautišku būdu - 
prenumeruokime ir skaitykime Skautų Aidą! Re
dakcija visus visas kviečia nuoširdžion 1972 metų 
talkon!

Budėkime!
Redakcija

RĖMĖJAI IR AUKOS
GARBĖS PRENUMERATORIAI:
V. Backaitytė, Virginia; L. Dudėnaitė, Illinois;
M. B. Abromaitis, Canada.

ADMINISTRATORIUS PRAŠO

Skautų Aidas turėtų ateiti į kiekvieną skautų-čių 
šeimą.
Stambi parama yra garbės (10 dol.) ir garbės lei- 
jo (25 dol.) prenumeratos. Geriau uždirbantieji 
kviečiami S.A. paremti šiomis prenumeratomis. 
Prenumeratų rinkėjai prašomi aplankyti ne tik 
skautus-es, vadovus, bet ir pasyviuosius skauti
ninkus, židiniečius, buvusius skautus-tėvus ir vi
sus jaunimu besidominčius asmenis, prašant juos 
užsisakyti Skautų Aidą.
Lietuviai užsienyje (pvz., Vokietijoje ir P. Ame
rikoje) ne visi pajėgūs patys užsisakyti; ieškokime 
asmenų, kurie užsakytų S.A. į užsienį.
Prašome užsisakyti laiku; persikėlus - tuoj pra
nešti administracijai savo seną ir naująjį adre
sus; tuo išvengsime piniginių nuostolių.

Medžiaginis pagrindas - lėšos - būtinos, kad 
mūsų žurnalas išsilaikytų. Todėl kuo aktyviau įsi
junkime į 1972 m. Skautų Aido prenumeratų rinki
mo vajų!

s. A. Orentas
Administratorius

A UKOS
Atlanto rajono Simo Kudirkos stovyklautojai per s. 
A. Gudaitį atsiuntė 25 dol. auką mūsų žurnalui pa
remti. Taip pat gauta 25 dol. auka (per stovyklos 
viršininką s. J. Balčiūną) iš Lituanicos tunto Miško 
Brolių praėjusios vasaros stovyklos.

Dėkojame mieliems broliams-sesėmsužparamą 
skautiškai spaudai. Adm.
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Jau ir ruduo: dienos trumpėja, oras vėsta, me
džiu lapai keičia savo spalvą, byra žemėn, gamta 
ruošiasi žiemos miegui.

Gamtos draugas skautas žino, kad ir miško 
žvėreliai ruošiasi saldžiam žiemos miegui, nerū
pestingam tinginiavimui, per vasaros ir rudens 
kruopštų darbą sudarydami žiemai maisto atsargas 
ir pasiruošdami šiltą žieminį guolį.

Kartais ir žmogus norėtų pritaikyti sau panašų 
laikotarpį, kuriame be rūpesčių galėtų leisti laiką, 
kaip pavyzdžiui, žiemos metu meška, kurią tik pa
vasario saulės spinduliai paragina pabusti is miego.

Tačiau skautas niekuomet neturi net pagalvoti, 
kad bet kuris metų laikas gali būti laikomas tinkamu 
nerūpestingumui ir nedarbui. Rudeniui atėjus, geras 
skautas kaip tik mato daug visokių galimybių nau
dingai praleisti laiką. Štai po vasaros atostogų pra
sidėjo mokykla - skautiška savigarba neleis nei 
vienam atsilikti, aptingti. Prasidėjo ir daugelio 
sporto šakų sezonas. Ir čia skautas neapsileis, nes 
sportas ne tik sveikas laisvalaikio užsiėmimas, bet 
ir savęs grūdinimas bei lavinimas. O kiek galimybių 
naudingai praleisti laiką pačiųskautųtarpe,veikloje! 
Rudenį kaip tik prasideda sueigos. Nors jos dažnai 
vyksta uždaroje patalpoje, tačiau viską galima pri
taikinti prie turimu sąlygų. Negali vėliavėlėmis 
siųsti morzės pranešimų lauke - nenusimink! Suei

gos metu gali vasarą išmoktas raides paaiškinti 
žemesnio patyrimo broliams, kurie to dar nežino. 
Jiems iš to nauda, nes bus išmokę naują dalyką, 
o tau taip pat, nes nepamirši ir pats, ką išmokai. 
Daugelį skautiškos programos dalykų tokiu būdu 
galima ne tik nepamiršti, bet dar ir kitus to pamo
kyti. Nereikia apsiriboti vien teorija ar įgytą žinių 
kartojimu. Nepabijokime vėsesnio oro ar laso lie
taus ir suruoškim iškylą, kurioje galėtume parodyti 
savo skautišką sumanumą ir jį pritaikinti rudens 
sąlygose. Ir žiemos metu nevertėtų ieškoti vien 
šiltesnio kampo, bet išeiti į gamtą, stebėti ją, 
džiaugtis ja.

Gali savo laiką suskirstyti taip, kad šalia mo
kyklos bei kitokių kasdieninių reikalų, jo užtektų ir 
savo akiračiui plėsti. Daugelis esame girdėję apie 
įvairius muziejus, įdomesnes istorines vietoves ir 
pan. bet kiek iš mūsų jau yra visur buvę, viską 
matę? Ruduo ir yra gera proga tokio pobūdžio 
iškyloms. O jei išvažiuosi su skiltimi ar draugove, 
visiems bus ne tik pramoga, bet ir žinių prapla
tinimas.

Rudenį prasideda daugybė kultūrinių pobūvių. 
Čia taip pat proga ne tik praleisti laiką, bet ir šio 
to išmokti ar bent prisiminti. Įvairiuose minėji
muose, kaip Kariuomenės Šventės, Rugsėjo 8-sios 
proga, mūsų žymiųjų vyrų adademijose, - jeitokiose 
dar nebuvai, išgirsi apie savo tėvųkraštą, jo praeitį, 
dabartinę padėtį; tai padės daugelį dalykų suprasti 
ir juos vertinti.

Jei oras neleidžia išvykti, o rudenį tokio oro 
pasitaiko, gali ir namuose gražiai, naudingai pra
leisti laiką. Artėja Kalėdos. Niekad nebus per anksti (' 
pradėti ruoštis šiai didelei šventei. Neturėtų būti 
skautų tarpe tokių, kurie neužsiimtų kokiu nors pa
mėgimu, nikiu. Kiekvienas moka ir gali sudėtingesnį 
ar paprastesnį darbelį atlikti. Savo artimiesiems 
padarysi malonią staigmeną, pagamindamas jiems 
kalėdinę dovaną. Nors ji ir kukliausia būtų, tačiau 
tau bus malonu praleisti naudingai laiką, o tėve
liams ar giminėms tokia dovana bus ypatingai ma
loni, nes žinos, kad laiko veltui netausojai. O gal 
tavo vienete ruošiamos skautiškos Kūčios? Pabandyk 
paruošti tai progai patalpos ar eglutės papuošalų. 
Nesijuok! Tokius darbelius atlieka ne vien mer
gaitės, - ir berniukams dažnai tai įdomus užsi
ėmimas.

Negalima pamiršti, kad kiekvienais metais skau- 
tai-ės daugelyje vienetų rengia Kaziuko mugę. Ru
dens metas ir žiema yra kaip tik laikas mugei pa
siruošti. Pagalvok, kaip sunku bus, vos kelioms 
savaitėms belikus iki mugės, ką nors gražaus ir 
gero padaryti. Stigs laiko, visos idėjos ir sumany
mai beskubant išgaruos iš galvos, nesiseks. Tad 
kodėl nepradėti visokius darbelius jau iš rudens? 
Turėsi užsiėmimą, nereiks nuobodžiauti, bus pasi
tenkinimas, kad laiko nepraleidai veltui, o sunau
dojai pagal savo išgales ir sugebėjimą.

Būkime, kaip tos darbščios skruzdės, kurios 
nors ir mažos, bet tiek daug padaro! Darbštumas - 
viena didžiųjų dorybių, o juk skautas privalo būti 
darbštus! Neleiskim laiko veltui, tada ir ruduo bus 
ne slegiantis ir niūrus, o malonus ir naudingas!

ps. B. Kidolienė
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1APRR1TW
’’Atgimė tėvynė, gimėme ir mes, 
Metai išaugino skautiškas eiles..."

Seniau šis mėnuo dar buvo va
dinamas lapkristiniu, o "Aušros" 
kalendoriuje 1885 m. - vėlių mė
nesiu. Lapkritis - metų laikas,kai 
baigia kristi medžių lapai.

Lapkričio 1 d. švenčiame Lie
tuvių Skautų Sąjungos įkūrimo 
šventų. Petras Jurgėla - Jurgele
vičius 1918 m. lapkričio mėn. 1 d. 
įkūrė pirmąjį skautų vienetą Vil- 
niaus lietuvių gimnazijoje. Taigi 
šiemet švenčiame 53-jį mūsų or
ganizacijos gimtadienį. Nepriklau
somos Lietuvos laikotarpiu per 
skautų eiles perėjo apie 100,000 
jaunuolių.

Švęsdami šį mūsų visų gimta
dienį, su pagarba prisimename 
tuos mūsų brolius ir seses, kurie 
lietuviškosios skautijos labui ati
davė savo jaunystės, darbo ir net 
gyvybės duoklę. Pagerbdami juos, 
stiprinkime savo gretas!

Lapkričio 2 d. senu mūsų tautos 
papročiu, prisimename mirusiuo
sius. Tai - Vėlinės, vėliųpagerbi- 
mo ir prisiminimo diena.

Jau gilioje senovėje,lietuviams 
garbinant senuosius dievus, buvo 
tikima pomirtiniu gyvenimu, dėlto 
ir pagarba mirusiems buvo iš
reiškiama įvairiais būdais. Tas 
mirusiųjų paminėjimas ir su juo 
susiję papročiai žmonėse užsiliko 
net iki šių dienų. Yra manoma, 
kad Visų Šventųjų naktį negalima 
miegoti, nes giminių vėlės ateina 
miegančių apčiupinėti, dėl to tą 
naktį giedama ir meldžiamasi. 
Taip pat buvo tikima, kad ta naktį, 
po pirmųjų gaidžių, vėlės išeinan
čios iš skaistyklos ir galinčios 
laisvai lankyti tas vietas, kur anks
čiau gyveno, tik žmonės jų negalį 
pamatyti. Tomis dienomis žmo
nės stengiasi lauke, ypač vakare, 
nevaikščioti, kad nedrumstų vė
lėms ramybės. Vėlinių papročius 
savo poemoje "Ponas Tadas" yra 
aprašęs poetas A. Mickevičius.

Vėlinių dieną^už mirusius mel
džiamasi bažnyčiose, lankomi ir 
puošiami jų kapai,užžiebiamos ant 
jų žvakutės. Sis paprotys ypatingai 
puoselėtas nepriklausomoje Lietu
voje,

šiai šventei pasirinktas labai 
prasmingas susimąstymui laikas,

Lietuvių karių kapinės Ukmer
gėje.

1918 m. lapkričio mėnesį, iš
vijus priešus, puldinėjusius jauną 
Lietuvos valstybę, pradėjo veikti 
pirmoji Lietuvos vyriausybė su 
pirmuoju prezidentu - Antanu Sme
tona - priešakyje. Tų pačių metų 
lapkričio 23 d. Vilniuje buvo iš
leistas pirmas Lietuvos Kariuo
menei įsakymas, todėl tą dieną 
yra švenčiama Lietuvos Kariuo
menės šventė.

* * *

Lietuvos kaime, pabaigus di
džiąsias darbymetes ir pripildžius 
aruodus rudens gėrybėmis,lapkri
čio mėnesį, iki pat advento, buvo 
vestuvių laikas. Vestuvių puotoms 
kelti ūkininkų sodybose metrūko 
vasaros derliaus atsargų.

Šiuo metų laiku prasidėdavo 
taip pat linamynis - sunkus linų 
paruošimo darbas. Kad tas mono
toniškas darbas nepabostų, talkos 
dalyviai prasimanydavo įvairių 
pokštų. Ir ko tas jaunimas nesu
galvodavo! Iš šiaudų jie padary
davo žmogaus pavidalo iškamšą, 
aprengdavo sudriskusiais vyriš
kais drabužiais ir apkabinėdavo 
raščiukais, prirašytais visokių pa
sijuokimų iš talkoje esančių as
menų. Tai būdavo vadinama Kur
šio (Kuršiuko, budelio) nešimu. 
Kuršį nešdavo paprastai slapta, 
niekam nematant, keli stiprūs, 
greiti vyrai, pabaigę visus linus 
minti, kaimyno talkai į jaują (tai 
pastatas, kur būdavo minami li
nai). Įmetę jį pro duris, arba pa
statę už durų, patys bėgdavę, kiek 
gali, į savo jaują, kad nepavytų. 
Jeigu anos talkos dalyviai pavyda
vo, dažnai tarp jų įvykdavo muš- 

tynė s. Tada Kuršio nešėjus pri
statydavo linų minti, mašinos 
sukti.

* * *

Lapkričio mėnesį yra gimę šie 
lietuvių rašytojai, dailininkai ir 
kiti žymieji tautos sūnūs: J. Mai
ronis, kalbininkas K. Būga, dr. J. 
Basanavičius, A. Mickevičius, J. 
Lindė-Dobilas, K. Binkis, Alė Rū
ta, J. Tininis, D. Sadūnaitė, A. 
Škėma, skulptorius P. Rimša, 
valstybininkas E. Galvanauskas.

Kazys Binkis
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PRIEŠ

ME TUS
Aną dieną paskambino’’Skautų 

Aido” redaktorius ir sako: "Tai 
ar užmiršai, ką prašiau padaryti? 
Naują numerį baigiu ruošti, o iš 
tavus dar nieko negavom”. Kaip 
Šia atsitiko, kad aš užmiršau? Tai 
pirmas ženklas, kad jau laikas 
pradėti rašyti atsiminimus...

Atrodo, visai neseniai,Vokie
tijoje, 1945 m. pabaigoje mūsų 
"lageryje” pora asmenų pasišovė 
surinkti visus paauglius į skau
tišką vienetą. Mums labai patiko 
naujoji idėja, ir netrukus jau vei
kė dvi skautų ir skaučių kandida
tų draugovės. Po poros mėnesių 
dar geresnis dalykas įvyko - atsi
kėlė gyventi trys TIKRI skautinin- 
cai - dvi sesės ir brolis.

Na ir kad prasidėjo skautavi- 
nas! Abiem draugovėm paskyrė 
:rečio patyrimo laipsnio egzami
nų dieną. Buvo prieš pat Velykas, 
Didysis Penktadienis. Prieš egza
minus, mes, kelios baigštesnės ir 
dievobaimingesnės, nubėgom net į 
■koplyčią prie Kristaus karsto pa
simelsti. Ir ką gi - egzaminus iš
laikėm, o balandžio 23 mūsų vado
vai.sesė ir brolis apie save turėjo 
didžiulį raudonšlipsių ir gelton- 
šlipsių būrį. Dar neturėjom uni
formų. Vien tik kaklaryšiai puošė 
įvairius mūsų vargo dienų "išei- 
gingiausius" drabužius. Bet argi 
uniforma jau padaro skautą?

LAIMJ.M SKILTIES 
KONKURSĄ

Kartą mūsų skaučių Gabijos 
draugovės draugininkė paskelbė 
konkursą. O tada buvo ne taip,kaip 
dabar. Niekas iš šono nekliudė apie 
konkursą galvoti. Mano skiltininkė 
narsi skautė - vieną dieną sako 
mums gimnazijos kieme: "Nieko 
nebus. Būtinai turim iki draugovės 
sueigos ką nors padaryti, ko kitos 
skiltys neturi. "Išleisim žurnalai” 
Tuo pačiu atsikvėpimu uždavė vi
soms sukurti po eilėraštį arba pa
saką. Rytojaus dieną visos sune
šėm savo "kūrinius", kitos net po 
du. Žurnalą nutarėm pavadinti 
"Budėk!" Skiltininkė parašė rimtą 
straipsnį - ji geriausia mokinė 
mūsų klasėje. Pažiūrėjusios, kaip 
atrodo rotatoriumi spausdinti kiti

jvuidefc

lietuvių laikraštėliai, ir mespasi- 
šovėm panašiai padaryti... tik be 
rotatoriaus, nes visai nežinojom, 
koks tai daiktas. Man šalia mano 
"kūrinių” teko dar "iliustracijas 
atspausdinti". Labai stengiausi, 
kad visos linijos būtų sudarytos 
vien iš taškelių - taip kaip spaus
dinta!

Ir štai draugovės sueiga. Bai
giamas konkursas. Visos skiltys 
rodosi, kaip išmanydamos. Bet 
niekas neturi "žurnalo” -tikmes! 
Skiltininkė, išėjusi į priekį, parodo 
visoms iš tolo viršelį ir pradeda 
skaityti. Nuo pradžios iki galo. 
Kiek kantrybės žmonės turėjo 
anais laikais! Perskaitė savorim-
tA/WWWWWWWWWVMVWWWWWWWWWVWWWVWWWWW

VISKAS EINA IR EINA . . .
EITI - štai žodis šiai sueigai.
EITI - aiškina žodynas - reiš

kia judėti iš vietos į vietą pėsčio
mis, žingsniu.

Labai naudingas žodis, visiems 
žinomas, patartinas taikyti gyveni
me, ypač mums skautams, kad ko
jos nesustingtų.

Eiti - toks trumpas, niekuo ne
dėtas (nekaltas) žodis, o kai pra
dedi jį nagrinėti, miegas nebeeina. 
. Ar eisite, iš paskos ir seksite 

jji.ąne? Eisite mano pėdom? Eisite, 
kur akys ves, kur kojos neš? Ma
no eitu keliu? Nors sniegas eitų? 
Juk čia kalba eina apie svarbų da
lyką! Pažadu, kad eisime gudryn, 
o gal net jaunyn, nors eitume ir 
devyniasdešimtuosius metus.

Neisime, kaip be kojų, eisime 
akiiį šviesumu, nosies tiesumu. Vi
si žmonės eis mums iš po kojų 
(trauksis iš kelio), nes eisime 
draugovėmis, tuntais, kaip lieps
na, jūra, vėtra, kaip pats per
kūnas kad eina!

Eisime varžybų, nes juk eina ir 
eina krivūlės, kad eitume tik skau
tiškais keliais, kad eitume savo 
kalbos sargybą.

Nors ir ne visi einame į mokyk
lą, bet mokslus einame kasdien. 
Gyvenimo mokslus. Kur einame, 

tą straipsnį, eilėraščius apie tė
vynę, juokus ir pradėjo mano "pa
saką iš skaučių gyvenimo”. Skaito 
ir skaito nesustodama, mažai į 
"žurnalą" bežiūrėdama, o aš jau 
seniai savo pasakos nebeatpažįstu 
ir tik su įdomumu klausausi, kaip 
ten toliau bus. Sumani ta mūsų 
skiltininkė!

Laimėjom konkursą. Po suei
gos patraukiu skiltininkę į šalį: 
"Nijole, tai ką tu ten primaklinai 
su mano pasaka?” "Žinai ką - jei 
norim konkursą laimėt, reikia 
GERAI laimėt” , atsakė Nijolė.

Tai buvo Vilniaus tunte, 
Uchtėje. Dar daug, daug sueigų 
kartu praleidom. Paskui išsklidom 
visi savais keliais.

Kai vėl susitikom, abi jau bu
vom skautininkės. Mano buvusi 
skiltininkė dabar gyvena Thai- 
lande. Pasiųsiu jai "SkautųAidą” , 
gal ir ji parašys atsiminimų.

Buvusi Vilnietė

vis save randame. To pakeisti ne
galime, nors, ir galvom eitume. Juk 
patarlės eina: Eidami eiti, dirbda
mi dirbti mokomės. Kur eini - čia 
nusidauži, kur griebi - čia nusi- 
grandai. Ir: Žiūrėk, mergele, už 
ko eini (išteki)! Šis patarimas tik
rai eina iš širdies.

Galima sakyti, kad viskas eina, 
kaip iš pypkės. Bet kelio galo dar 
nepriėjome. Dar nieko nesakėme 
apie žodžius ateiti, įeiti,išeiti,pa
eiti, nueiti, pareiti, pereiti, praei
ti, prieiti, sueiti, susieiti, užeit...

- Eik jau eik, ar dar neužteko? 
Man tie dalykai jau tikrai eina į 
galvą (svaigina). Štai Anulei aša
ros eina iš akių, o Petrė net sie
nomis, eina! Taip pavargome, kad 
niekas - joks mokslas - nebeeina 
į galvą. Eik mums iš akių arba mes 
eisime į mėnulį.

- Ar jūsų mašina į mėnulį jau 
eina? Kiek į ją eina (telpa) žmonių? 
Neikite (nesikelkite) gyventi į mė
nulį. Jums tai neis į naudą.

Eikšekite dar valandėlę. Neiki
te iš mano skilties, bet eikime už 
mane (palaikykite mane).

Pažadu: kitą kartą viskas eis 
greitai, kaip šviežia duona kad eina 
(greit išparduodama, suvalgoma), 
kaip pinigai per rankas kad eina.

5
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uįAumnKU
SKIRTUMAS TARP DRAUGININKO

S R : u T IN IN KOSkiltininkas rūpinasi savo skilties gyvavimu, draugininkas rūpinasi tuo, kad skilčių sistema gyvuotų jo draugovėje. Skiltininkas gali kartais,konkurencijos įkarštyje, užmiršti, kad skautų brolija susidaro iš daug skilčių, o draugininkas turi nuolat ieškoti būdų atrasti tinkamai pusiausvyrai tarp skilčių konkurencijos ir jų bendradarbiavimo.Skiltininkas veikia tiesioginiai su skautais; draugininkas veikia per skiltininkus. Kad išmokus šitaip veikti, reikia išstudijuoti tokias draugininko darbo 

priemones, kaip draugovės vadi ja, draugovės sueiga, metinis darbo planas ir t.t. Vienas pačių svarbiausių dalykų, kuriuos turi suprasti darbų pradedantis draugininkas yra, kad skautybė yra paremta ne "draugovių sistema,11 bet skilčių sistema, ir kad draugininko uždavinys yra ne skautus ”mankštinti", bet koordinuoti skilčių darbą.Iš kitos pusės, draugininkas turi aiškiai suprasti, kad veikimas per skiltis neturi reikšti draugininko atitolimo nuo atskirų eilinių skautų, jo pasidarymo "nepasiekiamu dievaičiu." Kiekvienas draugovės skautas turi jausti, kad draugininkas yra jo asmeniškas bičiulis, kuris jį gerai pažįsta, kuriuo galima pasitikėti, su kuriuo galima pasidalinti rūpesčiais ir džiaugsmais. Tiktai kreipdamas specialų dėmesį į kiekvieną draugovės narį, draugininkas gali surasti ir tinkamus jaunuolius skiltininkų pareigoms - padėti skilčių sistemos pagrindą.Uždavinys: Perskaičius amerikiečių skautų išleistą "Handbook for Scoutmasters", parašyti referatą, kuriame būtų nurodyta, kiek knygoje siūlomų vadovavimo metodų ir principų yra pritaikomi lietuvių skautų-čių draugovės veiklai.Perskaityk savo mintis vyčių - vyr, skaučių sueigoje, tunto vadijos posėdyje, draugininkų kursuose ar kitame vadovų-vių pasitarime.
Mes jaunimas priklausome lietuviškom organizacijom ir daug žinome apie Lietuvą todėl, nes mūsų tėvai tuo labai rūpinasi. Yra malonu būti lietuviu ir kitu pasitikėti. Bet su jaunimu reikia kalbėti ir apie kitus gyvenamo laiko dalykus, kaip pvz. narkotikus, ir parodyti jų daromą žalą.Istorijos neturime užmiršti, bet reikia skirti daugiau reikšmės dabarčiai, kad jaunimas užaugtų geras.Algirdas Skrebutėnas, Mindaugo d-vė Detroite

6

Ką skautai išmoksta lituanistinėse mokyklose, tą skautybė padeda jiems praktiškai įvykdyti. Lietuvių Skautų Sąjunga remiasi lietuvybe. LSS tiek pateisina savo buvimą, kiek ji gyvuoja lietuvybe. Skautų organizacija yra geriausia lietuvybės auklėjimo šaka.senj. Mind. Griauzdė, Mindaugo d-vė, Cicero

Skautybė yra kaip vežimas, su kuriuo galima įvežti lietuviškumą Amerikoje gimusioms lietuviukams. Nėra taip svarbu išlaikyti skautybė, kaip lietuviškumą. Lie- tuviškos1" skautybės tikslas ir yra suteikti progą lietuviams tarp savus bendrauti, padėti jiems išlaikyti savo papročius ir kultūrą.s.v.sl. Antanas Paskųs, Mindaugo d-vės draug-kas Detroite
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JAMBOREE FUJI KALNYNE
Tai pirmoji Jamboree, globo

jama japonų, kurie tuoj po Jam
boree minėjo savo skautijos 50 
metų sukaktį (organizacija išau
gusi iki 180,000). Apžvelkime šių 
stovyklėlę skaičiais.

320 hektarų plotas padalintas 
į 10 pastovyklių su 5,500 palapi
nių stovyklaujantiems, 1000 lovų 
svečiams ir 13,000 lovų vizituo
jantiems skautams. Vandens su
vartojimas - 3,000 tonų per dieną, 
elektros - 1,000 kw. per dieną, 
telefonų - 170.33, hektarai skirti 
14,000 automobilių ir 1,000 auto
busų pastatyti. Nuolatinis autobu
sų susisiekimas. Stovyklavo virš 
24,000. Amerikiečių 7743. Lietu
vių atstovų trys: v.s. P. Molis, s. 
V. Jokūbaitis ir jo sūnus Linas. 
Sktn. V. Jokūbaitis atvyko kaip 
amerikiečių skautų vadovas. Jo ir 
jo sūnaus dėka, jo pastovyklėje 
tarp kitų tautų buvo iškelta ir 
Lietuvos vėliava. Daugelis klaus
davo apie ją ir, žinoma, šalia žo
dinės informacijos, leidinys buvo 
geriausias atsakymas susipažinti 
su Lietuva ir lietuviais skautais. 
Šioje stovykloje mūsų lietuviai tu
rėjo labai gerą vardą ir buvo va
dovų mėgiami.

Užsiėmimų ir varžybų buvo 
daug bendrų Įvairių tautų skau
tams, tačiau buvo ir atskiros tau
tų dienos, kur daugelis turėjo pro
gos parodyti savo sugebėjimus ir 
tautinius papročius. Papuošimai 
nepasižymėjo gausumu, bet koky
be - pažangia pionerija, ypač var
tuose. Kasdieną gerai organizuotos 
stovyklautojų ekskursijos užėmė 
didžiąją programos dalį.

Stovyklai įpusėjus buvo užėjus 
taifūnas, kuris dalį stovyklos iš
griovė, o dalį apsėmė vandeniu. 
Apie 9,000 jaun. skautų buvo 
evakuoti į mokyklas ir bažnyčias, 
tačiau tas stovyklinės nuotaikos 
nepalaužė, o tik įrodė masinės 
stovyklos sugebėjimą sklandžiai 
atsistatyti ir prisitaikyti prie 
esamų sąlygų.

s. A. Gudaitis

SUVENYRU MĖGĖJAMS

Ar girdėjote tarptautinį viso 
pasaulio skautams žinomą žodį - 
"čėnž" (change)? Susitikę įvairių 
kraštų skautai tik šiuo vienu žo
džiu susikalbėdavo, pasikeisdami 
įvairiausiais ženklais, diržų sagti
mis, kaklaryšių saistėmis...

Skautų mainų prekyba yra tokia 
didelė, kad dabar yra išleidžia
mas net katalogas, kuriame nuro
domi mainų tarpininkai. P. Myers, 
Jr. ir W. Van Hagey knygelė "The 
Patch Collector's Handbook" kai
nuoja 3 dol.

Adresas: Box 2306 Station A, 
Champain, Ill., 61820.

PATS SENIAUSIAS
Seniausias Amerikos skautų 

draugininkas yra 83 metų Newton 
W. Geiss. Šio skautybėsentuziasto 
žodžiais, jis vadovauja įstabiausiai 
dvikojų draugovei pasaulyje^. Bro
lis Geiss draugininku yra išbuvęs 
36 metus.

ABLAMOS ESPANOL

Ispaniškai kalbantiems berniu
kams amerikiečių skautų sąjunga 
yra paruošusi vadovėlį SKAUTO 
VADOVĄ^ ispanų kalba. Patyrimų 
laipsnių programos paruoštos taip 
pat ispaniškai.

O štai ir kitas atvejis, kaip 
BSA sprendžia ne angliškai kal
bančių berniukų klausimą: San 
Francisco mieste atsiradus skau- 
taujančių ispaniškai kalbančių ber
niukų, jiems buvo surastas pro
fesionalas vadovas iš EI Paso. 
Juodukams buvo atsiųstas negras 
skautininkas. Trijų metų laikotar
pyje skautų skaičius apylinkėje 
padvigubėjo.

KAS MUS SKATINA
Amerikos Skautų Sąjunga, 

BSA, savo dvyliktuoju pirmininku 
šiais metais išsirinko skautininką 
Norton Clapp, - skautą nuo 1918 
metų. Jo mintys, pasakytos BSA 
suvažiavime, Atlantoje, įdomios 
ir mums.

"Mazgų rišimas,stovyklos,iš
kylos, uniformos, gamtos pažini
mas, patyrimų programos yra tik 
priemonės mūsų tikslui siekti. Jos 
yra svarbios berniukams, bet šių 
dalykų išmokimas nepadarys skau
to tol, kol jis nesuvoks tikrosios 
skautavimo esmės: būti geru žmo
gumi, sąmoningu piliečiu,stipres
niu fiziniai, protiniai ir dvasiniai.

Jei norime tęsti savo auklė
jamą vaidmenį, privalome žengti 
kartu su besikeičiančiu laiku, keis- 
dami savo programas, jas nuolat 
pervertindami.

Kiekvienas žmogus atneša mū
sų sąjūdžiui ką nors savito. Ir 
tai yra gerai, nes visuma susideda 
iš daugelio dalių ir tik įvairuojan
čios dalys gali išvystyti gerą de
rinį. Kiekvienas mano pirmtakūnų 
atidavė sąjūdžiui dalį savo suge
bėjimų. Aš buvusiųjų negaliu ir 
neturėčiau mėgdžioti, tačiau mano 
tikslai, kad ir kitu keliu sekant, 
bus tie patys: daugiau berniukų, 
daugiau patirties kiekvienam.

Nesu magikas, - bet raktas į 
mūsų pasisekimą glūdi kiekvieno 
padidintose pastangose. Tačiau ne
žiūrint teigimų, jog skautybės jėga 
glūdi savanorių pastangose, man 
atrodo, kad mūsų silpnumas sle
piasi nemokėjime išlaikyti sava
norių užsidegimo, jų apmokymo 
bei priežiūros, ir skatinimo trū
kumuose.

Dar visai neseniai jaunųjų tar
pe vyravo neviltis, ir nenoras bet 
kur dalyvauti. Šiandien pastebime 
jaunimą, kuris ryžtasi kurti tobu
lesnę^ Ameriką, šiandien matome 
jo ryžtą ir tikėjimą, kad yra verta 
pasaulį ir šią šalį išgelbėti. Ti
kiu, kad žmonija ne tik ištvers, 
bet ir išsilaikys. Ši maža pro
švaistė ir tikėjimas ateitimi ska
tina mano žmoną ir mane nenu
stoti dirbus mūsų jaunimui, nes 
mūsų šalies, pasaulio ir mūsų 
pačių ateitis glūdi jaunime."

★★★★★
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4.

5.

G.

Skiltininkė ir jos pareigos
Iš panašių pomėgių ir amžiaus draugių būrelio suda

rius skiltį, mergaitės pačios išsirinks skiltininkę, kuri 
joms atrodys būsianti taktiška, draugiška, sumani ir su
gebanti.

Štai jos pareigos:
1. Moka vesti skilties knygą.
2. Moka pravesti sueigą (skilties suplanuotą ir d-kės 

ar vadi jos patvirtintą).
Moka suderinti sesių pageidavimus ir pagal juos su
daryti sueigų planą (numatant rankdarbius, specia
lybes, užsiėmimų rūšis ir t.t.).
Paskirsto skilties skautėms darbus ir prižiūri, kad 
jie būtų atlikti.
Moka pareigomis ir uždaviniai dalintis su paskilti- 
ninke ir leidžia jai skiltyje pasireikšti.
Sugeba įsijausti, kad skiltyje ji yra ne komendante, 
bet vyresnioji sesė, padedanti jaunesniosioms išmokti 
savarankiškai galvoti, planuoti ir veikti — žodžiu, 
tobulėti.
Dalyvauja visuose d-vės vadijos posėdžiuose, kur pra
neša apie savo skilties veiklą bei išdiskutuoja susi
dariusias skilties problemas, priima d-kės skirtus už
davinius ir juos įvykdo.
Žino, jog gerai skilties sueigas pravesti ir uždavi-. 
nius įvykdyti galės geriau savo gera iniciatyva, o ne 
vien d-kės patarimais.

7.

8.

Nepaprasta "skiltis" - tai No
ra, Lukas, Eglė, Vilija ir Veroni
ka Jamavičiai iš Akron, Ohio. Šis 
skautiškas penketukas, stovykla
vęs Rambyno stovykloje,yra skau
tininkų šenbergų vaikaičiai.

V. Bacevičiaus nuotr.

KIEK LAIKO LIGI SAULES 
LAIDOS?

Neturint žygyje ar iškyloje 
laikrodžio, iškylautojas dažnai ne
žino, ar jis spės pasistatyti pa
lapinę, ar spės perplaukti per 
ežerą dar prieš saulėleidį.

Piešinėlyje yra parodytas apy
tikris būdas, kaip tą laiką atspėti. 
Atsisuk į besileidžiančią saulę. 
Ištiesk rankas pilnai į priekį, 
sulenk riešus į vidų su ištiestais 
pirštais tarp saulės ir horizonto. 
Nykščiai čia nenaudojami. Dabar 
suskaičiuok, kiek pirštų telpa 
tarp saulės rutulio ir horizonto. 
Kiekvienas įtilpęs pirštas apytik
riai reiškia 15 minučių.

HORIZONTAS
Piešinyje yra parodyti 5 

pirštai tarp saulės ir horizonto. 
Tai reiškia, kad saulėlydis bus 
už vienos valandos ir 15 minu-

A.A.B
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VILKIUKO LĖKTUVAS
Sekančioje sueigoje pasidary

kime kiekvienas po tokį lėktuvą 
ir jį būkle ar gamtoje išbandyki
me. Reikalingos sekančios priemo
nės: standartinio dydžio popieriaus 
lapas (truputį storesnis ir kie
tesnis, negu rašymui vartojamas), 
žirklės, pieštukas ir liniuotė.

Pirmame piešinyje parodyta 
bendras lėktuvo modelio planas su 
iškirpimo bei lankstymo linijomis. 
Išpiešk jį savo popieriaus lape. 
(Pastaba: skiltininkas galėtų ir iš 
anksto paruošti vieną pilno dydžio 
iškarpą pagal piešinio propor
cijas.).

Sulenk lapą per vidurį, stipriai 
suspausk, vėl ištiesk - pieš. 2. 
Pradedant iš dešinės, užlenk lapą 
8 kartus pusės colio platumo len
kimais - tai sustiprintas lėktuvo 
priekis (pieš. 3). Vėl sulenk lapą 
pirmuoju lenkimu ir iškirpk pagal 
nupieštą lėktuvo liniją (pieš. 4).

Pabaik modelį,užlankstydamas 
sparnus ir uodegą pagal 5-tą pie
šinį. O dabar visi į varžybas: 
kieno lėktuvas toliausiai nuskris?

KEPTOS BULVĖS SU 
SVOGŪNAIS

SKRUZDŽIŲ SKILTIES
RECEPTAI

IŠŠAUDYTI KUKURŪZAI' 
(POPCORN)

Ant keturkampio aliuminijaus 
gabalo uždėti 1 šaukštuką^ alyvos 
ir 1 šaukštuką kukurūzų. Aliumi- 
nijų sulenkti į maišiuką. Surišti 
pačią viršūnėlę,,paliekant vietos 
kukurūzams plėstis. Maišelį pri
rišti prie lazdelės ir uždėjus ant 
anglių kepti, vis pakratam.

6 bulves supiaustyti skersai 
1/2 inčo storumo riekutėmis. 8 
šaukštus sviesto ar margarino iš
trinti su 1 pakeliu svogūnų sriu
bos miltelių. Užtepti ant bulvių 
riekučių. Riekutes sudėti atgal kaip 
bulvę, suvynioti kiekvieną į aliu
minijaus popierį ir kepti ant anglių

RYŽIAI SU GRYBAIS

11/2 puoduko ryžių (minute rice), 
1-3 oz. dėžutė piaustytų grybų, 

nenusunktų,
1 puodukas vandens,
pusė smulkiai piaustytosvogūno,
1 šaukštukas Worcestershire pa

dažo
1/2 šaukštuko druskos,
2 šaukštai sviesto

Viską sudėti į dvigubą aliumi
nijaus popierį. Gerai išmaišyti. 
Sandariai uždarius, kepti ant 
anglių ar grotelių 20 minučių.

9
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LSS ĮKŪRĖJUI jurgėlai -

Vyresnysis skautininkas Pe
tras Jurgėla, gimus 1901 m. rug
sėjo 30 d. Jersey City, N.Y., pra
dėjo skautauti Ukrainoje 1915 m.

Naujos skautiškos idėjos taip 
užgožė sielų, kad skautybė jo 
žingsniuose buvo džiaugsmas, ne
sibaigiantis darbas ir nuolat skau- 
tizmui auganti energija. Skautavi- 
mo pradžios metais tarp sveti
mųjų jis daug skaitė, uoliai studi
javo skautybės ideologijų, orga
nizavo pirmuosius skautus.

Sugrįžus į Lietuvų, tuoj - 
1918.X.1 - jis įsteigė Vilniaus liet, 
gimnazijoje pirmųjų,lietuvių skau
tu mišrių skiltį, is kurios greit 
išsikerojo draugovė, tuntas ir di
džiulis lietuviškosios skautybės 
medis po visų Lietuvų.

Petro Jurgėlos naujoji idėja į 
Lietuvų ne tik buvo atnešta ir nu
sviesta liepsnoti, bet buvo jo ne
paprastu darbu ideologiškai ir ad- 
ministraciškai įforminta mūsiško
je dar neišpurentoje tėvynėje, tik 
kų pasibaigus I Didž. Karui ir de
gant kovoms dėl Lietuvos nepri
klausomybės.

Mūsų lietuvių skautų gyvenime 
PJ atliko patį sunkiausių ir svar
biausią organizacinį darbų. Buvo 
pastatyti tvirti pagrindai, ant ku
rių galėjom saugiai išstovėti iki 
dabarties. Ideologiškam švietimui 
jis parašė "Pirmieji skauto žings
neliai" , "Piliečių auklėjimo mo
kykla skautybė", "Lietuvos atei
tis", "Skautystė", "Skautų tar
navimas tėvynei", "Skautų vado
vas" ir kt.

Dabar laukia šviesos jo para
šyta viso lietuvių skautiškojo gy
venimo apžvalga "Lietuviškoji 
skautija". šis stambus veikalas 
lyg būtų didžiulis istorinis pa
minklas jam ir mums.

Įžiebus ugnį ir skautiškų gy
vastį apnuogintoj tautoj, 
Pasilik ir šimtus metų, gyventi
skautiškoj dainoj naujoj.

A.S.
Richmond Hill, N.Y.

ŠIRDYJE ESAME
LIETUVIAI

Po aštuonerių metų pertraukos, 
ne viena, bet su prieaugliu, vėl 
sugrįžtu A.S.S, stovyklon. Laukiu 
ryto ir dienos šviesos, kurioje pa
sirodys dabartinis Akademinio 
jaunimo veidas. Rūpi, ar po tiek 
laiko dar pajėgsiu pasijausti kaip 
"namuose"?

Pirmųjų naktį nesimiega - jau 
nuo šeštos valandos ryto laukiu 
vėliavos pakėlimo. Jokių švilpukų 
negirdėti ir į vėliavų aikštelų su
sirenka tik tie, kurie nori. Labai 
modernu ir demokratiška, pagal
voju. Mano dideliam nustebimui, 
susirenka beveik visi stovyklauto
jai, išskyrus tuos, kurių daugiau
siai tikėjausi - sesės ir broliai 
filisteriai.

Kai nuolat tenka savus vaikus 
barti dėl anglų kalbos vartojimo, 
pirmų dienų nepaprastai ausis rė
žia jaunesniųjų kolegų ir kolegių 
tarpusavio šnekos. Dauguma kal-

Prof. Glenn Ford ir fil. dr. To
mas Remeikis ASS Stovykloje per 
senosios lietuvių kalbotyros pa
skaitų.

G. Plačo nuotr.

basi angliškai, su vieno kito lie
tuviško žodžio įterpimu; tikriau
siai dėl kažkokio tik jiems vie
niems tesuprantamo grožio ar fa
sono.

Skaudu, bet mėginu būti atlaidi 
ir širdyje labiausiai kaltinu ame
rikietiškųjų santvarkų ir laisvų. 
Jei išeitų įstatymas, kuriuo būtų 
griežtai draudžiama kalbėti tėvų 
kalba, esu tikra, kad ši problema 
neegzistuotų. Dabar gi reikia 
džiaugtis, kad jaunimas bent ne- 
sigėdina būti lietuviais...

Tačiau ir vėl tampu pritrenkta 
ir nustebinta, kai visi susėdam 
ratu diskusijose apie lietuvybės 
išlaikymų. Žiūriu ir savo ausi
mis netikiu, kad pagal norų ir 
reikalų tas pats jaunimas neblo
giau kalba lietuviškai už mane, 
nepaisant to, kad jis yra šio kon
tinento ir tėvų, bei pačių pastangų 
produktas. Mūsų visų rūpesčiai ir 
idealai esmėje dar tebėra tie patys.

Pasijunti tikrai "namuose" su 
vieninteliu širdyje troškimu, kad 
diskusijose vienos jaunesnės se
sės ištartus žodžius -"esame čia 
todėl, kad dvasioje ir širdyje 
esame lietuviai" galėtų pasakyti 
ir mano duktė už dešimties metų.

fil. R. Rudaitienė
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SVEIKINAME!
Lietuvių Skautų Sąjunga, ženg

dama 53-sius metus, mini taip pat 
įdomias mūsų sąjūdžio veteranų 
sukaktis.

LSS įkūrėjas v.s. P. Jurgėla 
šiais metais švenčia 70-sius me
tus, o v.s. A. Venclauskas - tun- 
tininkas, vadeiva, Sk. Aido bendra
darbis, Klaipėdos atvadavimo da
lyvis - gegužyje paminėjo 71-jį 
gimtadienį. V. Senbergas, sąjungos 
garbės skautininkas, pirmūnas, 
daugelio skautų vienetų ir skau
tuos pagalbinių junginių organi
zatorius - jau 73 metų.

75-tuo sius metus šiemet šven
čia v.s. filisteris, prof. Ignas 
Končius ir Seserijps_antroji Vyr. 
Skautininkė dr. Ks. Žilinskienė. 
Sesė Žilinskienė mūsų skautėms 
vadovavo 1935-40 metais Lietuvo
je. Našią, darbingą sukaktį švenčia

VĖL LAPKRIČIO 23-JI
Jūreivis, bėgdamas į laisvų, 

pasiekia Ameriką; tai puikus lais
vas kraštas, kuriame gyvena nuo
širdūs žmonės, visi čia atsiradę 
iš kitų kraštų, daugelis pabėgu iš 
okupuotų šalių. Tur būt čia jie gy
vena per ilgai, pamiršų, kaip jie 
Čia pateko.

Jūreivis - atiduodamas. Suaugu 
žmonės nesupranta: jei žmogus bė
ga, tai jis yra varge; niekas lapkri
čio mėnesį nešoka į vandenį pasi
maudyti. Jie tikriausiai nenorėjo 
patekti į spaudą, save pažeminti 
tokiais reikalais. Dabar, neteku 
savo darbų, jie pažeminti ir yra 
padėtyje, kuriai jie priklauso.

Tokie pat žmonės sėdi namuo
se, žiūri televizijoje žinias ir bai

Skautininkas P. Karalius už
rašo į juostą pasikalbėjimą su 
mūsų sąjungos pirmūnais V. Sen- 
bergu ir V. Civinsku.

V. Bacevičiaus nuotr.

vyr. sktn. ir poetė Juozė Augustai- 
tytė-Vaičiūnienė, vis dar nepade
danti rašytojos plunksnos. Jai šiais 
metais sukanka 76 metai.

Šia proga prisimename ir mūsų 
sukaktuvininkus - skautiškos veik
los rėmėjus dipl. šefąSt. Lozoraitį 
(gyv. Italijoje) ir adv. B. Novic- 
kienų (gyv. New Yorke), šiais me
tais abu mūsų brangieji tautiečiai 
švenčia 73-sius! 1919 metais jie 
abu buvo Skautams Remti Draugi
jos steigėjų ratelyje.

Nuoširdžiausi skautiški sveiki
nimai mieliesiems veteranams, 
vedusiems mus ilgus metus lie
tuvišku - skautišku keliui 

siai pyksta už nereikalingus karus, 
demonstruojantį jaunimą ir val
džios narius, kurie "neatlieka" 
savo pareigų. Jų eilė pasireikšti 
ateina. Ir kaip jie pasielgia? Gal 
būt, kai reikalas bus užbaigtas, 
jie pasiteisins, sakydami:

- Ką reiškia vieno žmogaus 
gyvybė, kai kare žūva tūkstančiai? 
Palaukit, mieli vyrai, jūsų eilė 
netrukus ateis šifo įvykio vaid
meniui atlikti! Sauksit, klyksit, 
maldausi! malonės, bus žiūrovų; 
kažkur masėje pasigirs:

- Gaila, bet ką reiškia vieno 
žmogaus gyvybė...

Jonė Kliknaitė, 
Kernavės tuntas

’’LAIŠKŲ LIETUVIAMS” 
KONKURSAS

Skelbiame rašinio konkursą. 
Tema visiškai laisva. Vienintelė 
sąlyga - rašinys turi būti tinkamas 
spausdinti "Laiškuose Lietu
viams". Galima rašyti ir novelės 
forma. Rašinys turi būti ne ilges
nis kaip 3000 žodžių, pasirašytas 
slapyvardžiu ir, įdėjus autoriaus 
tikrąją pavardę bei adresą užkli
juotame vokelyje, atsiųstas redak
cijai iki 1972 m. vasario mėn. 16 
dienos. Konkurso vertinimo ko
misija bus sudaryta iš redakcijos 
narių. Už geriausius rašinius ski
riamos trys premijos:

I - 100 dol. Mecenatas - Vincas 
Kuliešius. II - 75 dol. Mecenatės - 
dr. Milda Budrienė ir Flora Kur- 
gonienė. III - 50 dol. Mecenatė - 
Stefanija Rudokienė.

Premijos bus įteiktos "Laiškų 
Lietuviams" metiniame parengi
me 1972 m. kovo mėn. 26 d. Jau
nimo Centre. Konkursui atsiųsti 
straipsniai tampa redakcijos nuo
savybe ir gali būti spausdinami 
"Laiškuose Lietuviams".

Jūrininko Simo Kudirkos išdavimas 
giliai sukrėtė visus laisvų brangi
nančius. Čia matome demonstraciją 
New Yorke.
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Jub. Stovyklos dalyviai užkan
džiauja prie skautiško stalo.

J. Alkio nuotr.JUBILIEJINĖ VOKIETIJOJE

Šią stovyklą galima būtų pava
dinti ’’Lietuvos žemės gabalėliu”, 
nes į jubiliejinę suplaukė apie 250 
skautų bei skaučių. Pridėjus pus
šimtį skautų rėmėjų bei šiaip tau
tiečių, bendrą stovyklautojų skai
čių sudarė apie 300 žmonių.

Jubiliejinė Stovykla pradėta or
ganizuoti prieš metus laiko: ka
dangi buvo gyvas pritarimas iš 
kitų kontinentų, o ypatingai iš LSS 
Vyriausios Vadovybės, todėl sto
vykla buvo pramatyta Vokietijoje - 
krašte, kur naujai užgimė mūsų 
skautija tuojau po karo, ir kur 
šiemet atšvenčiama 25 metų su
kaktis. Stovyklos parengimui ir 
paruošimui buvo įdėta daug darbo 
ir pasišventimo iš skautų ir iš 
kuopos vyrų bei rėmėjų pusės.

Stovykloje lietuvių skautų daly
vavo iš Anglijos, Amerikos, Aus
tralijos, Kanados, Šveicarijos, 
Švedijos, Vokietijos ir Prancūzi
jos, be to dalyvavo keletas nese
niai iš Lietuvos atvykusių lietu
vaičių.

Stovykla pasiskirstė į dvi da
lis - Brolijos ir Seserijos ir į 4 
pastovykles - Anglijos, Amerikos, 
Kanados ir Vokietijos.

Vadiją sudarė: stovyklų vir
šininkas - s. Br. Zinkus, Brolijos 
stovyklos vadas - j.b. K. Eiduko- 
nis, Seserijos stovyklos vadovė - 
ps. G. Valterytė-O’Brien, jų adju
tantai bei komendantai, pastovyklių 

vadovai-ės. Programų vad. - s. 
J. Maslauskas, sporto vad. - s.v. 
kand. R. Baliulis, Laužavedys - 
s. J. Alkis. Stovyklų kapelionu 
buvo s.v. kun. H. Šulcas.

Vos spėjus kiek apsitvarkyti, 
tuoj prisistatė vokiečių laikraš
čių korespondentai bei fotografai, 
o kitos dienos vokiečių spaudoje 
pasirodė straipsnių bei nuotraukų 
apie mūsų skautų jubiliejinę sto
vyklą. Išsamiau pasisakė vietos 
dienraštis ’’Schwetzinger Lokal- 
nachrichten”, labai gražiai ir aiš
kiai nušviesdamas stovyklos 
tikslą bei sukaktį.

Pirmoji savaitė skirta savitar
pio susipažinimui bei stovyklos 
tvarkymams. Vėliavų pakėlimas 
bei nuleidimas didžiojoje aikštėje, 

vakaro lauželiai ir naktinės pa
maldos gal būt buvo visų svar
biausi. Labai gražu buvo stebėti 
mūsų skautišką jaunimą - pilnoje 
uniformoje, pusračiu išsirikiavu
sius, atliekant vėliavą ceremoni
jas. Negalime pamiršti nei tra
dicinio lauželio, kuris vyko kas 
vakarą. Laužų vadovas s. J. Alkis 
buvo gerai pasiruošęs ir mokėjo 
tinkamai pravesti.

Atėjo sekmadienis, liepos 25 d. 
Ši diena svarbi ir įdomi, nes jau 
nuo ankstyvo ryto buvo pastebimas 
tvarkymasis ir ruoša; vadovybė 
laukė aukštų svečių. Pirmiausiai 
į stovyklą atvyko Schwetzingen© 
burmistras Kurt Weibel su ponia, 
vėliau vyskupas A. Deksnys ir 
kiti svečiai. Visus gražiai pri
ėmė stovyklų viršininkas su va
dovybe. Taip pat atsilankė 4 
estų skautų atstovai, vokiečių 
Mannheimo apylinkės vyriausias 
skautininkas ir kiti.

11 vai. ryto vyko iškilmingos 
pamaldos, kurias laikė mūsų skau
tininkas vysk. A. Deksnys, patar
navo kun. s. v. H. Šulcas, kun. 
B. Lubinas ir 4 skautai.

Pamaldoms pasibaigus, buvo 
keliama lietuviška vėliava, ši

Šypsosi sesės iš Vokietijos 
Vasario 16 Gimnazijos.

J. Alkio nuotr.
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trispalvė, karo metu atvežta iš 
Rytų fronto, paskui įteikta Regens- 
burgo skautams, vėliau pervežta, 
į Ameriką, šiandien iškeliama čia 
simboliškai plėvesuoti Jubilieji
nėje Stovykloje.

Po pietų vyko gegužinė, įvairios 
rungtynės, žaidimai ir buvo su
rengta graži, turtinga skautiška 
parodėlė.

Pirmadienį daugelis skautų iš
vyko pasigrožėti į Heidelbergą ir 
apylinkes, o skautų vadovai ir 
kiti asmenys buvo užkviesti vai
šėms pas nuoširdų ir skautams 
daug draugiškumo parodžiusį p. 
A. Turlą. Vaišių metu VS Milu- 
kienė papasakojo apie skautiškąjį 
gyvenimą Amerikoje, skautininkai 
Alkis ir Zinkus - apie Anglijos 
lietuvių bendruomenės uždavinius, 
DBL Sąjungos paramą skautams. 
Vokietijos Liet. B-nės p-kas maj. 
J. Valiūnas (jis ir šios stovyklos 
globėjas) paaiškino Vokietijos lie
tuvių pareigas, lūkesčius ir 1.1.

Tos dienos vakare kuopos klubo 
patalpose vyko mūsų skautų bei 
svečių priėmimo vakaras.

Antradienį mūsų skautai išvyko 
prie Reino; plaukimas Reinu paliko 
visiems neužmirštamų prisimini
mų. Stovyklą tą dieną vizitavo 
aukšti amerikiečių karininkai, jų 
laikraščio "Stars and Stripes" 
korespondentai ir fotografai.

Trečiadienis stovykloje taip pat 
buvo labai gyvas. Tos dienos vaka
re mūsų "Gintaras" pasirodė kuo
pos vyrams ir amerikiečiams, o 
vėliau vyko paskutinis atsisveiki
nimo laužas. Jį atidarė s. J. Al
kis, o įvairiu valstybių atstovų 
fakelus uždege Seserijos VS s. 
L. Milukienė. Uždegus fakelus, 
šiais vienu kartu buvo įžiebtas 
trijų aukštų laužas. Po dainų ir 
programų visi užsidegė žvakutes; 
neapsakomai gražus vaizdas! Lau
žui einant prie pabaigos, visi su
stoję ratu sugiedojo paskutinę sto
vyklos dainą Ateina Naktis.

Stovyklautojai pasiruošę vėlia
vų pakėlimui ir maldai.

J. Alkio nuotr.
4----------- --------------------------

Skirstėmės pilni gražių prisi
minimų. Kaip gera ir malonu pa
būti lietuviškame ir skautiškame 
ratelyje.

Ketvirtadienis, liepos 29-oji, 
paskutinė stovyklos diena. 9 va
landą išsirikiuoja skautai ir skau
tės. Stovyklų viršininkas Zinkus 
taria atsisveikinimo žodį, dėkoja 
majorui Valiūnui už visokeriopą 
paramą. Taip pat padėka kuopos 
vyrams, geradariams bei rėmė
jams. Vėliau žodį taria Seserijos 
VS, Australijos skautų atstovas 
ps. R. Cibas, kuris taip pat įtei
kia dovanėlę stovyklos viršinin
kui. Vyksta ir tarp kitų dovanė
lių pasidalinimas. Majoras Valiū
nas savo žodyje pažymėjo, kad 
užmegztieji draugiški ryšiai su 
skautais liks visam laikui.

Giedamas Tautos Himnas, pa
skutinį kartą nuleidžiamos vėlia
vos. Sudiev, mielieji draugai ir 
gerieji skautai: gražiai praleido
me dvi malonias savaites. Žino
me, kad stovykloje užmegztos pa
žintys neliks be vaisių: bus ren
giamos ir vėl stovyklos, ir vėl 
sueisime drauge, ir vėl džiaugsi
mės su skautiška šypsena. Iki 
sekančio malonaus pasimatymo!

J. Levinskas

Jub. Stovyklos vadovybė.
J. Alkio nuotr.

<------------------------ —
Stovyklos reikalais tariasi s.v. 

M. Šiušelis iš Vokietijos, ps. V. 
Gedmintas iš Belgijos, stovyklos 
globėjas maj. J. Valiūnas (Vo
kietija) ir ps. A. Palukaitienė iš 
Amerikos.

J. Alkio nuotr.
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DEVINTOJI

ROMUVOS

S TOVYKLA

Svečiai ir vadovai, pasiruošę 
priimti Romuvos stovyklos para- ■ 
dą. Iš kairės: v.s. St. Kulbis,SJ, 
s. K. Batūra, ps. P. Būtėnas, ps.

R. Žilinskienė, ps. G. Stripinienė, 
s. L. Gvildienė, ps. dr. V. Kve
daras, s. C. Anužis...

Nuotr. J. Mažeikos

t Vilkiukai patys pasitarnauja.
V. Matulaičio nuotr.

---------- ------ ------- >
IX-tos Romuvos stovyklos pa

radui besirikiuojant.
J. Mažeikos nuotr.

, iv,

14.
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Brolio VL Bacevičiaus 
foto reportažas iš 
RAMBYNO STOVYKLOS 
Wasaga Beach, Canada

Clevelando sesių Neringos, 
brolių Pilėnų tuntų ir Klaipėdos 
vietininkijos vadovai-ės Rambyno 
stovykloje rugpiūčio mėn. Stovy
klavo apie 150 sesių - brolių. 
—--------- ---

Pilėnų tuntininkas ps. V. Stas
kus priima raportą. Toliau matosi 
Klaipėdos vietininkijos bebrai.

Talentų pasirodyme pirmą vie
tą laimėjo sesės J. Bakūnaitė ir 
J. Čiuberkytė.

Neringos tunto sesės žygiuoja.

------------ ----------------------------- _
Rambyno stovyklos komendan

tas s.v. K. Giedraitis priima ra
portą iš sesių viršininkės E, 
Giedraitytės. Clevelandas džiau
giasi gerais vadovais, puikiaipra- 
vedusiais vasaros stovyklą.
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VADOVU-1U 
STOVYKLA

16

LSS VADOVU. STOVYKLA

Vieta: Chicagos lietuvių skautų stovyklavietė Camp Rakas, 
Custer, Mich.
Laikas: 1971 m. rugpiūčio 7 -15 d.d.
Viršininkas: v.s. A. Karaliūnas
Ąžuolo Mokykla: viršininkas - v.s. Č. Kiliulis, 13 dalyvių.
Gintaro Mokykla: vadovė - ps. L. Kiliulienė, 15 dalyvių.
Jaun. vadovų stovykla: viršininkė - ps. E. Šalčiūnienė, 24 dalyvės. 
Stovyklos techninis personalas bei instruktoriai-ės - 21 asmuo. 
Stovyklos maistu ir aprūpinimu rūpinosi 6 asmenys.

(Sumestinis)
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REKORDINĖ
SIMO KUDIRKOS
stovyklašios vasaros Atlanto rajono stovykla, įvykusi 4-H stovyklavietėje, North Spencer, Mass., buvo pavadinta Simo Kudirkos vardu. Stovyklavo rekordinis skaičius - 188 sesės ir 185 broliai. Gausiausiai atstovauti vienetai: New Yorko Tauro tuntas - 54 skautai, Bostono žalgiriečiai - 48, New Yorko Neringos tuntas - 42 sesės, Bostono Baltija - 39 skautės.Stovyklos pagrindiniai vadovai: viršininkas - s. M. Subatis, pavaduotojas - s. A. Gudaitis, komendantas - s.v. R. Zinas, sesių pa- stovyklės vadovė - s. A. Bačkai- tienė, brolių past, vadovas - s.v. S. Lisauskas. Kun. J. Bitinas ėjo stovyklos kapeliono pareigas, ūkio skyrių vedė s.v. A. Pridotkas.Stovyklos programa buvo gerai paruošta, daugelis įsigijo eilųspecialybių, kiti - patyrimo laipsnių, sesės pravedė gerai pasisekusią "Rodom - Darom" dieną. Stovykloje taip pat buvo skirta atskira diena Simui Kudirkai pagerbti: buvo inscenizuotas Simo teismas, stovyklautojai supažindinti šunauja daina jam pagerbti. Stovyklos pabaigoje, šeštadienį, prieš laužą buvo pavaizduotos lietuviškos vestuvės.Šalia kitų skautiškų pratybų, stovykloje taip pat vyko įvairūs konkursai ir sporto varžybos. Sporto vadovu buvo fil. A. Šilbajoris. Liet. B-nės skirtus medalius laimėjo D. Špakevičiūtė (Boston) ir E. Meilus (Worcester) - skautiškiausi sesė ir brolis.Vilkiukų pažangumo konkursą laimėjo Philadelphijos raudonšlip- siai, antroje vietoje Washingtono vilkai, tretieji - worcesterieciai. Kitose vilkų varžybose Waterburio vilkų skiltis buvo populiariausia, Bostono skiltis geriausia prie laužo, Philadelphijos skiltis tvarkingiausia rikiuotėje, New Yorko vilkų skiltis - geriausi sportininkai.Paukštyčių skilčių varžybose laimėjo Philadelphijos sesės, antrosios - Washingtono paukštytės, trečioji vieta - Worcester.Sekmadienį įvyko iškilmingas stovyklos uždarymas. Paskelbti varžybų duomenys, broliai apdovanoti simbolinėmis dovanėlėmis, sesių pagamintomis. Brolių vir

šininkas gavo gražiai nupintus "macrama" vartus, o stovyklos viršininkas Subatis papuoštas sesių nupintu kaklaryšiu. LSB JF vedėjas s. A. Gudaitis buvo apdovanotas Ordinu už Nuopelnus už jo triūsą paruošiant Lithuanian Scouting leidinį bei nenuilstamą lėšų telkimo darbą Jamboree Fondui.Po maldos sugiedota Tautos Himnas, nuleistos vėliavos. Komendanto s.v. R. Žino vedami, sesės ir broliai gražioje parado 

Puikiai praėjo sesių "Rodom - .Simo Kudirkos Stovykloje: se- Darom" diena. sįs laukia inspekcijos.P. Bivainio nuotr, p. Bivainio nuotr.

Tu skelbei žmonijai Lietuvos nelaimų, Per tavąsias lūpas šaukėsi tauta.Atskleidei pasauliui kruviną jos veidą, Vargo išvagotą žemės pragare.Mes visi kovosim ir nepasiduosim, Lietuvai kol laisvė vėl nušvis!Dirbsime, kiek galim, už mylimą šalį, Kad šviesesnė būtų ateitis.

rikiuotėje peržygiavo per vėliavų aikštę ir išsiskirstė į savo pasto- vykles. Po parado buvo skautininkų įžodis, kurio metu žaliu kaklaryšiu pasipuošė brolis G. Janula.Vakare įvyko laužas, kuriame dalyvavo daug svečių iš tolimesnių ir artimųjų vietovių.Darbo Dienos rytas buvo ir paskutinis Simo Kudirkos stovyklos rytas. Dingo palapinių miestas, sesės ir broliai išsiskirstė į namus. B.K.

Simo Kudirkos drąsa, pasitikėjimas savimi, artimo ir tėvynės meilė yra gyvi pavyzdžiai, kokiais mes turėtume būti. Mes čia ir su- skridome pasimokinti viso, kas geriausia.
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Sesė Mėta uždega pirmą paukš
tyčių lauželį.

RAKĖ STOVYKLAVO
NERIS

Chicagos Aušros Vartų tunto 
skautės ir vadovės stovyklavo sa
vo nuolatinėje stovyklavietėje Rako 
miške, Custer, Mich.

Stovyklos atidarymas įvyko va
kare prie lauželio. Linksmai 
spragsėjo ugnelė, skambėjo links
mos dainos ir sesių gera nuotaika 
žadėjo smagią, darbingą stovyklą.

Stovyklautojos buvo padalintos 
į keturias draugoves: Kun. Aldonos 
Gediminaitės, Kun. Birutės, Kun. 
Onos Vytautienės ir Vilnelės. Vil
nelės draugovę sudarė paukštytės, 
kurios stovyklavo atskirame rajo- 
nėlyje.

Stovyklos ypatingas dėmesys 
buvo kreipiamas į pioneriją, pir
mąją pagalbą, rankų darbus ir spe
cialybes. Kartu vyko sportas, mau
dymasis, žaidimai, dainos, gyvatės 1 
iškyla, naudingų ir nuodingų augalų 
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pažinimo iškyla ir t.t. Vakarai 
prabėgdavo kitų stovyklų lankymu, 
smagiais laužais, budėjimais, na, 
ir kartais šokiais.

Buvo suruošta rankdarbių pa
rodėlė, kurioje dalyvavo skautės 
ir paukštytės. Turėjome sieninį 
laikraštėlį su ypatingai mėgsta
mu šypsnių kampeliu. Turėjome 
savivaldos dieną, kasyčių dieną.

Mažosios paukštytės turėjo sa
vo programą: atskiras iškylas, 
žaidimus, laužus ir vilkiukų puo
limą. Jos ruošėsi gamtos draugės 
ženklui, patyrimo laipsniams, pie
šė, karpė, dainavo.

Stovykla dalyvavo bendrame 
keturių stovyklų atidaryme, Rako 
stovyklos 15 m. minėjime, di
džiajame parade, bendruose lau
žuose.

Ypač graži buvo Susimąstymo 
Diena, skirta pašnekesiams, re
liginei programai ir ženklui pa
siruošti. Vakare susikaupimo lau
žas ir Mišios, kurių metu vado
vės, vyr. sk. skautės ir j. sk. 
aukojo simbolines aukas, prašy
damos tuntui, vadovėms ir sau 
malonių, dėkojo už stovyklos gra
žiąsias dienas.

Trylika sesių davė skautės 
įžodį: I. Banytė, A. Brakauskaitė, 
J. Čepaitė, Jon. Čepaitė, L. Dau- 
lytė, R. Kaminskaitė, A. Kubiliū- 
tė, T. Malinauskaitė,N. Misiulytė, 
D. Račiūnaitė, L. Rekašiūtė, N. 
Šimkutė ir R. Žygaitė.

Dvi savaitės prabėgo labai 
greitai - jau ir paskutinis vėliavų 
nuleidimas, paskutiniai įsakymai. 
Skaučių rajone daugiausiai taškų 
surinko Vakarės skiltis - jos gau
na garbės gairelę. Pavyzdingiausia 
skiltininkė - Jurkšaitytė Silvija 
gauna Akademinio Skautu Sąjūdžio 
skiriamą trofėjų. Skautiskiausia - 
Mikutaitytė Sigutė gauna Skauti- 
ninkių dr-vės skirtą knygą. Lie-

Sesė šilėnienė moko rank
darbių.

tuviškiausia - Šilėnaitė Rima gau
na tautinius kaspinus. Paukštyčių 
rajone daugiausiai taškų surinko 
Stirnų skiltis; ji gauna garbės gai
relę; lietuviškiausia - EitutytėAl- 
vidė gauna tautinius kaspinus. Se
sei Kotovaitei Kristinai prisega
mas darbštumo ženklelis.

Stovyklos viršininkė sesė Irena 
Šerelienė nuoširdžiai dėkoja sto
vyklos vadovėms, šeimininkėms, 
daktarams už atliktą darbą ir rū
pestingą globą.

Paskutinį kartą nuaidi stovyk
los daina ir iš 116 stovyklautojų 
širdžių suskamba stovyklinis šū
kis:

Stovyklos sesės mintimis 
Skrenda į Vilnių, 
Kur teka Neris!

D.E.

Kandidačių Ramunių skiltis 
stovykloje pasipuošė geltonais 
kaklaryšiais. Viduryje tun-kė ps. 
A. Ramanauskienė.
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VS AUSTRALIJOJE

Po audrų ir vėjų Japonijos 
džiamborėje, seniai laukiamas 
svečias - Brolijos Vyriausias 
Skautininkas rugpiūčio mėnesį 
atsirado Australijos žemėje. Pir
miausia aplankė Sydney, vėliau 
nuvyko į Brisbane, o iš ten 
rugpiūčio 13 d. atskrido į 
Melbourną. Nežiūrint nuovargio, 
jau tų patį vakarą v.s. P. Molis 
atvyko į Lietuvių Namus susipa
žinti su Melbourno skautininkais, 
Džiugo tunto vadovybe, sk. vy
čiais bei vyr. skautėmis, tėvų 
komiteto nariais ir jaunimo orga
nizacijų atstovais. VS padarė iš
samų pranešimą apie Amerikos - 
Kanados lietuvių skautų veiklą 
ir papasakojo savo nuotykius Ja
ponijos džiamborėje. Vėliau VS ir 
svečiai buvo pavaišinti Melbourno 
skautininkių.

Kitos dienos rytą aplankėme 
Healesville Sanctuary susipažinti 
su Australijos krašto gyvūnija. 
Australijoje rugpiūčio mėnesį - 
dar žiema: neturime sniego že
mumose, bet jo daug iškrinta kal
nuose. Taigi iš Healesville pasu
kom į kalnus. Ten sniego buvo 
pakankamai. Pasigrožėję gamta, 
vykome aplankyti iškylaujantį 
Džiugo tuntą. Keliaujant atgal, ka

da jau daug buvo išsikalbėta, už
klausiau Vyr. Skautininką, koks 
yra panašumas tarp Australijos ir 
Amerikos. Atsakymas buvo trum
pas, bet aiškus: tik žvirblis yra 
toks pat, o visa kita skirtinga!

Po pietų atsiradome Wonga 
Parke, kur Džiugo tuntas jau ruo
šėsi vėliavų nuleidimui. Ta proga 
skauto įžodį davė V. Sadauskas, 
jūr. skauto įžodį - R. Vyšniauskas, 
Jaun. skaučių įžodį - D. Baikaus- 
kaitė, L. Baltutė, D. Beržanskaitė, 
L. Čižauskaitė, A. Stasiliūnaitė ir 
D. Špokevičiūtė. Vyr. Skautininkas 
užrišo visiems kaklaraiščius ir 
pasveikino jaunuosius. Po to sekė 
laužas, o artėjant prie pabaigos 
skautai vyčiai padainavo progai 
pritaikintus kupletus.

Sekmadienį per lietuvių pamal
das v.s. P. Molis buvo mūsų ka
peliono kun. P. Dauknio pristatytas 
visuomenei. Po pamaldų svečias 
buvo nuvežtas į Geelongąaplankyti 
Šatrijos tuntą. Grįždami namo, dar 
turėjom aplankyti senus pažįsta
mus. Jau buvo gana vėlu. Bet ką 
tai reiškia dviems "prityrusiems" 
skautams: pagal kelrodžius ir 
žvaigždes be "didelių" sunkumų 
suradome visas reikiamas vieto
ves!

Pirmadienį aplankėme Tėviš
kės Aidų redakciją, o vakare 
Džiugo tunto skautininkai-ės atvy-

Brolijos VS ir Džiugo tuntinin- 
kas ps. VI. Stasiliūnas pozuoja su 
australišku keistuoliu - emu.

ko atsisveikinti su VS. Ta pačia 
proga pasidalinta aktualiais klau
simais apie lietuvių skautų da
bartį ir ateitį. Antradienio vaka
rą, palydėtas jaunystės draugo ir 
šeimos, brolis P. Molis išskrido 
į Adelaidę, o iš ten į Naująją 
Zelandiją, Los Angeles ir namo.

Vyr. Skautininko apsilankymą 
Australijoje ilgai prisiminsime; 
jo ir prieš 2 metus VS VI. Vijei- 
kio vizitai žymiai sutrumpino 
geografinį atstumą tarp Amerikos 
ir Australijos.

V. Stasiliūnas

Melbourno Džiugo tuntas
1971
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Australijos vadovai su Brolijos 
VS: sėdi iš kairės Raj. vadas s. A. 
Jakštas, vadeivė s. E. Laurinai
tienė, VS v.s. P. Molis, v.s. B. 
Žalys, ps. L. Žalienė. Stovi raj. 
tiek, skyriaus ved. s.v. A. Bu
činskas, rajono ižd. ps. B. Bar- 
kus. Aušros tunt. ps. V. Deikus ir 
vadovų lavinimo sk. vedėjas ps. 
A. Dudaitis.

SVEČIAS IŠ AMERIKOS

Brolijos VS v.s. P. Molis,savo 
kelionės metu į Pasaulinę Jam
boree Japonijoje,buvo numatęs ap
lankyti ir tolimiausią LSS viene
tą - Australijos rajoną. Tikra at
vykimo data, dėl susidariusių są
lygų, tebuvo pranešta tik paskutinę 
valandą. Matyt, brolis VS norėjo 
patikrinti mūsų skautišką bu
drumą.

Gauta telegrama, kad į Sydnejų 
jis atvyksta rugpiūčio 11 d. Pir
miausiai paskambinta s. Jonui Ž., 
turinčiam ’’praktikos" vyr. skau
tininkų sutikime, ir 5 vai. ryte 
su juo atsidurta Mascot aerodro
me, laukiant garbingojo svečio. 
Siek tiek jaudinomės, ar atpažin
sime, nes nė vienas su juo nebu
vome anksčiau susitikę! Besišne
kant, atskrido lėktuvas iš Japoni
jos, ir netrukus keleiviai pasirodė 
laukiamajame. Vienas jų buvo ir 
mūsų laukiamasis svečias.

Nors is po ilgo s kelionės, brolis 
VS jautėsi nepavargęs,o iki vakaro 
esant daug laiko, padaryta išvyka į 
Sydnejaus priemiesčius, garsiuo
sius paplūdimius ir apylinkes, 
drauge aptariant rūpimus skautiš

kus klausimus: kaip išlaikyti lietu
višką skautybę šiame krašte, kaip 
paruošti jaunuosius vadovus ir, 
svarbiausia, tėvų reikšmę auklė
jant jaunimą lietuviškoje dvasioje.

Grįžę ruošėmės vykti į Yagooną 
pas v.s. Bronių Ž., kur turėjo su
sirinkti rajono vadijos nariai susi
tikti su VS. Susėdus prie sesės 
Leonidos paruošto stalo, išklau
syta Vyr. Skautininko įspūdžiai iš 
Pasaulinės Jamboree bei praneši
mas iš Amerikos-Kanados skautų 
gyvenimo. Taip pat pasikalbėta bei 
išsiaiškinta mums rūpimi klausi
mai. Linksmoje skautiškoje dva
sioje laikas prabėgo labai greitai 
ir atėjo momentas atsisveikinti...

Sekančią dieną brolis P. Molis 
buvo nuvežtas į Aušros stovykla
vietę Ingleburne." Jis buvo nuste
bintas stovyklavietės dydžiu, gra
žiu australišku "bušu", o ypač 
patiko skautų vyčių naktinė bu
veinė "Po Uola". Po piet VS iš
lydėtas į aerodromą, iš kur iš
vyko lankyti Ventos vietininkiją 
Brisbanėje.

A.J.

Didž. gerb. s. Juzei Daužvardienei -

Akad. Skautų Sąjūdžio nariai ir vadovai liūdi 
ir kartu su Jumis skaudžiai pergyvena netekę 
kilnaus lietuvio ir Lietuvos Atstovo dr. PETRO 
DAUŽVARDŽIO.

ASS Vadija

SKAUTIŠKOJI BURBU, 
ŠEIMA

Iš Chicagos Jaunimo Centro so
delio mus sveikina skautiškoji 
Burbų šeima: jūrų skautas vair. 
Ričardas, vyr. skautė v.sl. Mėta 
ir jūrų budys v.v. Romas.

Brolis Romas Burba - Lituani- 
cos jūrų skautų vadovas, nuolati
nis stovyklos talkininkas (šią va
sarą dirbo su bebriukais), Le
mento L.B-nės valdybos iždinin
kas. Vyr. skautė Mėta Burbienė 
Aušros Vartų tunte vadovauja vyr. 
skaučių būreliui, praėjusioje sto
vykloje paukštyčių viršininkė. Se
sė Mėta paskutinius 4 metus dėstė 
Lemonto lituanistinėje mokykloje.

Atžalynas - brolis Ričardas, 
sumanus jaunųjų vadovų narys, 
š.m. Miško Brolių stovykloje va
dovavo jūr. jaunių draugovei.
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OLIMPIADA DAINAVOJE

Šią vasarą Detroito paukštytės 
ir vilkiukai stovyklavo Dainavoje. 
Stovykla įvyko birželio 19-27 
dienomis. Abi pastovyklės pasi
vadino SIMO KUDIRKOS vardu. 
Stovykla smagiai praėjo. Oras 
buvo toks gražus - net naują liet
palčių išbandyti negalėjome! Kas
dien dirbome įvairius darbelius - 
tvarkėmės ir įsirengėm pastovyk- 
les, iškylavome, net nakties žai
dimus vykdėme. Paukštytės su už
sidegimu siuvinėjo, o vilkiukai 
krepšinį žaidė kaip meisteriai.

Pats įdomiausias stovyklos 
įvykis buvo paukštyčių - vilkiukų 
antroji olimpiada, kuri įvyko pa
skutinį stovyklos šeštadienį ir su
traukė virš šimto žiūrovų. Var
žybų dalyviai-ės buvo suskirstyti 
į dvi amžiaus grupes: pirmoji iki 
10 metų, antroji - virš 10 metų. 
Visi dalyviai gavo saldainių ir 
balionų, o varžybų laimėtojai ap
dovanoti olimpiados medaliais.

Pirmas vietas šuolyje į tolį 
paukštyčių ir vilkiukų grupėse lai
mėjo: D. Aikevičiūtė, J. Mykolai
tytė. A. Rugienius ir S. Anužis.

Šuolio į aukštį pirmų vietų lai
mėtojai: L. Aikevičiūtė ir S. Anu
žis.

Apelsiną šaukšte greičiausiai 
atnešė: A. Naumaitė, R. Butkū- 
naitė, D. Rudis ir S. Anužis.

Pirmas vietas bėgime maišuo-

Paukštytės ir vilkiukai Daina
vos paunksmėse.

L. Matvėko nuotr.

se laimėjo A. Jurgutytė, J. Myko
laitytė, A. Rugienius ir G. Gaška.

Pabaigoje buvo mėtymas ba
lionų, pripiltų šaltu vandeniu. Šį 
žaidimą laimėjo visi, nes , buvo 
labai karšta diena. Vadovai liko 
šlapiausi, nes visi juos puolė.

Irena Sventickaitė, 
Paukštyčių Draug-kė

Torontiškiu skautininkų L. ir V. 
Sendžikų atžalynas - Aldona Sen- 
džikaitė ir vilkiukas Gintautas 
Sendžikas gražiai representavo 
lietuviškų juostų audimą Toronto 
"Tautybių karavane".

*'#***^>*^-<^>^<^^^*^***^**^#^****#***##***#*##*#**###/*#*#**^####**#***##<

ROMUVOS STOVYKLA
Liepos 10-17 Romuvoje vyko 

skautų stovykla. Jos tikslas buvo 
duoti galimybę tiems mokslei
viams, kurie gyvena toli nuo 
Pluttenfeldo ir Schwetzingeno,pra
leisti savaitę po mokslo metų pa
baigos iki Jubiliejinės stovyklos. 
Stovyklos viršininku pakviestas 
s.v.v.sl. Petras Veršelis, kuriam 
talkininkavo s.v.v.sl. Manfredas 
Šiušelis. Valgiu rūpinosi Aldona 
Rygelytė. Stovyklą parėmė Darms
tadt o ir Schwetzingeno lietuvių 
kuopos ir gimnazijos direktorius 
V. Natkevičius.

SUSIORGANIZAVO VYČIAI
Birželio 29 Romuvos skautai 

vyčiai įkūrė dr. Vydūno vardo bū
relį, kurio vadu išrinktas s.v.v.sl. 
Petras Veršelis. Jo iniciatyva šis 
būrelis ir buvo suorganizuotas.

St. Dapkaus nuotr
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PRISIMENAME SESĘ 
JUDITĄ

1961 m. rugsėjo 11 automobi
lio nelaimėje žuvo trys newyor- 
kiečiai - studentė Judita Audėnaitė, 
rašytojas Antanas Škėma ir žurna
listas Jurgis Jaks-Tyris.

Tačiau ir dešimtmetis neišdil
dė jų iš mūsų atminties, šiandien 
norime prisiminti vyr. skautų v.si. 
Juditą Audėnaitę.

Miela Sese,
Jau daug laiko praėjo nuo tada, 

kada sutikdavau Tave, su pluoštu 
skautiškų vadovėlių skubančią su
eigom Tada mokei savo jaunesnes 
seses skautavimo, diegei joms kil
niuosius idealus, mokei praktiškų 
dalykų; reikalui esant - pagelbė- 
davai, paguosdavai, jei kuriai sun
kiau sekdavosi. Visuomet buvai 
kantri, niekas Tavus nematė rūs
čios, nepatenkintos, todėl buvai 
jų gerbiama ir mylima. Prisimenu 
Tave ir vyr. skaučių sueigose, kada 
buvome toje pačioje draugovėje. Ir 
ten Tu buvai tokia pat linksma ir 
nuoširdi, kaip ir su jaunesnėmis. 
Prisimenu Tave ir stovyklose, ri
kiuotėje, užsiėmimuose ir laužuo
se. Prisimenu taip ryškiai, kad, 
rodos, tas viskas buvo vakar.

lavo gyvenimo kelias buvo 
trumpas, bet gražus, naudingas ir 
reikšmingas. Ilgai minėsime Tave, 
sekdami Tavo pramintu taku. Ilsė
kis ramiai, Judita, o mes vakarinė
je skautų giesmėje prisiminsime 
Tave žodžiais: "Saldžiu sapnu 
miegoki, Dievas yr' čia".

ps. B. Kidolienė

ANGLIJOS RAJONE

Rugsėjo 24-26 d.d. Manches- 
terio Lietuvių Klubo patalpose vie
neto skautukai praleido savaitgalį 
stovyklinėje nuotaikoje. Ps. A. Ja
kimavičiui ir s.v. kand. A. Navac- 
kui vadovaujant, vyko užsiėmimai, 
išvykos, žaidimai , ir ps. kun. S. 
Matulio, MIC, atnašaujamos šv. 
Mišios. Pamaldose prisidėjo se
sės, organizacijų atstovai ir vi
suomenė.

Rugsėjo 25 rajono vadijos na- 
riai-ės, vienetų vadovai-ės ir tėvų 
komiteto p-kas posėdžiavo. Po ra
jono vado sveikinimo ir dvasios 
vadovo maldos vadovai svarstė 
skautų veiklą. Rajono vadas pateikė 
ilgą Jub. skautų stovyklos, lėšų 
ir rajono veiklos pranešimą. Vė
liau buvo svarstoma ateities veik
los gairės. Nutarta, kad sekančių 
metų rajoninė stovykla įvyks lie
pos 22 - 30 dienomis Lietuvių 
Sodyboje, Headley Park. Į šią 
stovyklą kviečiami sesės ir bro
liai iš Vokietijos. Pageidauta bent 
vienetą priimti iš kitų žemynų - 
Amerikos ar Kanados.

Svarstyta Jaunimo Kongreso 
reikalai, rajono laikraščio BUDĖ
KIME stovis, vienetų veikla kolo
nijose ir t.t. Rajono vadas pagei
davo, kad skautų vadovai, kurių 
yra tiek maža, parapijinių organi
zacijų pareigas perleistų, atiduotų 
kitiems asmenims, oprityrųskau
tų vadovai daugiau kreiptų dėmesį 
į vienetų skautišką veiklą. Kvietė 
visą jaunimą - organizuotą ir ne
organizuotą - jungtis po skautiška 
vėliava ir sutartinai dirbti skauti- 
jos gerovei,kuri išeivijoje sugebė
jo jaunimą išugdyti lietuviškoje 
dvasioje. Vokietijos Jubiliejinės

Skn. Jaras Alkis iš Anglijos 
veda laužą Jub. Stovykloje Vokie
tijoje.

stovyklos patirtis rodė, kad jau
nimas, nors gimęs ir augės išei
vijoje, suvažiavęs iš 9 kraštų ne
rado jokių išimčių bei skirtumo, 
sudarydamas gražią lietuvišką - 
skautišką šeimą.

Po ilgų diskusijų, pasiūlymų ir 
nutarimo, posėdis baigtas malda 
ir rajono vado padėkos žodžiu. 
Toliau pavakarieniauta klubo val
dybos ir rėmėjų V. Barauskienės 
ir J. Navackienės paruoštų vaišių. 
Skautiška padėka priklauso klubo 
valdybai už lėšas ir prieglobstį. 
Ne kartą čia praleidžiami pakilios 
skautiškos nuotaikos posėdžiai ir 
savaitgalio stovyklėlės.

s. J.M.

Vokietijos Jubi
liejinėje s. J. 
Maslauskas iš 
Anglijos sveiki
na viešnias iš 
Amerikos: sesę 
s. Gedgaudienę, 
Seserijos VS 
Lilę Milukienę 
ir vair. K. To- 
tolaitę.
J. Alkio nuotr.
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RAKO STOVYKLAVIETEI
15 METU

Šiais metais Rako skautų sto
vykla švenčia 15 metų sukaktį. 
Skautės ir skautai, kurie prieš 
penkioliką metų čia pradėjo sto
vyklauti, puikiai prisimena sto
vyklos išvaizdą: krūmai, aukšta 
žolė, pilna jaunų medelių ir pirmi 
stovykliniai įrengimai - dvi prau
syklos, virtuvė, mažas sandėliukas 
ir viena vandens pompa.

Stovyklautojai išaugo. Skautės 
tapo moterimis, skautai - vyrais.

Pasikeitė ir stovyklavietės iš
vaizda: pratęsti keliai,išaugo nau
ji pastatai, valgyklos, virtuvės, 
prausyklos su šiltu ir šaltu van
deniu.

Šių metų stovykla vėl sutraukė 
visus Chicagos tuntus, nes visi 
norėjo atžymėti iškilmingą su
kaktį.

Kai savo laiku stovyklavietėje 
susirinkdavo 130-150 stovyklauto

jų, visi buvo patenkinti ir laimingi, 
o kai 1971 metais vien iš Chicagos 
suvažiavo 500 stovyklautojų, tai ir 
didžiausių optimistų svajonės buvo 
perpildytos.

Liepos 17 d. vakare stovykloje 
įvyko didelis paradas. Ta pačia 
proga teko išgirsti ir stovyklos 
orkestrą, kurį sudarė skautininkai, 
akademikai, skautai vyčiai ir j. 
budys. Orkestro instrumentai ne
buvo elektrinės gitaros ar dūdos, 
bet skautiški instrumentai: šepe
čiai, apverstos vonios su styga, 
puodas vietoje būgno, du akor
deonai ir kiti meniški instrumen
tai. Jie nebuvo garsūs, bet "ne
plovė" ausų savo "super" gar
sais.

Grojant maršą, visi stovyklau
tojai pražygiavo pro "aukštą tri
būną".

Gražiai ir tvarkingai stovyklos 
vadovybė pravedė visą paradą.

Liepos 18, sekmadienį, iškil
mės prasidėjo pamaldomis,kurias 
laikė skautininkas tėvas Kezys, 
S.J.

Po pamaldų visi stovyklautojai 
nužygiavo į paminklo aikštę. Čia 
buvo atidengta paminklo lentelė 
skirta p. Rakui, kuris šį žemės 
plotą paskyrė Chicagos skautams- 
skautėms.

Į susirinkusius žodį tarė v.s. 
Tallat-Kelpša, nušviesdamas p. 
Rako nuopelnus Chicagos lietuvių 
skautijai, o skautininkas dr. S. 
Budrys, kaip stovyklavietės direk
torius, savo žodyje paminėjo visus 
direktorius, jų pasiaukojimą at
liekant įvairius darbus stovykla
vietėje. Paminėjo tėvelius, kurie 
nesigailėdami tolimos kelionės sa
vaitgaliais atvykdavo ir padėdavo 
statyti pastatus. Neužmiršti buvo 
ir skautų vadovai, savo darbais

1955-ji metai! P. Rakas iškil
mingame posėdyje praneša, kad jo 
ūkis Custeryje, Mich. perleidžia
mas lietuviams skautams.

pagražinę stovyklos išvaizdą.
Vėliau buvo nuimtas mėlynas 

kaspinas nuo bronzinės lentelės, 
įmūrytos paminkle. Taip buvo pa
gerbtas p. Rakas.

Stovyklautojai savo keliu dr. S. 
Budriui įteikė dovanėle^, kurioje 
visų tuntų atstovai įamžino savo 
vardus.

(L. Knopfmilerio reportažas ir 
nuotraukos).

Dr. S, Biežis, Chicagos skautų 
rėmėjas, ilgametis Skautams 
Remti D-jos .pirmininkas, prisi
deda prie pirmųjų Rako stovykla
vietės pagražinimo darbų.
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NAKTINIS ŽAIDIMAS

Per stovyklą kaip patrakęs, 
Lekia Drimba, ieško Rimo, 
Nes štabe kažkas jam sakęs: 
Bus vidurnaktį žaidimas.

"Broli Rimai, šią naktelę 
Vyksta tarp skilčių slinkimas. 
Kas pagrobs skilties gairelę, 
Visai skilčiai - pagyrimas!"

Po tylos, miške nurimus, 
Vadas paskelbė taisykles: 
Vyks dvi valandas pratimas 
Per visų skilčių-stovyklas.

***

Slenka Drimba ir vis šypsos, 
Pirmas tikslas jo - prausyklos! 
Ten nusuks jis dušy kaušus, 
Tai bus juoko ryt išaušus.

Dunkso slėnyje prausykla. 
Drimba jau prie lango tyko, 
Ir, palipęs ant statinės, 
Kiša ranką į langines.

Neria Drimba vėl į šalį, 
Spaudžia nosį, kiek tik gali... 
Bet nenori pasiduoti - 
Vilkų gairės eis ieškoti.

Vėl bruzgena per tankynę, 
ieško, kur vilkų slėpynė.
Po kiek laiko blyškiam fone 
Mato palapinės šoną.

O prie šono - be sargybų, 
Ir skilties gairelė kybo! 
Tai žiopli Vilkų žaidėjai, 
Kitų skilčių pult išėję...

Šoka Drimba iš už krūmo, 
Griebia gairę ir vėl dumia. 
Jau laimėjo sis broliukas! 
Oru nuaidi švilpukas.

Nakties aikštėj renkas broliai, 
Pratimus atlikę uoliai, 
O vadovas nakties žygio 
Ieško didvyrio, karžygio.

Kur gi - Drimba šoka pirmas, 
Kiša gairę toks džiaugsmingas; 
Šviečia vadas batareika, 
Žiūri, ką čia Drimba laiko:

Centre gelsvos vėliavėlės 
Juodas LOKYS įsivėlęs! 
Pasirodo, mūs Drimbelė 
Savo pagrobė gairelę!

♦ **
Bet... tuoj pat Drimbelė "nešės", 
Nes viduj sukliko sesės: 
"Ei, žiūrėk, ranka ten gnyba, 
Kas čia daros, kur sargyba?"

Teko kiek vėliau patirti:
Nakčiai SESĖS gavo pirtį, - 
Ir mūs Drimba, čia pralošęs, 
Bandys vyčiams "virti košę".

Vėl jis šliaužia per kemsynes, 
Ieško vyčių palapinės, 
Ir atslinkęs pas vyčiukus, 
Tuoj atleis visus kuoliukus.

Dar tik žingsnis. Jis pašoko, 
Bet staiga po kojom sprogo...
Ir "pakvipo" po alėją, 
Mat, ir šeškas ten tupėjo.

Ką sakyt - nakties žaidime 
Drimba buvo sumišime, - 
Jaudinosi brolis baisiai 
ir... palapines sumaišė!

80.741. 10
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