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STASYS JAKŠTAS DŽIAUGIASI

Pokario laiku (Vokietijoje) buvęs Brolijos vado 
pavaduotojas v.s. Stasys Jakštas, vienas iš aktyviųjų 
atsikuriančios Liet. Skautų Sąjungos organizatorių, 
atsiuntė mums laišką ir piniginę auką:

“Mieli LSS Jubiliejinės Stovyklos 
Vadovės ir vadovai,

Nedalyvaudamas stovykloje net nesitikėjau, kad 
aš būčiau užklydęs į Jūsų, Sesės ir Broliai, užimtų 
darbais mintis ir sulaukęs skautiško sveikinimo. Ži
nau, kad dalis Jūsų manęs gal ir neatsimena, o tik 
žino iš kitų, kad ir aš, įsipynęs į skautiškas gretas, 
daug metų jose žygiavau, ypač gi stengiausi pasi
švęsti skautiškam reikalui Vokietijoje, kad atsikur- 
dami skautiški vienetai išgirstų savų, skautiškas 
gretas pasirinkusių ir skautišką gyvenimą gyvenu
sių, vadų balsą, pašaukusį sueiti į vieną Skautišką 
Šeimą - Lietuvių Skautų Sąjungą.

Ačiū. Linkiu Jums dideliame auklėjimo darbe 
niekad nepavargti. Visad esu su Jumis budėdamas. 
Stasys Jakštas. 1973.IX.19.”

Savo laiško pabaigoje v.s. Stasys Jakštas mini 
norįs parašyti trumpą istorijėlę apie tuntų ir vieti- 
ninkijų pasivadinimą lietuviškais vardais, tiems vie
netams kuriantis Vokietijoje. Archyvui pasimetus, 
visai tikrų duomenų neturįs, todėl priminsiąs tik 
keletą tos istorijėlės faktų, kad tai neliktų pamiršta. 
Taip pat rašąs apie a.a. Balį Rėkų, Dainavos tuntui ir 
S-gai atsikuriant.

Mieli Broliai ir Sesės!

Didelis skautiškas “AČIŪ!” už Jubiliejinės Skautų 
Stovyklos nuoširdžius sveikinimus.

Nepaprastai malonu gauti laišką su linkėjimais nuo 
tiek daug pažįstamų skautininkių ir skautininkų.

Tikrai gražus skautiškas paprotys.

Budžiu ir tarnauju!

pr. sk. vytis s. Romualdas Povilaitis

Prie abiejų laiškų jungiasi ir S.A. redakcija, dėko
dama sesėms ir broliams už sveikinimų gausą iš pra
ėjusios vasaros stovyklų. Prašome savo laikraščio 
neužmiršti ir kitokiais laiškeliais: kronikomis, nuo
traukomis, piešiniais bei sava kūryba.

Ar jau pasiuntėte nuotraukų Sk. Aido FOTO 
KONKURSUI, kurį skelbėme praėjusiame nume- 
r7Je? Red.
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KETURIŲ JUBILIEJŲ 
PAUNKSNĖJE

SESĖ ŽIVILĖ NEŽINOJO...

Šiais laikais labai populiaru kal
dinti įvairius ženklelius - buttons. 
Neatsilikome nei mes: prieš keletą 
metų trispalvės fone pasirodė ir 
Lithuanian Power “guzikai”. Nuly- 
dėjome juos ramiu šypsniu ir... už
miršome.

Praėjusiais metais, po Pas. Liet. 
Jaunimo Kongreso, kelia> au ža
liuoju Wisconsinu ir mažoje pake
lės stotelėje staiga sugrįžo anie 
šūkiai. Sugrįžo tokiu dideliu 
džiaugsmu, kad tebenešioju krūti
nėje dar ir šiandien. Prie automo
bilio stovėjo dvi jaunos merginos, o 
jų švarkelių atlapuose švietė “gu
zikai” su įrašu “Kiss me, I’m 
Lithuanian!”

Neatsispyriau pagundai jas už
kalbinti. Štai, statistika: jos ką tik 
iš Jaunimo Kongreso; viena iš 
Chicagos, antra iš Kanados. Živilė, 
kaip paaiškėjo, skautė, antroji - 
šokėja taut, šokių grupėje; abi 
pirmų metų studentės.

- Kodėl tu įsisegusi šį ženklelį?
- Aš nežinau, - Živilė man atsakė.

- Visos lietuvaitės nešioja, prisise
giau ir aš.

Mes išsiskyrėme savais keliais, 
tačiau dar ir po metų dirgina mane 
tas nesuprantamas, bet džiugus 
jausmas, kad sutikau sesę tolima
me žemyno kampe, kur ji tokiu 
nepaprastu būdu prisistatė lietu
vaite.

Živilė nežinojo, kodėl ji aną 
ženklelį nešiojo. Ir aš ilgai neturė
jau atsakymo, kodėl ženklelis te- 
bedirgina širdį net iki šiandien. 
Tur būt visų šios planetos sutvė
rimų tokia dalia: paukščiai nežino
dami skrenda į pietus, lokys žiemai 
rausia gilų urvą, linas saulei at
veria savo žiedą, žmogus...

Iš tikrųjų, o ką daro žmogus?

*

1973-tieji mums skautams yra 
bent keturių didelių sukakčių 
metai. Po 55 metus sueina nuo 
Lietuvos nepriklausomybės atsta

tymo ir nuo LSS įkūrimo, pusšimtį 
neseniai atšventė mūsų žurnalas 
Skautų Aidas. Senelį Vilnių šiais
metais vainikuojame 650 m. su
kaktuvėmis. Tos pačios sukaktys ir 
suvedė mus į Jubiliejinę Stovyklą.

Prieš pusmetį dar dažnas neži
nojom (štai, dar vienas nežinoji
mas!), ar važiuosime, svarstėme, 
kas mus ten traukia, ar verta to
kius tolius keliauti. O Jubiliejinėje 
dundėjo Beaumonto keleliai nuo
liet, skautų eisenų, juokas skarde
no tarp, palapinių,.Jaužų, šūkiai

Lr.:Ti.
NAC CM ' ' !Nf 
M MAŽ.."DO 
BIBLIOT ,'A i

aidėjo griausmu.
900 širdžių lietuviška jėga!
Su kokiais šūkiais ženkleliuose 

turėtume vaikščioti po šios sto
vyklos?

Karaliaus Mindaugo tauta.
Gedimino galia!
Emilijos Platerytės dukterys. 
Dariaus-Girėno ainiai.
Lukšio ir Juozapavičiaus keliu. 
Gražinos karžygės.
Kalantos tėvynainiai.

*

Jų eilė begalinė. Šimtai vardų 
šių metų jubiliejui!

Gal būt tik protu visų neapglė
bėme. Ir sesė Živilė anuomet mažoj 
pakelės stotelėje nežinojo, kodėl 
atlape ženklelis kabojo. Ir aš ir tu, 
sese-broli, gal nevisada žinojom, 
kodėl mes kartu iškylavom, ilge
singai žiūrėjom į laužo liepsnas, 
laukėm lankymo valandos, mylė
jom ir pykinome savo vadovus.

Pameni, sakei: “Tonight we 
going to bendras laužas”, “Watch 
out, sesė draugininke is coming”, 
“Did you see my švilpukas?” 
Matai, ir prie angliško liežuvio rei
kėjo tų mažų žodelių; o ar žinai, 
kodėl juos įpynei?

Aš išduosiu paslaptį.
Gal nežinojai, bet ir ilgesys ir 

žodžiai ir lietuviška daina buvo 
slapta įdeginti tavo širdyje labai 
seniai. Savo genčiai juos diegė 
senelis Gediminas, kunigaikštis 
Vytautas, baudžiauninkai, senelė 
prie ratelio, partizanai tėviškės 
miškuose, tremtiniai ir išeiviai 
penkiuose žemynuose.

Mes gyvename jų dvasia ir nuo
šimčiais - jumis, kurie šiandien 
esate skiltininkai, draugininkės, 
vyčiai, gintarės, budžiai. Tikime, 
kad tuo pačiu didvyrių keliu jūs 
vesite mūsų mažuosius į rytojų, 
kur laukia tiek pat nepaprastų 
nuotykių, kaip ir vakar, kai mes 
žaidėme, arba šiandien, kai Didįjį 
žaidimą vedate jūs, jaunieji vado
vai!

P.S. Sese Živile, nešiok aną 
ženklelį ir didžiuokis!

skautas Juozas Stasiulevičius
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Vienais metais, kurie rašomi 
kaip ir dabartinieji, tik sukeistais 
skaičiais (1793), spalio mėnesį gimė 
visiems mums žinomas asmuo - 
Simanas Daukantas. Jis mokėjo
gražiai papasakoti apie senovės
lietuvių būdą, apie jų gyvenimą, 
papročius, žygdarbius. Nevisada 
papasakojo kaip modernūs istori
kai, bet aprašė tai, kas svarbiausia 
ir kaip jam atrodė lietuvių tautos 
praeitis. Ir šiandien, praėjus dau
giau kaip šimtui metų, labai įdomu 
pasiskaityti.

Mes savo tėvelių irgi prašome ar 
prašėme, kad papasakotų, “kaip 
buvo, kai tu buvai mažas ar maža” 
(ir tai buvo labai, labai seniai...) O 
seneliai moka papasakoti, kaip 
buvo dar anksčiau, kada gyveno 
nykštukai ir gegutės kalbėdavo, 
kada slibinai medžius grauždavo, o 
kunigaikščiai tankiose giriose me
džiodavo ir aukštas pilis gindavo.

Per Kalėdas mes išgirstame apie 
Viešpaties gimimą, Velykų metu - 
apie Jo kančią, mirtį ir prisikėlimą. 
Kai dar esame maži, kas nors turi 
mums papasakoti ir parodyti gra
žius spalvotus paveikslėlius. Kai 
užaugame, klausomės bažnyčioje 
ar patys paskaitome šventą Raštą. 
0 šventasis Raštas yra knyga, ku
rioje surinkta istorija ir mintys 
žmonių, kurie savo gyvenime jautė 
Dievo ranką, prašė Jo pagalbos, 
Jam dėkojo už suteiktas dovanas, 
matė, kaip. Viešpats juos traukia 
prie savęs, stengdamas juos išmo
kyti tiesaus kelio ir duoti jiems 
tikrąjį gyvenimą.

Ar mes mokėtume, nors ir 
trumpai, atpasakoti Lietuvos isto
riją arba atverti širdį ir papasa
koti, kaip savo gyvenime jaučiame 
Dievo meilę ir globą?

v.s. kum A. Saųlaitis, S.J.

----------- ___——

Lietuvos istorikas Simanas
Daukantas

Paminklas Simanui Daukantui
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PASAKOJA

KODĖL SKAUTAI NERŪKO?

Kiekvienas skautas žino 10 
įstatų, bet dar yra ir vienuoliktas 
- nors ir nerašytas - kurį supranta 
kiekvienas brolis. Šis įstatas yra: 
skautas nėra kvailys! Tai šupras- 
dami, skautai, kurie yra brendimo 
amžiuje, NERŪKO.

Nei vienas berniukas nepradėjo 
rūkyti dėl to, kad jam patiko. 
Paprastai tai atsitinka, kadangi jis 
bijo būti įtartas kitų berniukų kaip 
bailys, arba kadangi jis mano, jog 
rūkydamas bus didvyriu, kai 
tikrumoje jis atrodo tik mažas 
asilėlis.

Taigi - nesibaimink, bet nu
spręsk, jog nerūkysi, kol užaugsi, 
ir to laikykis! Tikrai atrodysi vy
riškesnis nerūkydamas, kaip kad 
su nuorūka lūpose. Laikui bėgant, 
draugai tikrai tave daugiau gerbs, 
respektuos ir gal, neretu atveju, 
paseks tavo pavyzdžiu. O jeigu jie 
tą padarys, tu būsi atlikęs pasau
liui gerą dalyką, nors ir būdamas 
tik berniukas.

, Augančiam berniukui tabakas 
yra grynas nuodas: .jis silpnina 
širdį, regėjimą, taip pat ir uoslę; 

tai yra svarbūs dalykai skautiš
kame gyvenime, ypač nakties 
užsiėmimuose, kai tamsoje orien
tuojantis reikalinga naudoti nosį, 
ausis ir akis.

Įdomu prisiminti, kaip rūkymo 
paprotys prasidėjo. Kai jūrininkai, 
plaukę Kolumbo ekspedicijoje, 
buvo pasiųsti išžvalgyti Kubos 
salą,' jie sugrįžę pranešė, kad 
pastebėtieji salos gyventojai ne
šėsi mažus degalėlius, iš kurių jie 
pūtė dūmus. Tie “degalėliai”, 
aišku, buvo cigarai - susukti 
tabako lapai. Tai buvo 1492 metais.

Vėlesniais • metais prancūzų 
tyrinėtojas Nicot atsivežė tabako 
sėklų į Europą; netrukus tabako 
vartojimas paplito Prancūzijoje ir 
Italijoje. Pasakojama istorija, kad

Iškylos, išvykos, ekskursijos 
vyr. skaučių, ypač jaunesniųjų, yra 
labai mėgiamos (nors vyresnio
sioms dažnai sunku ištrūkti iš na
mų) ir jas reikia, nors retkar
čiais, daryti.

Sąlygoms leidžiant, stengtis iš
kylą sujungti su sueiga, pav. išvy
kus į pajūrį, galima ne tik pasi
maudyti, ne tik susipažinti su apy
linkėmis, bet, radus nuošalesnę, 
ramią vietelę, pravesti ir sueigą.

Vyr. skaučių iškylos turėtų pa
sukti į muziejus, meno galerijas, 
koncertus, parodas. Kur yra ga
limybių - susipažinti su istorinė
mis ar savo grožiu ar kuo nors 
kitu įdomia gamta pasižyminčio
mis vietovėmis. •

Kartkartinis vyr. skaučių vie
neto išvykimas įužmiestįyra labai 
gera priemonė neleisti sesėms nu
tolti nuo gamtos, jos meilės, neuž
miršti stovyklose įsigyto patyri
mo, o ne vienai tai bus vienintelė 
proga pakvėpuoti tyru oru ir pasi
džiaugti žaliuojančiu mišku,ištrū
kus iš didmiesčio dulkių!

Mėlynšlipsė 

Sir Walter Raleigh,. kuris irgi 
tyrinėjo Ameriką, buvo pirmasis, 
užsirūkęs Anglijoje. Vietovė, kur 
jis užsirūkė, buvo Virginia Inn' 
užeigos sodas Somersetshire. 
Padavėjas, pamatęs iš burnos 
rūkstančius dūmus, pamanė, jog 
žmogus užsidegė, ir skubiai at
nešęs kibirą vandens, suvertė jį 
kilmingajam ant galvos “gaisrą 
užgesinti”.

Turkijos sultonas išleido įsta
tymą, kuriuo pagautam rūkoriui, 
būtų išgręžiama per nosį skylė ir 
per ją perveriama jo pypkė - įspė
jimas kitiems!

Anglijos karalius James I savo 
1602 m. įsakymu irgi uždraudė 
rūkymą, kaip “priklų akiai, biaurų 
nosiai ir kenksmingą smegenims”.

Jauni vilkiukai. Lietuvos girių 
gyventojai

5
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V.S. VALDEMARAS 
ŠENBERGAS

Ar girdėjote apie brolį, kuris 
rūkstantį kartų buvo pakilęs į Lie
tuvos padangę? Jis yra LSS Gar
bės Skautininkas, Lietuvos ka
riuomenės kūrėjas - savanoris, 
aviacijos lakūnas, pulkininkas Itn. 
VALDEMARAS JONAS VSV. 
ŠENBERGAS.

Rugpiūčio 25 d. paminėjome jo 
deimantinę 75 metų amžiaus su
kaktį.

Gimęs 1898 metų rugpiūčio 25 d. 
sename Lietuvos mieste Gardine; 
mokslus ėjo Kaune, Maskvoje, 
Petrapily ir Rygoj. Prasidėjus I 
Pasauk karui, jis su tėvais buvo 
Rusijoje. 1915 metais įstojęs į 
skautų organizaciją, įgijo apsčiai 
naudingų žinių ir tapo net Petrapi
lio tunto garbės skautu. Kaip pa
reigingas, gabus ir darbštus vado
vas, buvo pakeltas į vyresniojo 
skautininko laipsnį ir galiausiai 
tapo Rusijos skautų vyr. štabo 
nariu.

Rusijos revoliucijos metu Petra
pily gyveno dr. J. Alekna, artimas 
Šenbergų šeimos bičiulis. Čia dr. J. 
Alekna ir jaunas skautininkas 
Vaid. Šenbergas ėmė kurti planus 
isteigti ir Lietuvoje skautų organi
zaciją. Dr.,Alekna apsiėmė organi
zuoti skautams remti draugiją 
vadino ją tuomet skautų paspir- 
ies dr-ja), o sktn. V. Šenbergas - 

paruošti organizacijos santvarkos 
projektus ir imtis konkretaus 
organizavimo darbo. 1918 m. grįžę 
Lietuvon, jie apsiimtus darbus ir 
vykdė.

Tuo metu lietuvių tauta, prisi
kėlusi nepriklausomam gyvenimui, 
sunkiai kovojo dėl savo laisvės. 
Taigi ir skautybės pionierių paso
dintoji skautybės gėlelė turėjo 
prigyti ir augti karo audrų ir 
parako dūmų audroje; reikėjo 
gerų, labai darbščių ir atsidėjusių 
augintojų ir prižiūrėtojų.

1919 m. vasario 19 d. skautinin
kas Šenbergas stoja savanoriu į 
besikuriančią Lietuvos kariuome
nę. 20 metų jaunuolį vilioja padan
gės, todėl jis pasirenka aviaciją, 
kurioje ir išbuvo visą savo karinės 
tarnybos laiką. 1920 m. aktyviai 
dalyvauja mūšiuose su lenkais ir už 
drąsą apdovanojamas Vyčio Kry
žiumi. 1921 m. jis jau vadovauja

V.s. V. Šenbergas Jub. Stovyk
loje atšventė savo 75-tą gimta
dieny. y Bacevičiaus nuotraukos 

oro eskadrilei. Vėlesniais tarnybos 
metais keliais atvejais net eina 
karo aviacijos viršininko pareigas. 
Savo gabumais, energija, darbštu
mu ir pareigingumu sukaktuvinin
kas daug prisidėjo prie jaunos 
Lietuvos karo aviacijos išugdymo. 
Jo tarnybos lape yra tiksliai įre
gistruota tarnybos metu atliktų 
skridimų ir ore išbūtų valandų 
skaičiai: 1000 skridimų ir apie 800 
vai.

Būdamas karininku, V. Šenber
gas visą laisvalaikį aukojo savo 
numylėtai skautų organizacijai, 
kuri jam buvo tarytum antroji 
profesija. Jis yra pirmasis Kauno 
skautų tuntininkaš, vedęs tuntą 
nuo 1919 iki 1923 m. Jau 1924 m. jis 
vadovauja lietuvių reprezentacinei

Aviacijos kapitonas, Karo lakū
nas, Eskadrilės Vadas V. Šenber
gas 1930 m.

draugovei Danijoje įvykusioje 
Jamboree. Jo rūpesčiu ir pastan
gomis mūsų sąjunga buvo priimta į 
Tarptautinį Skautų Biurą pilnatei
siu nariu. Vėlesniais metais jis 
dalyvauja įvairiuose pasaulinės sk. 
organizacijos suvažiavimuose, 
konferencijose ir t.t.

Nuo 1931 iki 1934 metų buvo 
pirmasis Lietuvos skautų vyr. 
skautininkas. Jis organizuoja ir 
praveda dvi pirmąsias tautines, 
stovyklas 1928 ir 1938 m. 1949-51 
m. Vokietijos lietuvių skautų 
rajono vadas; Amerikos žemyne iki 
1956 m. ėjo Vidurio Rajono vado 
pareigas.

Galime sakyti, kad pirmasis Vyr. 
Skautininkas Vald. Šenbergas 
įstatė Lietuvos skautijos sąjūdį į 
tikrą ir teisingą kelią, kurį nurodė 
įkūrėjas Baden Powellis. V. Šen
bergas buvo pirmasis instrukto
rius, mokęs Lietuvos skautus sto
vyklauti, pioneriauti ir dirbti 
skautiškuoju metodu skiltyse bei 
draugovėse.

Asmenys, kurie pilnai nebuvo 
supratę skautybės idėjos, ne kartą 
bandė įkinkyti jaunutę Lietuvos 
skautų organizaciją į savo siekių 
vežimą; kiti matė joje tik naudingą 
priedą prie mokyklų sistemos. 
Sktn. Šenbergas niekada neleido 
jai nukrypti nuo savo tiesioginės 
paskirties - padėti jaunimui tapti .

6
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Brolis V. Šenbergas, antrosios1 m.) tarp savo bendradarbių. 
Taut. Stovyklos viršininkas (1938

sveikais, kilniais, tvirto charakte
rio ir aukštos moralės pareigingais 
piliečiais. Jis niekad nepritarė kai 
kieno idėjai, kad jauną žmogų 
reikia nuolat prižiūrėti, kontro
liuoti, ir vis stumti vadovo 
parinkta kryptim, neleidžiant 
laisvai plėtotis jo paties savaran
kiškumui. Taip pat jis nepritaria 
tiems vadovams, kurie tenkinasi 
vien išore, vien pasirodymais pa
raduose, bet kurie pamiršta ar 
išleidžia iš akių svarbiausius skau
tuos tikslus - kiekvieno berniuko ar 
mergaitės asmenybės praturti
nimą.

1929 m. spalio 5 d. v. sktn. V. 
Šenbergas sukūrė lietuvišką šei
mą, vesdamas skautininkę Apolo-

sasiiRgeBiBeaeaaaii

PASIKALBĖJIMAI

APIE PAŠTO

ŽENKLUS

KARALIAI, KUNIGAIKŠČIAI, 
ŽYMŪS ŽMONĖS

Visos valstybės turėjo, turi ir 
turės savo žymių žmonių, kuriuos 
jos pagerbia savo pašto ženklais. 

niją Blynaitę. 44-ri jų bendrojo 
gyvenimo metai buvo gausūs 
Dievo palaima. Šenbergų namai 
Clevelando skautams visada buvo 
ir yra mieli: čia kiekvienas pajunta 
tikrą brolišką-seserišką nuoširdu
mą ir krikščioniškos meilės atmos
ferą.

Išugdę gražų būrį sūnų ir dukte
rų, abu senoliai turi daug džiaugs
mo su nemažu skaičiumi savo vai
kaičių. Ir Jubil. Stovykloj šalia 
brolių Andriaus ir Jurgio Šenbėr- 
gų matėme dar šešis skautukus ir 
skautukes Janavičius. Ar tai ne 
rekordas?

v.s. Pr. K.

aiigiiiaiiiiBiiiingaiiii

Buvo laikų, kai karalystės savo 
pašto ženkluose vaizdavo tik val
dovus - karalius ar karalienes, ir 
nieko daugiau. Paimkime, pavyz
džiui, Angliją, kuri savo pirmuo
sius pašto ženklus išleido jau 1840 
m. ir juose tevaizdavo tik tuolai
kinę karalienę Viktoriją (viešpa
tavo nuo 1837 iki 1901 m.). Paskui 
sekė karalius Eduardas VII ir kiti, 
ir taip iki šių laikų, kada pašto 
ženkluose pradėjo vaizduoti ir 
kitus motyvus, tačiau beveik 
visada įterpiant karaliaus ar ka

ralienės atvaizdą.
Beveik tas pats buvo ir kitose 

karalystėse ir kunigaikštystėse. 
Belgija, Italija ar Ispanija savo 
pirmuosiuose pašto ženkluose 
vaizdavo tik tuometinius valdo
vus, kol vėliau perėjo į kitus 
motyvus. Kai kurios kitos valsty
bės, 'turėjusios skirtingus moty
vus, retkarčiais išleido pašto 
ženklų serijas, rodančias buvusių 
valdovų ar valdovių grupes, pvz., 
Austrija, Graikija, Rusija ir kitos.

Respublikos daugeliu atveju 
vaizduoja tuolaikinius ar buvusius 
prezidentus, karo vadus, laisvės 
kovotojus ar kitaip pasižymėjusius 
savo žmones. Pav., Jungtinės 
Amerikos Valstybės savo pašto 
ženkluose jau nuo 1847 m. vaiz
duoja savo krašto prezidentus ar 
pasižymėjusius žmones, kaip 
Benjaminą Frankliną (kuris ne
buvo prezidentu), Jurgį Washing- 
toną ir kitus. Bet kartu duoda 
pašto ženklų su įvairiais krašto 
vaizdais ir mini kitokius svarbius 
įvykius.

Baltijos valstybės - Lietuva, 
Latvija ir Estija savo pašto 
ženkluose taip pat rodė praeityje 
ar dabartyje turėtus karalius 
(pvz., Lietuva karaliaus Mindaugo 
vainikavimą, DLK Vytautą ir 
kitus), Latvija savo prezidentus 
(nes ji karalių neturėjo). Taip pat ir. 
Estija- Ant. Bernotas

Lietuva - DLK Gediminas,
Kanada, Anglijos karalienė
Jugoslavija, karalius Aleksan

dras.
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PR. ENSKAITSS,

ŠVENTOSIOS
iliustravo ASTA GRINYTE

ROMUVOS ĄŽUOLAS
Tęsinys

mirtiną pfasižp girną, jo noras nugalėti piktuosius 
priešus neįvyk . Jis pats bus jų nugalėtas ir Gabija jį 
atsiims Švent- -agio slėnyje. Tačiau juodviejų sūnus, 
kilęs iš skaisčios meilės, tai įvykdys - suduos kryžiuo
čiams paskutinį smūgį”.

Kaip dievai lėmė, taip ir įvyko, tačiau iki to praėjo 
dar daug laiko ir įvyko didelių permainų.

Nors ir švitriai savo kardu mojavo ir kovėsi kuni
gaikštis Kęstutis stumdamas kryžiuočius iš Lietuvos, 
tačiau jie jau spėjo pasėti savų dievų mokslą. Dauge
lis Lietuvos valdovų ir didikų priėmė jų mokslą ir 
atsigręžė nuo senolių tikybos. Pradėjo naikinti šven
tuosius miškus, gesinti amžinąsias ugnis ir statyti 
savo šventyklas.

Ir, štai, vieną dieną į Romuvą prigužėjo nematytų 
vyrų su kirviais ir piūklais. Tai buvo vyrai iš svetur. 
Lietuviai nedrįso liesti šventųjų ąžuolų, nors už šį 
darbą ir gerai mokėjo.

Ir griuvo šimtamečiai ąžuolai, ir gęso ilgus amžius 
degusios ugnys, ir kriko šventoji tarnyba - kriviai ir 
vaidilutės.

Griuvau ir aš, aštraus kirvio pakirstas. Mano ga
lingas šakas nukapojo, o liemenį išvežė į Žemaitiją, į 
garsų Karigailos ginklų fabriką.

Ginklų fabriko meistras, apžiūrėjęs mano liemenį, 
tarė:

- Geras medis, bus puikių ginklų!
Ir kibo su savo padėjėjais į darbą. Piaustė, skaldė 

ir skaptavo mano kūną. Iš jo pridirbo daugybę lankų, 
strėlių, iečių, saidokų ir kitokių ginklų. Liko tik ka
mieno didokas gabalas.

- Labai kietas, - pasakė vyriausias mokinys, - sunku 
įkąsti.

- Padarykite iš jo kuoką, p pasakė meistras.
Šoko vėl į darbą. Sulaužė keletą piūklų, atšipino 

eibę kirvių, tačiau kamieno tik dalį apgramdė. Nepa
jėgdami daugiau nudrožti, nutarė, kad bus gana.

- Truputį didelis. Sunku jį ir pakelti, bet gal atsiras 
koks milžinas, kuriam ir toks tiks.

Ir atsirado. Atėjo jaunas žemaitis, kuris buvo 
beveik du kartus aukštesnis už vidutinį vyrą. Apžiū
rėjo ginklus. Patampė lankus ir saidokus.

- Žaislai vaikams, - mostelėjo ranka žemaitis.
Tada jį nuvedė prie kuokos. Pardavėjas nepajėgė 

kuokos pakelti, tad tik parodė ranka milžinui.
- Gal šis nebus permažas, - ir nežymiai šyptelėjo.
Milžinas paėmė kuoką ir ėmė visai lengvai ja švais

tytis. Pardavėjas abiem rankom nepajėgė apkabinti 

jo antgalio, tačiau žemaitis vienos rankos pirštais jį 
visai lengvai apkabino ir atkėlė.

- Gerai, - tepasakė žemaitis. Apsimokėjo ir kuoka 
švaistydamasis nuėjo savo keliais.

***

Kęstutis, didysis Lietuvos kunigaikštis, pateko į 
priešo rankas. Jie jį uždarė kalėjime, pakalino kurį 
laiką ir vėliau pasmaugė. Jo kūnas buvo atiduotas 
artimiesiems. Šie jį senovės papročiais sudegino 
Šventaragio slėnyje.

Kęstučio sūnus Vytautas tapo didžiuoju Lietuvos 
kunigaikščiu. Jis buvo prityręs karys ir gudrus'vaiz
duodamas draugaująs su kryžiuočiais, ėmė ruoštis 
galutinei kovai su jais. Kvietė ne tik visus lietuvius į 
mūšį, bet prašė ir kaimynų paramos. Taip sudaręs 
didžiulius karių būrius, susitiko'su kryžiuočiais le
miamam sprendimui Žalgiryje.

- Lietuviai laimės arba taps ilgiems metams kry
žiuočių vergais.

Nors lietuviai buvo ir silpniau ginkluoti, nors ir 
neturėjo daug tokių prašmatnių šarvų ir ginklų, 
tačiau kovėsi it liūtai.

Likimas lėmė, kad Vytautas, didysis Lietuvos ku
nigaikštis, susitiko su vyriausiu kryžiuočių vadu - 
magistru ir susikirto kardais. Vikriai švaistėsi Vy
tautas kardu, bet ir magistras nenusileido. Žvangėjo 
sukertami kardai, žaibavo kibirkštys.

Tuo metu žemaičių pulke su kuoka kovojo milžinas. 
Kur tik jis pasisukdavo, ten griūdavo dešimtimis 
lavonų. Jis ėjo pėsčias savo didžiąja kuoka švaisty
damasis. Jei būtų jojęs žirgu, kaip ir kiti kariai, jam 
būtų buvę sunkiau kovoti - reikėtų gerokai pasilenkti. 
Jis prasiskynė per visą priešų būrį, lyg per rugius 
palikdamas plačią brydę, ir atsidūrė ties kovojančiais 
didžiaisiais vadais Vytautu Didžiuoju ir kryžiuočių 
magistru.

Netikėtai Vytauto žirgas užšoko ant lavono ir 
knioptelėjo. Magistras, tuo pasinaudodamas, išmušė 
Vytautui iš rankų kardą. Ir kaip tik šiuo metu 
aukštasis žemaitis su .savo kuoka buvo užpakalyje. 
Kovos sūkuryje iš kovojančių nė vienas jo nepaste
bėjo. Jis iškėlė savo kuoką, ir tuo metu, kada ma
gistras užsimojo smogti beginkliu! Vytautui, jis nu
leido kuoką. Kuokos smūgio neišlaikė net grūdytas 
plienas - jis sutriuškino viską: ne tik vokietį šarvuose, 
bet ir jo žirgą.
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Taip buvo suduotas kryžiuočiams paskutinis le
miamas smūgis.

***

Milžinas Vaidvila grįžo iš Žalgirio kovos į Žemaiti
ją. Už nuopelnus, išgelbėjus Vytautui Didžiajam 
gyvybę ir tuo nulėmus visą kovos eigą, jam buvo su
teiktas bajoro vardas ir padovanotas puikus dvaras.

Vaidvilai dar ne kartą teko kovoti, tačiau kuokos 
jau negalėjo panaudoti: buvo atsiradę šaunamieji 
ginklai, kurie išstūmė senovinius.

Taip aš buvau numestas daržinėje į pakampį. Čia 
išgulėjau ilgus metus. Kada daržinė visai suseno, jos 
vietoje buvo pastatyta nauja. Meistras, statęs dar
žinę, pakilojo kuoką, pamėgino kirviu ir pasakė:

- Kieta, kaip geležis. Mano kirvis neįkanda. Ir vėl 
numetė į kampą naujoje daržinėje.

Bėgo metai. Keitėsi laikai. Lietuviai vėl išsikovojo 
laisvę. Aš vis tebegulėjau Vaidvilo vaikaičių dar
žinėje.

***

- Ar neturite kokių senovinių daiktų? - išgirdau 
pokalbį.

Tai buvo Vaidvilų dvaro mokyklos mokytojas.
- Pažiūrėsime, štai, gal ši kuoka. Rodos, senovės 

ginklas, - atsakė dvaro ūkvedys.
Abudu bendromis jėgomis iškėlė kuoką iš kampo, 

apvalė dulkes ir žiūrinėjo. Kampe buvo tamsesnė 
dėmė. Tai nuo magistro kraujo, tačiau jie to nesu
vokė.

- Taip, tai kuoka. Matote, Kaune steigiamas Karo 
Muziejus, jam renkami senoviniai daiktai, ypač kari
niai dalykai.

Taip aš ir atsiradau Kaune. Buvau pastatytas di
džiulėje salėje tarp daugybės kitų senovinių ginklų - 
iečių, lankų, strėlių.

Tai buvo gražiausios mano gyvenimo dienos.

5ėmoyž$ -
- GiUKkfti

Šimtai lankytojų praeidavo pro mane, o vadovas aiš
kino, kaip senoliai gynė savo laisvę, nesigailėdami net 
gyvybės. Karo Muziejaus bokšte buvo Laisvės 
Varpas, ant kurio buvo parašyta: “0 skambink per 
amžius vaikams Lietuvos: tas laisvės nevertas, kas 
negina jos!” Šie apsilankymai Karo Muziejuje uždeg
davo jaunuosius lietuvius dar didesne tėvynės meile, 
dar didesniu pasiryžimu ginti Lietuvos laisvę.

Deja, tai truko neilgai. Lietuva vėl buvo pavergta. 
Šį kartą tai padarė rusai, kląstingai prisidengę dar
bininkų gynėjų skraiste. Karo Muziejus buvo užda
rytas. Buvo surinkti visi daiktai, kurie tik priminė 
Lietuvos laisvės kovas, ir išmesti. Pakliuvau į sunk
vežimį tarp daugelį lietuviui brangių daiktų ir buvau 
nuvežtas į netoli esantį kiemą. Ten grubus kareivis 
viską išvertė ant kieto grindinio. Krisdamas iš aukšto 
sunkvežimio, pataikiau į kažką labai kietą ir suskilau. 
Mane, matyt, paveikė amžiai. 0 gal mano nervai 
atėmė jėgas?

Kitą dieną pro šalį ėjo savanoris Petras. Jis buvo 
kovojęs už Lietuvos laisvę atkuriant Lietuvos vals
tybę ir tose kovose netekęs akies. Būdamas invalidas, 
tarnavo Karo Muziejuje. Apvalydavo nuo daiktų 
dulkes, prižiūrėdavo kiemelį, o kartais ir lankytojams 
aiškindavo daiktų paskirtį ir jų istoriją. Vakarais da
lyvaudavo apeigose prie Nežinomojo Kareivio kapo. 
Tai buvo nuostabios apeigos. Vasarą, kada būdavo 
atviri langai, ir aš tomis apeigomis gėrėdavausi.

Kiemelis būdavo pilnas žmonių. Pasigirsdavo 
Muziejaus bokšte trimitas, ir išeidavo septyni karo 
invalidai. Vienas medine koja šlubuodavo, kitas viena 
ranka spausdavo raudoną, lyg krauju šlakstytą 
vėliavėlę, trečias vėl tik viena akimi žvelgdamas. Tai 
buvo savanoriai, laisvės kovų dalyviai, praradę svei
katą, tačiau laimėję kovą. Jie kasdien ateidavo pa
gerbti savo kovos draugų, kurie dar daugiau laisvei 
aukojo negu jie - gyvybę.

Tada užsižiebdavo aukure ugnis - plevendavo 
liepsnos liežuviai ir sklisdavo smilkalai. Pasigirsdavo 
padėkos giesmė Aukščiausiajam, kaip ir mano jau
nystės metais iš vaidilučių lūpų. Atrodydavo, lyg aš 
vėl gyvenu Palangos šventojoje Romuvoje.

0 dabar, štai, viskas paniekinta, sujaukta. Ne
nuostabu, kad ir mano jėgos suglebo. Netokius 
smūgius aš išlaikiau! 0 dabar - mažas trinktelėjimas, 
ir aš suskilau...

Petras apžiūrėjo suverstus daiktus. Viskas jam 
buvo gerai pažįstama ir daugelį kartų liesta. Štai, ten 
guli jo pulko vėliava, su kuria jis kartu kovojo ir kurią 
muziejuje nekartą išvalė nuo dulkių. Ten vėl šoviniai, 
rūbai, ginklai, jo vartoti kovose ir muziejuje pri
žiūrėti.

Mudviejų žvilgsniai susitiko. Aš gulėjau be jėgos, o 
jis vaikščiojo be sveikatos, pasiruošęs, viską palikęs, 
bėgti nuo plėšikų kuo toliausiai. Daugelis jo draugų 
jau buvo kalėjimuose ar nužudyti.

- Vargše kuoka, ir tu suaižėjai nuo budelio rankos. 
Jis pasilenkęs paglostė mane ir ištraukė iš vidaus 
skeveldrą. Bus DĄUG,AU
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KUR STOTI, IŠVYKUS 
STUDIJUOTI?

TREČIASIS LSS JUNGINYS - 
AKADEMINIS SKAUTU

SĄJŪDIS
Šią vasarą neteko man sto

vyklauti, bet tik aplankyti besto- 
vyklaujančius Chicagos tuntų 
skautus-es. Su Akademikių Skau
čių Draugovės pirmininke ėjome 
per stovyklas. Mūsų tuntų jauno
sios sesės ir broliai keistai į mus 
žiūrėjo (mes dėvėjome studenčių 
skaučių stovyklinę uniformą ir 
spalvas), daugelis neatpažino, net 
garsiai klausdavo: “0 kokios čia

Akademikų pasirodymas prie laužo.organizacijos uniforma?” Keistai 
suvirpo man širdis: esu skautė nuo 
šešerių metų, o dabar pavadinta 
kitos organizacijos nare.

Šitas įvykis, grįžus į Chicagą, 
ilgai nedavė ramybės. Pradėjau 
vartyti Skautų Aido komplektus, 
Skautybę Lietuvaitei. Buvau labai 
nustebinta, nes Skautų Aido 
komplektuose teradau vos porą 
nuotraukų ir kelias eilutes iš V-sios 
Tautinės Stovyklos. Skautybė Lie
tuvaitei su vienuolikos eilučių ap
rašymu neišsamiai apibūdina 
Akademinį Skautų Sąjūdį. Tuo 
tarpu, ateinančiais metais švęsime 
aukso jubiliejų (prisimintina, jog 
prašymą skautiškam vienetui Lie
tuvos universitete steigti pasirašė 
ir Lietuvos skautų Įkūrėjas Petras 
Jurgelevičius-Jurgėla), o taip pat 
yra jau suėję 10 metų, kai esame 
trečiasis junginys Lietuvių Skautų 
Sąjungoje.

Manau, pagrindinė priežastis 
yra, jog trūksta informacijos, ir 
dažnais atvejais esame ignoruoja
mi. Todėl visai nenuostabu, kad 
daugelio pradėjusių lankyti kole
gijas ir universitetus skautavimas 
nutrūksta: nestoja į Akademinį 
Skautų Sąjūdį, bet nueina į Ateiti
ninkų, Neolituanų ar kitas korpo
racijas. Tuntuose sesių ir brolių su 
akademiniu sąjūdžiu nesupažindi
na, dažniausiai nerašo akademinio 
laipsnio; nusiuntę straipsnį ar nuo
traukas Skautų Aidui, nepažymi, 
kad ši sesė ar brolis yra ir akade
mikas.

Pirmomis Nepriklausomos Lie
tuvos dienomis buvo įsteigti uni
versitetinio pobūdžio aukštieji 
kursai, kurie vėliau paversti Lie
tuvos universitetu. Atsirado ir 
studentiškos organizacijos. Ne 
vienas skautas tęsė studijas Lie
tuvos Universitete. Randantis vis 
daugiau studentų skautų-čių, 1924 
m. spalio 16 d. buvo įsteigta mišri 
Studentų Skautų Draugovė, iš ku
rios išaugo studenčių Skaučių 
Draugovė ir studentų skautų kor
poracija Vytis. Didelė Lietuvos 
vandenų mylėtoja akademike K. 

Vyriausia Skautininke viešnagės 
metu su Čikagos akademikėmis.

Chmieliauskaitė-Jurskienė 19.36 m. 
Kaune įsteigė pirmąsias jūrų 
skautes kaip atskirą dalinį.

Studentai skautai savo narius 
skirsto junjoraįs, senjorais, filiste
riais. Nares skirsto kandidatėmis, 
tikrosiomis narėmis, filisterėmis. 
Dar yra garbės nariai. Šūkis - Ad 
Meliorem! (Vis geryn!).

Akademinė uniforma dvejopa. 
IŠEIGINĖ: broliams tamsus kos
tiumas, spalvos, ženkliukas. Se
sėms tamsiai mėlyna suknutė, 
spalvos, ženkliukas. STOVYKLI
NĖ: broliams kaip skautų, dengia-
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mos spalvos uniforma, stovyklinis 
kaklaryšis, spalvos, ženkliukas. 
Sesėms mėlynas sijonukas, balta 
palaidinukė (bliuskutė), stovyklinis 
kaklaryšis, spalvos, ženkliukas.

Darbštūs akademikai skaiitai-ės 
susilaukė universiteto vadovybės 
pripažinimo. Jie atidavė duoklę 
savo krašto mokslui, kultūrai, 
švietimui; paruošė įvairių sričių 
darbuotojų, specialistų, kurie pri
sidėjo prie Lietuvos gerovės kė
limo.

Antrojo pasaulinio karo audra 
išsklaidė akademinės skautijos 
narius. Daugiausia sesių ir brolių 
atsidūrė Vokietijoje, kur po karo 
akademinė skautija buvo atgaivin
ta. 1947 metais susiorganizuota į 
Akademinį Skautų Sąjūdį, į kurį 
įėjo Studenčių Skaučių Draugovė, 
korporacija Vytis ir Filisterių 
Skautų Sąjunga. Tai buvo gražus 
akademinės skautijos atgimimo 
laikotarpis, spontaniškai subūręs 
per 200 vien tik jaunųjų stud, 
skautų-čių. Nuo 1951 m. vasario 
mėn. visi akademinės skautijos 
centriniai organai yra susitelkę 
J.A.V.-bėse.

Akademikai Skautai šiuo metu 
veikia skyriais, daugiausia vieto
vėmis. Paprastai ASD ir korp! 
Vytis turi atskirus skyrius, kurie 
labai artimai bendradarbiauja. 
Veikla yra labai plati ir įvairi, pri
klausoma nuo vietos sąlygų: ren
giamos uždaros, tik savų narių 
sueigos, organizuojami vieši.rengi
niai skautų vienetuose, ruošiamos 
išvykos, vasaros, žiemos stovyklos. 
Nuo 1951 m. ASS leidžia periodinį 
žurnalą “Mūsų Vytį” ir informacinį 
biuletenį “Ad meliorem”. Nepasi
turintiems studentams paremti 
yra suorganizuotas ir ASS tvarko
mas Vydūno Jaunimo Fondas 
(įsteigtas 1952 m.), ir padėjęs stu
dijas baigti šimtui asmenų. Pas
kiausiai įsteigta Akademinės 
Skautijos Leidykla (- knygų 
klubas), kuri jau išleido keletą ver
tingų knygų.

Akademinės skautybės ideologi
ja remiasi tais pačiais trimis prin
cipais, kaip ir visų skautų ideologi
ja. Lietuvos Universitete įsistei
gusi Stud. Skautų Draugovė turėjo 
tikslą tęsti moksleivio amžiuje 
pradėtą skautavimą.

Akademinės skautybės ideologi
jos bendriausi bruožai išryškėję iš 
jos narių darbų. Visos veiklos reiš
kimosi ir gyvenimo turinys yra 
dvasia. Todėl ir nenuostabu, kad ši 
skautiška - akademiška dvasia 
reiškėsi ir nepriklausomoje Lietu
voje ir čia - išeivijoje.

Akademinės skautijos eilėse tu
rėjome ir turime daug mokslo, 
rašto bei visuomenės žymūnų, o 
kai kurie yra iškilę ir svečios šalies 
pažangos laimėjimuose.

Pradėjęs skautauti nuo 6-rių ar 
7-rių metų iki moksleivio amžiaus 
tunte, užaugęs ir subrendęs 
Akademinės Skautijos Sąjūdyje, 
vėl grįžta veiklai į tuntą: auklėti, 
vesti jaunąją sesę, brolį Dievo, 
Tėvynės ir Artimo keliu.

Todėl, nešnairuokime vieni į 
kitus, bet gerbkime vieni kitus, 
supraskime vieni kitus, nes esame 
visi tos pačios Lietuvių Skautų 
Sąjungos vaikai - sesės ir broliai.

Ad meliorem!
t.n. Dalia Eidukaitė

Susitikome - praėjusios vasaros 
Rako stovyklų viršininkės R. Sko- 
rubs'kaitė ir D. Bruškytė, ĄSD 
pirmininkė J. Sakalauskaitė ir D. 
Eidukaitė.

MAUJS SKAUTU DVASIOS
VADOVAI

§

Kunigų Vienybės centro valdyba 
patvirtino naujai pakviestuosius 
LSS vadovybės 1973-1975 m. ka
dencijai kat. dvasios vadovus: Lie
tuvių Skautų Sąjungos dvasios 
vadovu - ps. kun. Augustiną Sima
navičių, OFM,' iš Rochestefio, NY, 
ir Seserijos dvasios vadovu - kun. 
Paulių Baltakį, OFM, iš Brooklyno, 
NY.

Taip pat pasisakyta: Kunigų 
Vienybės centro valdyba džiaugia
si LSS veikla, ypatingai jos puose
lėjimu Dievo ir Tėvynės meilės 
jaunimui.

Ta pačia proga sveikina įvyk
siančią LSS 1973 Jubiliejinę Sto
vyklą ir linki sėkmės bei gausios 
Dievo palaimos jos vadams ir vi
siems lietuviams skautams ir 
skautėms.

SKAUTU AIDE, GYVUOK!

Skaučių Seserijos Vadijos ir 
savo vardu sveikinu Skautų Aidą, 
švenčiantį penkiasdešimtuosius 
metus.

Linkime redakciniam kolektyvui 
sėkmingai tęsti sunkų ir kilnų dar
bą, o Skautų Aidui - gyvuoti dar 
ilgus metus.

Budžiu!

v.s. Lilė Milukienė, 
Seserijos Vyr. Skautininke

P.S. Priimkite Seserijos kuklią 
auką - 25 dol.

Brangiam tėveliui a.a. E. MAR
KULIUI staiga mirus, broliui 
Andriui Markuliui ir visai jo 
skautiškai šeimai reiškiame gi
liausią užuojautą.

Lituanicos tunto broliai

u
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PAKĖLIMAI IR 
APDOVANOJIMAI

Malonu pranešti, kad Lietuvių 
Skautų Sąjungos Tarybos Pirmi- 
jos, Tautos šventės - Rugsėjo 8 d. - 
proga.

I. Į skautininkų.laipsnius pakelti:

a) skautininko - paskautininkės: 
Liuda Brizgienė Clevelande, Dalia 
Dundzilienė Chicagoje ir Eleonora 
Šalčiūnienė Chicagoje.

b) paskautininkio - vyr. skilti- 
ninkai-ės: Danutė Bruškytė Chica
goje, Algirdas Bučinskas Australi
joje, Vaidevutis Draugelis Roches
ter y, NY, Eglė Giedraitytė Cleve
lande, Elena Kontenienė Hamilto
ne, Kanadoje, Leopoldas Kupcike- 
vičius Chicagoje, Aldona Miškinie
nė Clevelande, Feliksas Pabilionis 
Omahoje, Joana Paliulytė Water
bury, Conn., Vitalija Ruibytė Chi- 
.cagoje, Jonas Šarka Omahoje ir 
Ramūnas Švarcas Clevelande.

II. LSS ordinais apdovanoti:

Ordinu Už Nuopelnus su rėmėjo 
kaspinu: Aleksas Grybas Toronte, 
Irena Jakštienė Chicagoje, Min
daugas Karosas Custer, Mich., Dr. 
Jolanta Peckienė Chicagoje, Della 
Markus Custer, Mich, ir Dr. Petras 
Žlioba Chicagoje.

Visi pakelti broliai vadovai ir 
sesės vadovės, taip pat LSS garbės 
ženklais apdovanotieji rėmėjai 
labai nuoširdžiai sveikinami!

Ilgiausių metų dirbti mūsų 
skautijos gerovei!

Budžiu

v.s. A. Saulaitis, 
LSS Tarybos Pirmininkas

Į TALKA. KNYGAI 
"LIETUVIŠKOJI SKAUTIJA"

Lietuvių skautų įkūrėjo Petro 
Jurgėlos “Lietuviškoji Skautija” 
bus pirmoji plačiausia lietuvių 
skautų darbų, įvykių ir nuopelnin- 
gumo Lietuvai istorinė gausiai 
iliustruota apžvalga. Šios knygos 
leidėjas - LSS. Knygai išleisti rei
kalinga iš anksto finansinė parama. 
Lėšoms telkti LSS vadovybės įga
liotas vajaus komitetas kviečia 
kiekvieną skautą-ę ir skautiškų

iigiĮaigiGnĮalĮalSięnęflSlpniinSn'alSll'ilSlIalS^

KAS-KUR-KADA?
JUBILIEJINĖS STOVYKLOS

1973 m. LSS Jub. Stovykla įvyko 
rugpiūčio 19-29 d.d. prie Beaumon- 
to, Ohio valstijoje.

Joje dalyvavo apie 1000 lietuvių 
skautų ir skaučių, kurių skaičius 
didįjį stovyklavimo vidurio savait
galį buvo padidėjęs dar maždaug 
200 stovyklautojų.

Jubiliejinė Stovykla padalinta į 
šias pagrindines stovyklas (kurios 
savo keliu padalintos dar į pasto- 
vykles):

Skautų Brolijos Vilniaus: vilkiu
kų Žvėrynas, skautų Šventaragio 
Slėnis, jūrų skautų Užupis ir 
skautų vyčių Vilkpėdė.

Skaučių Seserijos Lietuvos: jau
nesniųjų skaučių Rytmetėlis, 
skaučių Saulės Takas, vyresniųjų 
skaučių Sietynas, jūrų skaučių 
Anapus Marių ir vadovių Žara.

Akademinio Skautų Sąjūdžio 
Admeliora.

Administracija, vyr. vadovybė, 
stovyklos ūkio tarnyba ir svečiai 
sudarė Bendrijos stovyklą.

Kiekviena stovykla (ir atitinka
mai jos pastovyklės) turėjo savo 
programas, pritaikytas šios Jubi
liejinės Stovyklos siekimams ir 
atitinkamoms skautų bei skaučių 
grupėms. 

darbų rėmėją užsisakyti iš anksto 
knygą “Lietuviškoji Skautija” ar 
paremti knygos išleidimą bet kokia 
auka.

Knygos prenumerata $10.00; 
paaukoję $25.00 - tampa garbės 
prenumeratoriais, aukoję ne ma
žiau $50.00 - knygos leidėjai mece
natai. Jūsų atsiliepimas į šį prašy
mą bus pirmoji garantija darbą 
pradėti.

Prenumeratas ir aukas’ siųskite 
vąjaus komiteto iždininkui šiuo 
adresu: Juozas Bružas, 7103 
Avenue X, Brooklyn, N.Y. 11234. 
Čekius išrašykite: “Lietuviškoji 
Skautija”.

Didžiosios lietuvių skautų ir 
skaučių stovyklos įvyksta taip:

TAUTINĖS STOVYKLOS - kas 
dešimt metų, pradedant Ląja (mi
nint Lietuvos skautijos įsikūrimą - 
1918.XI.1 / 1928 m.; Il-oji Tautinė 
Stovykla įvyko taip pat Nepriklau
somojoje Lietuvoje 1938 m. 
IlI-čioji TS įvyko 1948 m. V. Vo
kietijoje. Ketvirtoji (1958 m.) ir 
penktoji (1968 m.) įvyko jau 
Amerikos žemyne.

Kad ilgi dešimtmečio tarpai tarp 
dviejų tautinių stpvykių sutrum
pėtų, nuo 1953 m. pradėta ruošti 
vadinamos JUBILIEJINĖS STO
VYKLOS. Jos įvyko 1953 m., 1963 
m. ir šią vasarą.

Į šias dideles stovyklas suplau
kia skautiškojo jaunimo iš įvairių 
skautų ir skaučių organizacijos 
sektorių. Paskutinio dešimtmečio 
tokiose stovyklose ir dalyvių buvo 
gausu. Pvz., Jubiliejinėje Stovyk
loje 1963 m. dalyvių buvo apie 700 
asm., V Tautinėje Stovykloje 1968 
m. jų perėjo apie 1750 asm., šių 
metų Jubiliejinėje Stovykloje re
gistruotų stovyklautojų buvo apie 
1250 asm.

Tos stovyklos įvairuoja savo 
programomis, veikimo turiniu ir 
pan.; didelė dalis stovyklautojų 
taip pat keičiasi.

Bet tai labai svarbūs, ypatingi ir 
reikšmingi didelės organizacijos 
įvykiai, įtakingi visam lietuvių 
škautybės sąjūdžiui.

14
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SKAUTU JUBILIEJINĖS STOVYKLOS PASVEIKINIMO DAINA

Skiriu: brangiam lietuviu 
skautiškam jaunimui!

Autorius
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SKILTIES DARBAI
Miela Sese,

Jei vadovauji skaučių kandidačių 
skilčiai, gali savo sesių ruošimosi 
laiką pagyvinti įvairiais darbeliais. 
Čia noriu su Tavimi pasidalinti 
viena mintimi, kurią išbandėme su 
“Kernavės” tunto skiltininkėmis.

Maždaug vieno jardo pločio ilgą 
popierį padalinti į tiek skyrių, kiek 
yra skiltyje skaučių (žiūr. brėžinį). 
Viršuje prilipdyti paveikslėlį ar 
skautės nuotrauką ir parašyti 
vardą. (Jei sunku gauti plataus po- 
pierio visai skilčiai, gali kiekviena 
skautė turėti savo atskirą juostą). 
Ant šios juostos skautė sueigoje 

užlipdo, nupiešia ar parašo tą, ką 
ji išmoksta, besiruošdama trečiam 
patyrimo laipsniui.

Į pirmą langelį įrašo ar, ant 
atskiro popierio parašius, užlipdo 
skaučių įstatus. Toliau padaro Lie
tuvos vėliavėlę ir Vytį. (Vėliavėlę 
galima įsmeigti, jei ant popierio 
prilipdai styrofoam pusrutuliuką). 
Kiti trečio patyrimo laipsnio daly
kai, kuriuos galima juostoje paro
dyti, yra: Įžodis, rūtelė (gali pa
rašyti ir jos paaiškinimą). Parašyti 
skautų ir tautines šventes. Vy
riausios Skautininkės, tuntininkės 
ir draugininkės pavardes, iš po
pierio ar medžiagos iškirpti ir pri
lipdyti skautės uniformą, nupiešti 
kelionės ženklus, švilpesius, lie
tuviškos juostos rašto dalį, pri
lipdyti surištų mazgų pavyzdžius ir 
pan.

Išmokiusi skautės įstatus savo 
seses, miela skiltininke, prisi
mink, kad juos reikia ir vykdyti.

Budžiu!

Sesė Alė N.

išmarginta, nušveisk ašmenis 
stiklo popieriumi. Tą pabaigus 
skudurėliu - lašelis sėmenų alyvos 
- truputį pamirkytu lak (varnish), 
trinama, kol ašmenys sužėri 
gražiu blizgėjimu. Rankena taip 
pat nulakuojama.

Tą atlikus, juodu ar raudonu 
tušu gali išpiešti ašmenyse skau
tišką ženklą ar šūkį, o rankeną 
pažymėti savo inicialais.

PASIDARYKIME PEILĮ

Štai geras užsiėmimas skautams 
žiemos metu: pasigaminti gražią 
puošmeną - medinį peilį. Čia 
pateikiu keletą sugestijų, kaip jį 
padaryti (piešiniai A ir B j.

Skiltis išeina į mišką, kur kiek
vienas skilties brolis ieško medelio 
ar šakos, iš kurios išeitų įdomi 
rankena ir tinkami ašmenys. Rei
kėtų maždaug 4 inčų rankenai ir 
4- 6 inčų ilgio ašmenims, taigi 
išsipiauk šaką apie pėdos ilgio ir c 
inčų skersmens.

Aš susiradau lazdyno šaką (brėž 
C), kurią nupiovęs išdrožiau D 
brėžinėlyje parodytą knygos pus
lapiams pjaustyti peilį.

Medį išsipiauti reikia žiemos

metu, kada medienoje nėra šyvių, 
ir gerai išdžiovinti. Drožk ir dailink 
aštriu peiliuku (ne peiliuku, bet 
AŠTRIU peiliuku - atsimink). Kai 
peilio forma išdrožta ir galutinai
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KUODUOTOJI
ZYLĖ-

ZYIE (angliškai titmouse) 
Būdama MA1A, LENGVA IR LABAI 
VIKRI,KABINĖJASI i PLONIAUSIAS 
SAKAS,MEDŽIU ŽlEVę.TEN 
APieŠKO KERPES,SAMANAS 
IR SULESA RASTUS VABZDŽIUS 
BEI VIKŠRUS. ŽIEMĄ ZYLĖS
MĖGSTA SĖKLAS (YPAČ 5AU- 
LĖGRĄŽy), LAJŲ.

PUfttĄf TunEra bOti pastovė
jus/u LE/JTblt!/4u STOP/O, 
ESMĖ /%’, ĮVESTAS 

PĖrDiįį 
žeAs4ės9 

stulpo AP

tfl

SUKUTIS MOKA LIPTI

LIDTL1'.-
N
M MAT
R1BIJOT

>N*
DO

___ MEDŽIO KAMIENU GALVA AUKŠ
TYN IR ŽEMYN,KO NEGALI GENYS, KURIS LAI

KOSI ĮSMEIGUS UODEGOS PLUNKSNAS.
SUKUTIS IEŠKO VIKŠRU , VABZDŽIU KIAU

ŠINIU} ŽIEMAI MINTA SĖKLOMIS, UOGOMIS 
RIEŠUTAIS. .

ENKH&S !S PASTOISĖJUS/U.LEUT(J, 
'Ą'jrosfso, srnė /% o/a. /švęst/ ss 
PĖpU 1//BŠ ŽEMĖS, PP/E MEDŽ/Oį 
JE/ GAS/MA - PAM1ŠVĖJE .
...a jeigu turi gamtininko specia

lybę , tai žinai, kad buki/tis 
lotyniškai vadinasi •.

SITTA 6UROP&A IT
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SAVAITĖ SU
DARIAUS-GIRĖNO BROLIAIS

“Kaip didvyriai Lietuvos, 
Garsinau! mes vardą jos”

Sušukdami savo stovyklos šūkį, 
Lituanicos tunto broliai pradėjo 
dvi darbingas ir malonias savaites 
Rako stovyklavietėje. Negaišdami 
laiko, susinešė savo daiktus ir 
ėmėsi palapinių statymo jiems pa
skirtuose rajonuose. Darbas ėjo 
sparčiai: tarp medžių aidėjo plak
tukų ir kirvukų taukšėjimas ir 
skiltininkų komandos.

Išsirikiavom pirmajam Dariaus- 
Girėno stovyklos gairės nuleidi
mui. Stovyklos viršininkas s. Liu
das Ramanauskas pasveikino bro
lius linkėdamas prasmingo ir 
linksmo stovyklavimo. Taip pat 
paaiškino, kad stovykla pavadinta 
mūsų didvyrių vardu, nes stovyk
los metu sukanka 40 metų nuo 
tragiško jų žuvimo.

Pirmą vakarą miegas neėmė, 
todėl buvo nutarta pravesti naktinį 
žaidimą, kuris taip visus išsėmė, 
kad pasibaigus buvome laimingi, 
galėdami griūti į lovas.

Kitą rytą - sekmadienį - tėvas 
Algimantas Kezys, S.J., šventų 
mišių metu dėkojo Dievui už sau
gias keliones į stovyklą ir prašė
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gražaus oro ir geros nuotaikos. 
Likusi dienos dalis buvo praleista 
baigiant įsirengimo ir papuošimo 
darbus. Stovyklos direktorius s. R. 
Račiūnas pravedė pašnekesį apie 
priešgaisrinę apsaugą, o brolis 
Donatas Ramanauskas aiškino apie 
pirmąją pagalbą.

Pirmadienį skautai mokėsi sto
vyklinės dainos, kurią parašė s. 
Juozas Toliušis, o meliodiją sukūrė 
muzikas Faustas Strolia. Išmokę 
dainą, nutarė išmėginti jūrų skau
tų transportacines priemones. 
Jūrų skautų pastovyklės vadas 
brolis L. Kupcikevičius instrukta
vo, kaip valdyti ir kaip naudoti 
canoe.

S. Alksninis gyvenąs New Yorke 
ir šią vasarą dirbąs netoli sto
vyklos statomos didelės elektros 
jėgainės vadovybėje, vakarais 
skubėjo stovyklon su mumis pa
bendrauti ir padainuoti.

Antradienį broliai mokėsi pione- 
rijos, mazgų ir vykdė įvairių pio- 
nerijos projektų statybą. Partiza
nų būrelis stengėsi išmokti ir kitus 
išmokyti kuo daugiausiai dainų. 
Visi ruošėsi, antradienio vakaro 
bendram laužui. Artėjant laužo 
nustatytam laikui, pradėjo lynoti, 
vėliau lyti, o pagaliau pilti, kaip iš 
kibiro. Bet netrukus nustojo ir lau
žas įvyko nors po Dariaus-Girėno 
pastoge.

Dariaus-Girėno stovyklos ko
mendantai, senj. G. Būtėnas ir 
senj. P. Balčiūnas.

Trečiadienį, po vėliavos pakėli
mo grįžtant į palapinę, stovyklos 
komendantą Gintą Būtėną, tą 
dieną švenčiantį savo gimtadienį, 
broliai netikėtai pasveikino, sugie
dodami “Ilgiausių metų”, palydė
dami dainą triukšmingu plojimu. 
Po to visi išsiskirstėme užsiėmi
mams.

Vakare brolis Garšva iš Pensyl- 
vanios davė skauto įžodį ir pasi
puošė geltonu šlipsu. O vėliavas 
nuleidus, stovyklos viršininkas 
papuošė brolį Būtėną ypatingu 
“gimtadienio ordenu”.

Ketvirtadienio ryte lijo, ir bro
liai turėjo galimybės pusvalandį 
ilgiau pamiegoti. Bet netrukus pa
sirodžius saulei, vėl prasidėjo die
nos užsiėmimai. Vieni broliai spor
tavo, o kitiems, skautų pastovyklės 
vadas brolis Plačas instruktavo 
morzę, Partizanų būrelis sumanė 
savo jėgas išbandyti orinio rung
tynėse prieš stovyklos vadovybę.

Po vakarinio laužo, skautams 
sumigus, vadovai rinkosi valgyklos 
pastogėje: tikrino savo kareiviškus 
telefonus ir kartojo detalizuotus 
žygio planus. Po vienuoliktos ■ 
draugininkai pažadino skautus.
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Buvo duota penkiolika minučių lai
ko pasiruošti naktiniam žygiui. 
Draugovėm išsirikiavus, broliai 
Raimundas Strikas ir Gintaras 
Plačas pasiėmė po draugovę ir iš
žygiavo į tą patį mišką, tik skirtin
gais keliais. Stovyklos vadija, va
dovaujant stovyklos viršininkui, 
gabeno palapines ir kitus reikme
nis. Po pusės nakties žygio broliai 
pagaliau pasiekė kelionės tikslą ir 
abiejose Marquette upės pusėse 
susikūrė laužus. Sekė naktinis žai
dimas, kurio tikslas buvo užgesinti 
kitos draugovės laužą.

Penktadienio ryte pabudę broliai 
pasitaškė šaltame upės vandenyje. 
S. Ramanauskas ir brolis Būtėnas 
atgabeno maisto produktus pusry
čiams. Pasigaminę maistą ir paval
gę, broliai nugriovė palapines ir, 
sutvarkę rajonus, išsirikiavo kelio
nei į stovyklą. Žygis “namo” dienos 
šviesoje atrodė žymiai trumpesnis: 
nė nepasijutom kaip buvome sto-

JUB. STOVYKLOS 
LAIKRAŠČIAI

Šių metų Jubiliejinę Stovyklą 
dokumentaliai vaizdavo dvidienis 
laikraštis SU SKAUTYBE. Pir
mojo numerio data yra rugpiūčio 
19 d., paskutinio - rugpiūčio 29 d. 
Taigi, apima visą stovyklos laiką.

Išleisti 6 numeriai po 1,000 
egzempliorių; kiekvienas numeris 
14-20 puslapių.

Viršelio 1-asis ir kiekvieno nu
merio (skautamokslio iliustracijų) 
1-3 lapai spausdinti spaustuvėje; 
kiti - ten pat stovykloje rotato
riumi.

Dominuojanti šios Jubiliejinės 
Stovyklos tema Vilnius 650 metų 
sukaktis, todėl kiekvieno SU 
SKAUTYBE numerio titulinis la
pas iliustruotas Vilniaus simboliais 
bei istorinių paminklų paveikslais.

Laikraštėlio turinyje - oficialūs 
vyresniųjų vadovų bei vadovių 
pranešimai, trumpi vedamieji 
straipsneliai, poezijos gabaliukai, 
įvairūs sveikinimai, kronikiniai ap
rašymai, stovyklautojų mintys ir 
pan.

Jubiliejinės Stovyklos laikraštėlį 
SU SKAUTYBE redagavo: vy- 

vykloje.
šeštadienio ryte visa stovykla 

kėlėsi anksti. Ne todėl, kad to no
rėjo, bet todėl, kad Kernavės 
“Žiežirbos” stovyklos vyresnės 
skautės su puodais ir skambalais 
visus žadino linksmai dainuodamos 
“Vai kelkitės, vaikeliai”.

Iš Chicagos pradėjo plaukti sve
čiai ir tėvai savaitgalio iškilmėms. 
Pasisvečiavę ir stovyklas apžiū
rėję, tėveliai rinkosi Dariaus-Gi
rėno stovyklos vėliavų aikštėje, o 
broliai ir sesės savo stovyklose ri
kiavosi didžiajam paradui. Po pa
rado nuleistos vėliavos ir visi vėl 
grįžo į savo stovyklas ruoštis 
bendram laužui. Nuotaikingas 
buvo laužas, kurį užbaigus su “Lie
tuva brangi” ir tradicine “Ateina 
naktis”, buvo baigta ir pirmoji sto
vyklavimo savaitė.

Du žali vabalai

riausioji redaktorė - v.s. Alė Nami- 
kienė, redakcijos bendradarbiai - 
ps. J. Asminas, s. M. Gverzdienė, 
s. v. Nagevičius, v.s. A. Saulaitis, 
SJ, v. si. J. Šeškutė, si. R. Šilėnaitė 
ir k.

Administratorius - s.v.v. si. J. 
Vilgalys.

Visiems šešiems SU SKAUTY
BE laikraščio numeriams vieną 
bendrą aplanką paruošė ir sto

NEKASK DUOBĖS KITAM, PATS ĮKRISI
Iš Jubiliejinės stovyklos laikraščio

vyklautojams bei stovyklautojoms 
padovanojo v.s. S. Radzevičiūtė, 
a.a. v.s. Dr. D. Kesiūnaitės fondo 
tvarkytoja.

Liet. Skaučių Seserijos stovykla 
- Lietuva - leido LIETUVOS 
ATSPINDĮ. Išėjo du riebūs ilius
truoti numeriai. Redagavo ps. t.n. 
D. Korzonienė, redakcinį kolekty
vą sudarė: s. S. Jelionienė, j. v.s. 
A. Gasnerienė, vyr. sk. R. Giedrai
tytė, g.v. J. Kliknaitė. Iliustravo 
vyr. sk. D. Petreikytė. Viršelis - 
vyr. sk. S. Gruzdytės.

Jaunesniųjų skaučių Rytmetėlio 
pastovyklė leido sieninį laikraštėlį 
LABAS RYTAS. Paukštyčių laik
raštėlis iliustruotas margais pieši
nėliais ir vis naujomis stovyklos 
gyvenimo nuotraukomis. Redaga
vo s. S. Jelionienė.
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žys. 8. Brolijos vadovai Vilniaus 
pastovyklėje. 9. Seserijos vadija. 
10. Dalis skaučių vėliavos nuleidi-

BROLIS
V. BACEVIČIUS

1. Ad meliorem - sako sesės aka- 
demikės. 2. Vyr. skautės žengia į 
vėliavos nuleidi-tą. 3, Paukštytės

: į ■

Eli •
JUBILIEJINĘ

. STOVYKLĄ 

seka kylančias vėliavas. 4. Cleve- 
lando pilėnai, davę jubiliejinėje 
skauto įžodį. 5. Saliutuoja vilkiu
kai. 6. Brolis R. 1 ' ijonas veda 
skautus vyčius. 7. Garbės tribūną 
sveikina jūreiviai; veda s. D. Ki--

L-

me. 11. šv. Komuniją priima Įkū
rėjas P. Jurgėla. Toliau eilėje Ta
rybos P-kas ir abu Vyr. Skautinin
kai. 12. Ar ne šaunios mūs jūrei- 
vės! 13. Prov. kun. G. Kijausko, SJ, 
pamokslas.
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JUBILIEJINĖS STOVYKLOS sesių ir brolių darbu.

KAROLIUKAI • *
Renku skautiškus prisiminimus 

ir veriu, kaip gintariukus į 1973 m. 
Jubiliejinės stovyklos karolius. Ir 
maži ir dideli, skaistūs ar liūdnesni 
rieda vienas po kito, mintims grįž
tant Jubiliejinėm..

Pro stovyklos vartus, paukšty
čių rajoną, valgyklą ir brolius išsi
tiesęs, platus kelias nuvingiuoja į 
Seseriją. “Tūkstantis žingsnelių 
lyg mano namelių...” norisi uždai
nuoti. Pažvelgi į jį iš ryto - žengia 
skiltis vėliavas prie ežero kelti; 
nakties tylumoj sušvinta ant jo 
šviesos - patruliuoja brolis Heinin- 
gas (kada jis miega?); užsiėmimų 
metu keliu skuba vadovai į posė
džius; artėja pietų metas - nuo 
paežerės žengia juo linksmos jū- 
reivės, leidžiasi nuo Šventaragio 
kalno broliai, per tiltą atskuba 
sesės. Skautės iš pat stovyklos 
galo - Saulės tako - suskaičiavo, 
kad joms iki valgyklos reikia eiti 
dvi mylias. “Sese, vien dėl valgymo 

per dešimt dienų mes nuėjome 120 
mylių!”

*

Amerikiečių skautų stovykla
vietės keliai šioms kelioms 
dienoms lietuviškai perkrikštyti: 
“Savanorių Takas”, “Gedimino 
Alėja” - ir ateina į mintį savasis 
Rakas. Ten kiekvienais metais 
paukštytės' žino, kad į nakties žai
dimą slinks per “Šarūno Slėnį”, 
kad eisim į mišias “Aušros Vartų 
Vieškeliu”, susirinksime sporto 
šventei į “v.s. St. Kairio Slėnį”.

Kairio slėnis... Tautinėje Sto
vykloje 1968 m. pasirodę Toronto 
skudutininkai ir kanklininkės pali
ko mielus įspūdžius. Jų vadovo 
atminimui po to Rakė pavadintas 
slėnis. Ir dabar, Vilniaus dienos 
lauže, klausydamasi kanklių skam
bėjimo, ne vienas prisiminėme 
skautininką Kairį ir džiaugėmės tų

Gražus buvo didysis laužas. Gal 
būt gražiausias iš visų iki šiol bu
vusių. Vienas to laužo įdomus gin 
tarėlis; Išėjo Montrealio broliai 
groti, birbynėmis ir paprašė ne
šviesti jiems į akis. Vieną dainą 
pagrojo - paplojome. Groja kitą. 
Taip gražu h Staiga žybt! viena 
švieselė iš minios, po jos antra, 
trečia... Ir kad sutvisko į dangų 
šviesos, šokdamos į birbynių 
dainos taktą. Buvo nepaprasta!

*

Tokiose stovyklose visokių ne
paprastų dalykų atsitinka. Netoli 
valgyklos stovi namelių pusratis. 
Aštuntame namelyje - krautuvėlė. 
Čia yra daug lankytojų - perka 
įvairius ženklus, siunčia laiškus, 
visada čia budi brolis Bacevičius.

Vieną popietį atėjusios trys gel- 
tonšlipsės randa uždarytas duris. 
Netoliese šnekučiuojasi v.s. A.
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Saulaitis su pora vadovų. Skautės 
prieina ir klausia: “Broli, ar jūs 
krautuvėlės vedėjas?” Brolis žiūri 
ir šypsosi. “Sesės, čia yra mūsų 
Sąjungos Pirmininkas” - gelbstime 
padėtį. “Oh... labas...” - nustemba 
jaunos sesės netikėtu susitikimu.

Kaip miela būna susitikti. Po 
ilgos kelionės lipi iš autobuso ir 
matai tau mojuojančias seses iš 
Atlanto rajono. Nespėji pasi
džiaugti, pasisveikinti, štai ir Ka
nada jau čia. Jaunesnės sesės žiūri 
ir stebisi, kaip mes galime viena 
kitą pažinti. Dar pora tokių sto
vyklų ir suvažiavimų, ir jos darys 
tą patį: džiaugsis susitikusios, 
sveikinsis. Nebesusitikau tik sesės 
Vidos iš Bostono. Paskutinį kartą 
kartu dainavome, Tautinę stovyklą 
prisiminusios, Dainavos suvažia
vime, ir ji žinojo, kad jau pasku
tinis... . *

Artinosi sekmadienis - Sąjungos 
Sukaktuvinė Diena. Brolis A. Sau
laitis, S.J., atvykęs iš tolimos Bra
zilijos, pasiūlė tos dienos sueigai 
įdomų planą - buvusių didžiųjų sto
vyklų dalyvių susitikimą.

Sekmadienį vėliavas bendrai 
nuleisti ir sukaktuves paminėti at
žygiavo virš 900 stovyklautojų. Po 
Tarybos Pirmininko kalbos, v.s. 
Kurgonienė iškvietė į priekį Pir
mosios Tautinės stovyklos daly
vius. Išeina septyni, vienas kitą 
sveikina. Seka 1933 m. Sąskrydis 
Palangoje, 1938 m. Tautinė sto
vykla. Ratelis vis po kelis padidėja. 
Trečiosios 1948 m. Tautinės sto
vyklos, jau Vokietijoje vykusios, 
dalyvių ratan atbėga jaunesni vei
dai, ratas plečiasi. 1958 m. Tautinė 
prie Detroito, 1963 m. Jubiliejinė - 
sušvinta jau ir mėlyni, violetiniai 
kaklaraiščiai, iš atskirų rikiuotės 
dalių išbėgę susitinka aikštėje ir 
jungiasi į ratą. Matau, kaip sune
rimsta jaunos eilės, lyg lenkty
nėms pakrypsta į priekį, laukia... 
1968 m. Tautinė stovykla! Suūžia, 
kaip giria, iš džiaugsmo ir puola 
šimtai į aikštę, imasi už rankų ir tik 
sukasi, sukasi ratai, kaklaraiščiai 
žali, violetiniai, mėlyni, geltoni...

Kas iš mūsų sekančioje Tauti
nėje susitiksime ir Tave su 
džiaugsmu minėsime?

A. Namikienė

STOVYKLŲ LAIKRAŠTĖLIAI

Kengūrų žemės lietuviškoji 
skautija, suskridusi į Australijos 
Rajono 25-mečio jub. stovyklą 
Ingleburne, NSW, jubiliejines die
nas fiksavo ir informavo dienraš
čiu, kurio išėjo septyni numeriai. 
Tai KRAMBAMBULIS, informa- 
cijos-humoro laikraštis.

Australiokų spaudinio puslapiai 
gausūs kronika, stovyklinėmis 
statistikomis (pvz., sužinome, kad 
stovykloje dalyvavo 72 sesės ir 95 
broliai; gausiausiai atstovautas 
Sydnejaus Aušros tuntas - 69 sto
vyklautojai; vilkiukai “nunešė” 
paukštytes -12 vilkų, 8 paukštytės 
ir t.t.), planais, piešiniais ir net 
nuotraukomis. Oficialiuose skyre
liuose patiriame apie stovyklos 
tvarką bei taisykles, skelbtuosius 
įsakymus, sveikinimus. Dėdė 
Nykštukas talkina humoro patari
mais, išsamus stovyklos dienoraš
čio tęsinys.

Krambambulį redagavo vyr. 
skautės E. žižytė su E. Kiveryte, 
meninis apipavidalinimas v.s. A. 
Jakšto; leido rajono spaudos sky
rius, paruošė bei sukomplektavo 
sp. sk. vedėjas v.s. Br. Žalys.

*

Grybai Lietuvos miškuose

Chicagos jūrų skaučių Nerijos 
tuntas, stovyklavęs Baltijos vardo 
stovykloje Rako kalneliuose, iš
leido 13 psl. laikraštėlį BALTIJOS 
VĖJELIS. Puslapiuose stovyklos 
daina, valčių šūkiai, sesių rašinėliai 
apie draugus, šokius, medžius ir 
pan. Kryžiažodis, eilėraščiai, hu
moras.

Iliustracijos sesės V. Malašaus- 
kaitės, redaktorės D. Balukaitė ir 
V. Markevičiūtė.

*
Sesės kernavietės (Chicago) šios 

vasaros stovykloje pasivadino žie
žirbomis. O kas yra žiežirbos, skai
tome jų stovyklos laikraštėlyje 
KIBIRKŠTIS: “Senovėje lietuvių 
gyvenimas sukosi apie šeimos 
židinį. Ir skautų gyvenimas sukasi 
apie' laužą. Nuo pat organizacijos 
įkūrimo laužas jungė visus skautų 
šeimos narius į vieną būrį. Susėdę 
apie laužą, sekame liepsnos žaidi
mą ir aukštyn kylančias žiežirbas. 
Ir mes skautės, tarnaudamos 
Dievui, Tėvynei ir Artimui, 
siekiame kilti vis aukštyn”.

Laikraštėlyje taip pat skelbiama 
Stovyklos vadovybė, žiežirbų dai
na, stovyklinio gyvenimo akimir
kos, Pelėdų godos, lietuvių taut, 
šokių galvosūkis. Laikraštėlis pa
įvairintas skaučių piešinėliais.
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M PRAEITIES PUSLAPIUOSE

MŪSUŠEIMOS NAUJIENOS

TRADICINIS SKAUTU LAUŽAS
VALSTYBĖS TEATRE

Šiemet įvykęs skautų laužas V. 
Teatre praėjo su dar didesniu 
pasisekimu, kaip kitais metais. 
Žmonių buvo sausakimšai prisi
grūdęs teatras. Didelių ir mažų, 
skautų ir jų bičiulių. Laužui didelės 
garbės padarė atsilankę Vyriau
sybės nariai.

Pradedant laužą, įvadinį žodį 
pasakė Vyriausias Skautininkas 
pulk. J. Šarauskas. Toliau sekė 
programa, kurią atliko apie 200 
skautų- čių.

LEISKITE IR BIRŽAMS 
PRABILTI

Per Velykų atostogas buvome 
nuvykę net į Klaipėdos skiltininkų 
sąskrydį, papildyti savo žinių 
atsargą. Na, o ten... Klausėmės 
paskaitų, žaidėm, žygiavom po 
miestą, važinėjomės laivu ir t.t.

Mes biržiečiai tenai nesnaudėm. 
Skautiškų kliūčių lenktynėse lai
mėjom pirmą vietą.

Mūsų jūrininkai jau sutvarkė 
savo baltaburius laivus ir raižo 
putotą Širvenos ežero paviršių. Jie 
dabar atidarė laivų dirbtuvę ir 
gamina laivus ne tik Biržams, bet, 
sako, pagaminę kažkokį “kreiserį” 
ir Tauragės vandens skautams. 
Netrukus gal pradės gaminti laivus 
ne tik Lietuvai, bet ir užsieniui. 
Šalia laivų dirbtuvės atidarė ir 
diržų “degintuvę”, kurioje gamina 
diržus visos gimnazijos mokiniams 
dėl vasarinių uniformų.

Gal manote, kad jie, užsiėmę 

biznieriškais darbais, pamiršta 
sueigas? Oi, ne. Daro sueigas 
lauke, saloje, daro užsiėmimus 
laivais ir t.t. Dirba ir kitos drau
govės, bet apie jų nuveiktus 
darbus kitą kartą...

MARIJAMPOLĖS SKAUČIŲ. 
TUNTAS

Retai mes apie save kalbame. 
Bijom, kad mūsų žodžiai nebūtų 
gausesni už nuveiktus darbus. Bet 
vis dėlto, kad kiti mus visai neuž
mirštų, reikia šį tą pasakyti.

Mūsų tuntą sudaro 6 draugovės. 
Viso yra 130 skaučių. Mes laikomės 
to principo, kad mūsų egzistavimo 
esmė glūdi ne kiekybėje, o 
kokybėje.

V.5 tuntas šventė savo įsteigimo 
metines sukaktis ir kartu minėjo 
skautų patrono Šv. Jurgio ir 
Motinos dieną.

9 vai. tuntas organizuotai daly
vavo pamaldose. Vakare mokytojų 
seminarijos rūmuose įvyko tunto 
sueiga. Tuntininkė, sktn. Augus- 
taitytė- Vaičiūnienė, skaitė įdomią 
paskaitą. Keletas skaučių davė 
įžodį. Po oficialiosios dalies buvo 
sukurta laužas ir prie jo atlikta 
gražių pasirodymų. Pagaliau su 
blėstančio laužo paskutinėm ki
birkštėlėm tyliai užgęso pasku
tiniai maldos žodžiai, ir visos sesės 
išsiskirstė į namus.

Bitė

PANEVĖŽIO TUNTAS RUOŠIA 
DIDELLSĄSKRYDį

Kalnų keliautojas, užkopęs į 
pirmojo kalno viršūnę, sustoja, 
nusibraukia nuo kaktos prakaitą, 
pailsi, pasidžiaugia gražiu vaizdu 
ir apgalvoja kokiu būdu pasieks 
pačią aukščiausią viršūnę.

Šiais metais Panevėžio tunto 
skautai užkopę 15-tą uolos laiptą 
nori sustoti, atsigręžti atgal, 
pažiūrėti į užpakalyje paliktą 
erškėčiuotą kelią, pasidžiaugti 
pasiektais laimėjimais, apgalvoti 
ir numatyti kelius į pačią skautijos 
viršūnę - skauto idealą,

Prieš 15 metų, t.y., 1920 m. 
rugs. m. 15 d. Panevėžyje buvo 
pasėta pirmoji skautijos sėkla 
Panevėžio skautai, norėdami tą 15 
metų sukaktį atžymėti, sumanė 
šią vasarą suruošti didžiulį skautų 
sąskrydį. Sąskrydyje dalyvaus 
Panevėžio skautai- ės, skautai 
vyčiai, jaunesnieji skautai- ės ir 
panevėžiečiai studentų “Vytis” 
korp! nariai.

Stovyklai vieta parinkta pušyne 
ant Nevėžio upės kranto, Berčiūnų 
vasarvietėje, labai gražioje istori
nėje vietoje, prie Berčiūnų gele
žinkelio stoties, (važiuojant iš 
Panevėžio į Kauną) 10 klm. nuo 
Panevėžio.

Sąskrydis prasidės birželio 24., 
baigsis liepos 1 d.

Panevėžiečiai labai norėtų savo 
sąskrydyje matyti visų Lietuvos 
kampų brolius ir seses, todėl 
kviečia visus Lietuvos tuntus 
atsiusti bent po vieną skautų ir 
skaučių skiltį.

Skautų Aidas Nr. 9 (150) 
1935 m. gegužės mėn.

23

22



8„ etafttas
Oak Ave.,

North HiwrssM®* Ill, 60S«>

ALp(LKA)3083
1973, Nr.8

7 41.266

23


	1973-Nr08-SKAUTU-AIDAS_0001
	1973-Nr08-SKAUTU-AIDAS_0002
	1973-Nr08-SKAUTU-AIDAS_0003
	1973-Nr08-SKAUTU-AIDAS_0004
	1973-Nr08-SKAUTU-AIDAS_0005
	1973-Nr08-SKAUTU-AIDAS_0006
	1973-Nr08-SKAUTU-AIDAS_0007
	1973-Nr08-SKAUTU-AIDAS_0008
	1973-Nr08-SKAUTU-AIDAS_0009
	1973-Nr08-SKAUTU-AIDAS_0010
	1973-Nr08-SKAUTU-AIDAS_0011
	1973-Nr08-SKAUTU-AIDAS_0012
	1973-Nr08-SKAUTU-AIDAS_0013
	1973-Nr08-SKAUTU-AIDAS_0014
	1973-Nr08-SKAUTU-AIDAS_0015
	1973-Nr08-SKAUTU-AIDAS_0016
	1973-Nr08-SKAUTU-AIDAS_0017
	1973-Nr08-SKAUTU-AIDAS_0018
	1973-Nr08-SKAUTU-AIDAS_0019
	1973-Nr08-SKAUTU-AIDAS_0020
	1973-Nr08-SKAUTU-AIDAS_0021
	1973-Nr08-SKAUTU-AIDAS_0022
	1973-Nr08-SKAUTU-AIDAS_0023

