
1



SPALIS 1978 OCT,

Oficialus LIETUVIU SKAUTU S-GOS organas
Įsteigtas 1923.HI.15 Šiauliuose, Lietuvoje 

Leidžia LSS Tarybos Pirmija

SKAUTU AIDAS THE SCOUTS ECHO
A Lithuanian youth Magazine, published monthly 
except July and August by The Lithuanian Scouts 
Association. Not for profit Illinois Corporation.

Subscription $5.00 yearly, $3.00 halfyearly, single 
copy 50c.

Second Class postage paid at Chicago, Ulipois
• Office of Publication:
Skautu Aidas
6842 So. Campbell Ave.
Chicago, III. 60629

• Editor in Chief - Sofija Jelioniene 
6111 So. California Ave. 
Chicago, III. 60629

® Managing Editor - A. Orentas 
6842 So. Campbell Ave. 
Chicago, III. 60629

Prenumerata: metams - $5.00, pusei metu - $3.00, atskiro nr. kaina - 50c. 
Garbės prenumerata - $10.00, garbės leidėjo prenumerata - $25.00.

Vyr. redaktorė - v.s. Sofija Jelionienė, 6111 So. California Avė., 
Chicago, III. 60629

Red. pavaduotojas - v.s. Balys Vosylius
Techninis redaktorius - v.s. Vladas Viįbikis
Redakcijos nariai: ps. Rita Fabijonienė, vyr.sk. vyr.sl. Dalia Petreikytė,
v.s. Ona Rozniekienė, v.s. Ona Saulaitienė,
v.s. Antanas Saulaitis, SJ, 
v.s. Bronius Žalys, Australija.

Administratorius: - s. Augustinas Orentas, 6842 So. Campbell Avė. 
Chicago, III. 60629

Redakcija taiso rašinius savo nuožiūra

iii :BlllllBlllllBIIIIIBI!IIBIIIIIBI!!IIBII!IIBI!lllBI!llfBlll!IOIIIIlBIIIIIBillllBlllllBIIIIIBIIIIlBIIIIIBIIlllBlilllBI!!IIBIlBIBUIIIBIIIIIBU'!iB^!MIIIIIBtlHIBIIIilBiUIKBIIIIIBliniBIIIIIBIIHIBII!IIBIIIIIBIIIIIBfflUBIIIIIBIIII!BlllllMnillOMIIIM'lllHI

PAŠTO DĖŽI TĖ
SKAUTŲ AIDUI -

Lietuvių Skautų Sąjungos 6-ji 
Tautinė Stovykla lietuviškos skau
tuos 60 metų sukakties proga svei
kina Jus, linkėdama garbingų metų 
kurti savo ir mūsų Tautos laimingą 
ateitį.

Budime!

Pasirašė

v.s. Lilė Milukienė, 
TS viršininkė

- ir vadovai
(Seka 42 parašai)

1978.VII.13-25.
Treasure Valley, 
Paxton, Mass.

***

Tau siunčiam, Sese, 
Laužo Vl-tojo liepsnelę; 
Tešildo ir apšviečia ji 
Kasdieną Tavo kelią!

LSS “SUTARTINĖS” 
viršininkė v.s. J. Kerelienė 
vadija ir sesės 
(Seka 11 parašų)

...Laimingai grįžau į namus ir 
radau visus sveikus.

Labai džiaugiuos, kad galėjau 
visus pamatyti, pasikalbėti, pasi
tarti. Esu nuoširdžiai dėkinga 
visiems už šiltą priėmimą, paramą, 
už skautišką meilę. Buvo labai 
smagu kartu stovyklauti skautiš
koj šeimoj ir jausti, kad tas pats 
tikslas mus jungia.

Ačiū už viską ir viso geriausio!

Budžiu!

ps. Eugenija Bacevičienė, 
PALANGOS viet-jos 
vietininkė,
Sao Paulo, Brazilija

***

..Vau spėjome įeiti į darbo vagą, 
tik vis dar prisimename savo vieš
nagę Jūsų žemyne. (...) Pradedu 
siūlyti mūsų vyriausiems vado
vams, kad vadovų mokyklos ne
būtų Jubiliejinių ir Tautinių sto
vyklų metu. Turėtų būti organi
zuojama kitu laiku. Mat, atvyku
sioms iš toli nebuvo daug progos 
pažinti ir įsigyvėnti pačios stovyk
los dvasioje. Tai taikau ne vien 
australiečiams, bet ir iš visų 
Amerikos ir Kanados kampų atvy
kusioms į kursus.

Tautinėj Stovykloje yra svar
biau užmegzti platesnius ryšius bei 
pažintis su įvairių vietovių skau
tais. (...)

Nemėgstu aš daug ačiuotis, bet 
kai jaučiu, kad tai plaukia iš šir
dies — sakau irgi iš širdies — ačiū, 
ačiū, ačiū!

Su broliškais linkėjimais —

v.s. fil. Balys Barkus, 
Sydney, Australija

***

Prieš pusmetį teko Jus pasvei
kinti iš svetingos Australijos. 
Dabar mūsų žemyne vyksta Vl-ji 
Tautinė Stovykla, todėl vėl svei
kinu Jus, spausdamas kairę ir pra
nešu, kad vis budžiu!

Jūsų

v.s. VI. Bacevičius

Miela Sese,

Labai dėkoju Jums už sveikini
mus iš VI Taut. Stovyklos. Mūsų 9 
dienų stovyklėlėje Wisconsin Dells 
aš sutikau brolį Škipkį iš New

( Perkelta į 50 pusi. )
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LIETUVIŠKOS SKAUTUOS
60 METU ĮNAŠAS JAUNIMUI

v .s. fil. J. Damauskas

Anglų lordo Baden Powellio 
sumanymu ir iniciatyva atsiradusi 
skautybė, jaunuomenės saviauklos 
idėja bei sistema, per 70 su viršum 
metų paplitusi visame laisvajame 
pasaulyje, šiandien apjungia virš 
70 milijonų skautų, skaučių. Skau- 
tybės esmės prasme, lietuviai 
skautai yra tos didžiulės pasaulio 
brolijos-seserijos maža dalelytė, 
per tai ir visų pirma būdami lietu
viais.

Skautybė, išoriniai tapusi'tarp
tautine organizacija, kiekviename 
krašte, kiekvienoje tautoje turi 
savitą veidą. Tuo galima paaiš
kinti, kad ir mūsų skautija, ar ne
priklausomybės laikais veikusi 
Lietuvos Skautų Sąjunga, ar išei
vijoje susidariusi Lietuvių Skautų 
Sąjunga, buvo ir yra neabejotinai 
lietuviška, lietuviško jaunimo savi
auklos organizacija. Tik su tuo 
skirtumu, kad okupantui užval
džius Lietuvą, mūsų išeivijos 
skautijai labiau rūpi ir turi rūpėti 
skautų, skaučių lietuviškumas. 
Šiandien, iš mūsų šūkio tarnybos 
Dievui, Tėvynei ir Artimui, likimas 
verčia stipriau ir plačiau rūpintis 
tarnyba Tėvynei, nei tai reikėjo 
akcentuoti veikiant nepriklauso
moje Lietuvoje.

Užtat šiandien, Lietuvių Skautų 
Sąjungos veiksmingumo mastu, 
pirmučiausia yra tai, kiek LSS 
padeda išlaikyti, stiprinti lietuviš
kumą mūsų jaunimo eilėse. Kiek 
pasiekiama — sunku pateikti kokių 
tikslesnių statistikos duomenų, 
konkrečių skaičių, vienok, galima 
drąsiai pasakyti, toje srityje LSS 
atliktas darbas yra daug didesnis 
nei apie tai kalbama!

Lietuvoje 1918-1940 metais per 
skautų eiles apytikriai perėjo gal 
netoli 100.000 jaunimo. Išeivijoje 

1948-1978 m. skautavo, berods, 
virš 20.000 skautų, skaučių.

Vieniems tas dalyvavimas skau
tiškoje veikloje liko savas visam 
gyvenimui. Jiems skautiškos eti
kos, elgsenos dėsniai liko viso jų 
gyvenimo gairėmis. Kitus skauta- 
vimas buvo patraukęs savo orga
nizuotumu, auklėjimo ir saviauklos 
metodais, kuriais ir suaugę jie 
vadovaujasi. Tretiems skautybė 
buvo patraukli savo uniformomis, 
ženklais, laipsniais, vadovavimo, 
komandavimo pareigomis. Dar 
kitiems dalyvavimas skautų eilėse 
buvo tik nežymus jų jaunatvės 
periodas, dvasiniai nepalikęs jiems 
didesnės įtakos.

Neabejotina, kad skautavimo 
įtakos skalė yra labai įvairi, deta
lėse gal net individuali, bet ir silp
niausiu atveju skautavimas tikrai 
atliko senos pasakėčios vandens 
pylimo į rėtį vaidmenį, — vanduo 
rėtyje neišsilaikė, bet... rėtis liko 
švaresnis!

1958-59 m. Paryžiuje teko susi
durti su dviem lietuviais: vienas 
jų — nuo Alytaus, o kitas — nuo 
Zarasų. Abu jie dalyvavę Prancū
zijos Svetimšalių Legione (vienas 
Indokinijoje, o kitas Alžyre). Abu 
jie sakėsi skautavę Lietuvoje. 
Abiejų liudijimu, sunkiais gyve
nimo momentais, komplikuotomis 
karų aplinkybėmis, tokį ar kitokį 
sprendimą, padėjusį jiems išlikti 
gyvais, jie rado savo jaunystės 
dienų skautavime, skautiškų žai
dimų bei pratimų eigos prisimini
muose, o ypač saviauklos mo
kyme!..

Skautų eiles perėjo daugumas 
mūsų jaunesnių veikėjų Lietuvoje. 
Dar didesnis skaičius skautavusių 
yra mūsų išeivijos jaunesnių vei
kėjų eilėse. Sąrašas jų gal dešimtį 
tūkstančių siektų. Išeivijoje, per 
daugelį metų, paliečiant lietuviško 

skautavimo klausimus, tų veikėjų 
tarpe veik neteko sutikti tokio, 
kuris nebūtų skautavęs. Lietuvių 
Skautų Sąjunga, net nežiūrint ir į 
tai, koks tų veikėjų vėlyvesnis, 
asmeniškas santykis su lietuviška 
Skautija bebūtų, —- jais gali tik 
didžiuotis. Skautavimas juos, dau
giau ar mažiau, išmokė veikti sa
varankiškai, siekiant savo darbą, 
uždavinį atlikti kuo geriausiai.

Jei Lietuvoje net 50 procentų 
universitetą baigusių akademikų 
skautų buvo priimta moksliniam 
darbui tame pat universitete, tai ir 
išeivijoje akademikai skautai sten
giasi eiti tuo pat keliu, iškildami 
net į gyvenamojo krašto pirmau
jančias mokslininkų, savo srities 
specialistų eiles. Pvz., fil. prof. dr. 
Algis Avižienis Californijoje, fil. 
inž. Juozas Danys Kanadoje, fil. 
direkt. dr. Stepas Matas Cleve- 
lande, fil. prof. dr. Rom. Viskanta 
Indianoje ir labai daug kitų. Visi jie 
vadovavosi ir vadovaujasi akade
minės skautijos obalsiu “Ad 
Meliorem!”

Gal reikšmingiausias skautiško 
auklėjimo bruožas, turįs gilios 
įtakos visam žmogaus gyvenimui, 
yra: nebijojimas kasdien ko nors 
naujo išmokti. Greta to, reikia pri
minti specifinį - savitą lietuviško 
skautavimo bruožą: skautybę, 
skautavimą vertinti ne kaip žaidi
mą, o kaip įvadą, “planingą” įvadą į 
mokymąsi gyventi suaugusio gy
venimą. Skautavimas lietuviškam 
jaunimui ne pramoga, p rimtas 
užsiėmimas, turįs išmokyti gyventi 
“gyvenimo žaidimą”.
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KAS GALĖJO TIKĖTIS?

Aštuntasis šio nuostabiai pažan
gaus šimtmečio dešimtmetis. Lie
tuviškoji skautija susirinko VI-tajai 
Tautinei Stovyklai Amerikoje. 
Svetimame, nors ir svetingame 
krašte, kyla lietuviškoji vėliava, 
centrini dėmesį užleisdama JAV. 
Tačiau ją apsupa kitų penkių kraš
tų vėliavos, iš kurių yra susirinkęs 
mūsų lietuviškasis jaunimas. Pu
šys kvepia visai panašiai kaip Pa
langoje ar Panemunėje, skamba 
lietuviškos dainos ir kai mėnulis 
sidabru nulieja ežerą ir pasigirsta 
skardus juokas prie laužų, nevie
nas pagalvoja: kas galėjo drįsti 
tikėtis, kad šitiek metų svetimuose 
kraštuose išlaikysime lietuviškąją 
skautiją.

Kai rinkomės pirmajai Tautinei 
Stovyklai 1928 metais Aukštosios 
Panemunės miške, tai tikslas buvo 
atžymėti pirmąjį gyvavimo de
šimtmetį ir visuomenę arčiau su
pažindinti su mūsų organizacija. 
Tada valstybė džiaugėsi savo ne
seniai atgauta nepriklausomybe, 
turėjo daug gražių vilčių dėl atei
ties; laisvė, be abejo, atrodė pats 
svarbiausias ir brangiausias daly
kas gyvenime.

Šiandieną laisvojo pasaulio jau
nimui nelaisvės sąvoka nėra pilnai 
suprantama; jie laisvę laiko kaip 
natūralų gyvenimo reiškinį, ir kiti 
dalykai tampa lygiagrečiai svar
biais. Taigi kyla klausimas: kas 
labiausiai rūpi šio aštuntojo de
šimtmečio jaunimui? Stebint šios 
stovyklos vardus, sudarytą pro
gramą, tvarką, pirštųsi vienas 
atsakymas, kad šių laikų jaunimui 
yra labai svarbu vieno žmogaus 
ryšis su kitu, ieškojimas draugų 
savo tautiečių tarpe ir išmokimas 
sklandžiai dirbti drauge. Tai cha
rakterizuoja Seserijos pasirinktas 
vardas: Sutartinė; dainos žodžiais 
bandoma pasakyti kad tik “sutar
tinės aidas mus namo parves”.

Vl-toje Tautinėje Stovykloje 

mes taip pat esame pilni vilčių dėl 
ateities. Jei išsilaikėme tiek metų, 
išsilaikysime ir toliau. Mūsų broliai 
ir sesės Lietuvoje yra nepraradę 
kovos dvasios, netrūksta pasi
aukojimo pavyzdžių ir kaip vienas 
iš Lietuvos svečias pasakė: “Mums 
yra lengviau, nes mes matome 
Nemuną, Trakus, Vilnių, jaučiame 
praeitį ir tai mus sustiprina”. Ši 
stovykla tebūna kiekvienai sesei ir 
kiekvienam broliui trumpa “ke
lionė į Lietuvą”. Nors pušys ir 
žemė ne Lietuvos, tačiau tas pats 
mėnulis, tas pats ilgesys būti tobu
lesniu žmogumi ir noras palikti 
pasaulį nors trupūtėlį geresnį nei 
radai.

l.r.

700 >851
Gausūs sveikinimai su linkėji

mais, kuriuose nesunkiai išgirs
tama ta pati džiaugsminga, vilties 
ir paskatinimo gaida, šiaip jau vie
nodi ir, atrodo, kiek nuobodūs

skautininkai Z. ir A. Gaujeniekai. 
V. Bacevičiaus nuotr.

Latvių skautų dovana. Ją sto
vyklos viršininkei įteikė latviai

skaityti — prabyla į mus nerašy
tais žodžiais, verčiančiais džiaug
tis, bet kartu ir nenustoti rūpintis.

Štai, kiek daug nukreiptų akių į 
mus, tiek daug, pagrįstų vilčių
savosios bendruomenės ateičiai. 
Ar pajėgsime, ar sugebėsime 
žengti toliau taip, kaip per 60 metų 
ėjome? Jau vien tas sau pastato
mas klausimas verčia pasirūpinti, 
kad niekam nesuteiktume liūdesio 
tik dėl to, kad nebuvome pakanka
mai stiprūs atlikti pasiimtuosius 
uždavinius.

Stovyklinė statistika rodo, kad 
skaičiais nemažėjame. Tai jau vil
tingas reiškinys. Prieš akis “Sto
vyklos Dienos” — TS laikraštis 
1958 metų. Pesimistu nevadindami 
autoriaus, o tik atsargiu, norinčiu 
realybę pramatyti; šiandien 
džiaugdamiesi galime sakyti, kad 
jis klydo, norėdamas teigti apie 
mūsų retėjančias gretas. Iš tikrų
jų — ne tik atsilaikėme per 20 
metų, bet ir sustiprėjome. “Sto
vyklos Dienos” Nr. 2, 1958.8.18 
skelbia: “Stovyklos atidaryme 
dalyvavo 700”.

Dėkokime Dievui, kad Vl-tąją 
TS atidarėme su 851 išsirikiavusių 
stovyklautoju.

Č.S.
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LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGOS ŠEŠTOSIOS 
TA UTINĖS STOVYKLOS ATIDARYMO

AKTAS

Negalėdami stovyklauti savoje Tėvynėje, Šeštąją 
Tautine Stovyklą nutarėme vesti šiame gražiame 
Treasure Valley miške.

Gausus būrys suplaukusių sesių bei brolių įrodo, 
kad jų nebaugina nei ilgos distancijos nei kelionių 
sunkumai ir savo atvykimu jie patvirtina šios sto
vyklos pagrindinį tikslą:

skautiškai paminėti Lietuvos valstybės atstatymo 
ir

Lietuviškosios Skautijos įsikūrimo 60 m. sukaktis.

Esame tvirtai įsitikinę, kad ši stovykla padės 
mums atsinaujinti, sustiprėti ir toliau augti lietuviš
kos skautybės dvasia.

Šių kilnių idėjų vedama, stovyklos vadija skelbia 
Lietuvių Skautų Sąjungos 6-ją Tautinę Stovyklą 
Amerikoje nuo šios valandos atidarytą.

1978 m. rugpiūčio 13 d.

v.s. Lilė Milukienė
6-oSios Tautinės Stovyklos
Viršininkė

Stovyklos Vadija:

v.s. Irena Kerelienė,
LS Seserijos Stovyklos Viršininkė

v.s. Sigitas Miknaitis,
LS Brolijos Stovyklos Viršininkas

v.s. Alf. Samušis,
Bendrijos Stovyklos Viršininkas

KELETAS ŽODŽIŲ
ATVYKUSIEMS "

Sveikinu visus atvykusius!

“Jaunystės sparnais skriejame 
pas Tave, mieloji tėvų žeme, auko
dami Tau savo darbus ir jėgas!”

Sveikinu Jus mielos sesės ir 
broliai, suskridusiuš į šią Vl-tąją 
Tautinę Stovyklą, Treasure Valley, 
Amerikoje.

Visus savo darbus ir mintis iš
reiškime lietuviškai, nes kalbėti 
lietuviškai yra didelė privilegija ir 
garbė.

Šioje stovykloje kurkime, mo
kykimės ir mokykime, išgyven
dami skautavimą jo pačioje reikš
mingiausioje formoje — pažindami 
kitus, bendraudami ir talkindami 
ten, kur mes esame reikalingi ir 
naudingi.

Sukurkime didžiausius laužus, o 
mūsų dainų garsai teskrieja pa
dangėmis į Lietuvą ir skelbia mūsų 
didžiąją 60-mečio šventę.

Budžiu!

v.s. Lilė Milukienė
Vl-tos Tautinės Stovyklos 
Viršininkė

VI Tautinės Stovyklos vadovy
bė — “Brolijos" stovyklos viršinin
kas Brolijos Vyriausias Skautinin
kas v.š. Sigitas Miknaitis, TS vir
šininkė LSS Tarybos Pirmininkė 

v.s. Lilė Milukienė ir “Sutartinės” 
stovyklos viršininkė LS Seserijos 
Vyriausia Skautininke v.s. Irena 
Kerelienė.

V. Bacevičiaus nuotr.
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Kiekviena Lietuvių Skautų Są
jungos stovykla yra tarsi motina, 
kuri susišaukia savo vaikus.

Šiemet švenčiame Vl-tąją di
džiąją mūsų šventę gamtoje — 
Dievo delne, kad švelniam prie
globstyje atsigautume, sustiprė- 
tume ir, tvirtai pasiryžę, galėtume 
vėl toliau dirbti, augti ir tobulėti, 
žengdami į 70-tuosius skautybės 
metus.

Būdama jos vyriausia dukra, 
sveikinu visas ir visus, suskridu- 
sius iš visų padangių į Lietuvių 
Skautijos šventę.

Budėkime,

VS v.s. Irena Kerelienė, 
Vl-tosios T.S. Sutartinės 
Viršininkė

Šiuos metus pradėjome pras
minga sukaktuvine švente — Vl-ja 
Tautine Stovykla Australijoje. 

Tikiu, kad tai buvo skatinantis 
pavyzdys mums tęsti šių jubilieji
nių metų šventimą Amerikos že
myne. Šia proga kviečiu visus 
dirbti lietuvių skautybės labui su 
didėjančiu užsidegimu ir pasiauko
jimu mūsų jaunimui.

Sveikinu visus brolijos vadovus 
reikšmingojo šešiasdešimtmečio 
jubiliejaus proga, linkėdamas plės
ti, stiprinti tautinį auklėjimą skau
tuose bei lavinti kiekviename vie
nete jaunus vadovus, kad jie su
gebėtų dar geriau už mus tęsti ir 
ugdyti lietuvių skautų veikimą.

Skautams linkiu stovyklauti 
broliškoje aplinkoje. Tegul Vl-ji 
Tautinė Stovykla lieka lietuviš
kumo ir pavyzdingo piliečio pa
reigų atlikimo kelrodžiu Jūsų atei
ties gyvenime!

Budėkime!

v.s. Sigitas Miknaitis, 
LSB Vyr. Skautininkas ir 
Brolijos Stov. Viršininkas

SEKRETORĖ
s. I. Jankauskienė

ETNINIŲ SKAUTŲ REPREZ.
v.s. G. Matonienė

PIONERIJA, SKAUTAMOKSLIO
PARODA
s. K. Matonis

PRIĖMIMAS ĮSIKŪRIMAS
ps. V. Alksninis

TAUTODAILĖ
v.s. L Nenortienė

BUD. SKAUTININKAS
v.s. A. Bobelis

“GIJOS” VIRŠININKĖ
v.s. R. česnavičienė

FOTOGRAFAS
G. Penikas

KRAUTUVĖLĖS VEDĖJA
s. Saulė Šatienė

IIIMIIIM': ■ BIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIB;I: air:BllillBIIIIIBIIIIIS1IIIIB»hBIIUIBIIIIIBIIIIIBIIIIiailllHIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIII

VITSVADI JA

VIRŠININKĖ
v.s. Lilė Milukienė

R.K. DVASIOS VAD.
ps. kun. A. Simanavičius

RELIG. PROGRAMA 
v.s. kun. A. Saulaitis, SJ

EV. DVASIOS VAD.
s. kun. A. Žilinskas

RELIGINĖ PROGRAMA
ps. Seselė Igne

BENDR. REIKALAI 
v.s. C. Kiliulis

FINANSAI IR ŪKIS 
v.s. P. Molis

ADJUTANTAS
v.s. A. Gudaitis

KOMENDANTAS
s. J. Šalčiūnas

REGISTRACIJA - FINANSAI
v.s. A. Glodas

SESERIJOS VIRŠININKĖ 
v.s. I. Kerelienė

BROLIJOS VIRŠININKAS 
v.s. S. Miknaitis

BENDRIJOS VIRŠININKAS
v.s. A. Samušis

VYR. REDAKTORIUS
v.s. Č. Senkevičius

PAŠTAS
v.s. VI. Bacevičius

LAUŽVEDYS
v.s. J. Alkis

VI-TOSIOS TAUTINĖS
STOVYKLOS SESERIJOS 
“SUTARTINĖS” V ADIJ A

SESERIJOS VIRŠININKĖ
VS v.s. Irena Kerelienė

PAVADUOTOJA
VSP v.s. Janina Mikutaitienė

ADJUTANTĖ
s. Rita Penčylienė

KOMENDANTĖ
ps. Rasa Lukoševičiūtė

R.K. DVASIOS VADAS 
v.s. kun. Juozas Vaišnys, SJ

EVANGELIKŲ DVASIOS
VADAS
s. kun. Algimantas Žilinskas

SKAUČIŲ PAST. VADOVĖ
s. fil. Ilona Laučienė
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PRITYRUSIŲ SKAUČIŲ 
VADOVĖ
s. Danutė Surdėnienė

PAUKŠTYČIŲ PAST. VADOVĖ 
s. Giedrė Stankūnienė

VYRESNIŲJŲ SKAUČIŲ 
VADOVĖ
ps. Aušrelė Klimienė

JŪRŲ SKAUČIŲ VADOVĖ 
j.ps. Vida Račiūnienė

SKAUTININKIŲ IR VYR.
SKAUČIŲ ŽIDINIEČIŲ 
v.s. Ramatė česnavičienė

“GINTARO” MOKYKLOS
VADOVĖ
s. Vanda Aleknavičienė

LAIKRAŠTĖLIO REDAKTORĖ 
s. Liuda Rugienienė

PIONERIJOS VADOVĖ 
v.s. Gilahda Matonienė

IŠKYLŲ VADOVĖ 
v.s. Laima Kiliulienė

LAUŽAVEDŽIŲ INSTRUKTORĖ
Birutė Nagienė

DAILĖS RATAS 
s. Regina Petrutienė

FOTOGRAFĖ
vyr. sk. Raminta Jelionytė

TIEKIMO SKYRIUS (ŽENKLAI) 
s. Joana Krutulienė

TIEKIMO SKYRIUS (KNYGOS) 
IR. NAKTIES BUDĖJIMO 
TVARKA
s. Albina Ramanauskienė

SPORTO VADOVĖ 
ps. Vilija Sužiedėlienė

ŪKIO VADOVĖ
j.v.s. Aldona Gasnerienė

DIENOS BUDĖJIMO VADOVĖ 
s. Liuda Gvildienė

VI-SIOS TAUTINĖS
STOVYKLOS BROLIJOS 

VADOVYBĖ

VIRŠININKAS
VS v.s. Sigitas Miknaitis

KAT. DVASIOS VADAS
s. kun. A. Kezys, SJ

EVv DVASIOS VADAS
s. kun. A. Žilinskas

STOV. VIRŠININKO PAV.
s. J. Raškys

VS PAVADUOTOJAS - 
BENDROS PROGRAMOS 
ps. R. Rupinskas

KOMENDANTAS
ps. P. Šalčiūnas

SKAUTININKŲ PAST. VIRŠ, 
v.s. R. Račiūnas

IŠKYLŲ PLANAVIMAS 
v.s. L. Ramanauskas

ADJUTANTAS 
s.v.v.sl. V. Raškevičius

ŪKIO VEDĖJAS
s. J. Lileikis

SPORTO VADOVAS
ps. G. Aukštuolis

TS VADUOS PAKEITIMAI IR 
PAPILDYMAI

Įsikūrimas ir vandens priežiūra - 
dr. R. Gaška

LSS Istorinė paroda - j.v.s. A.
Gasnerienė

Eksponatų dauguma - v.s. fil. B.
Kviklio

Skautoramos paroda - s. K. Matonis 
ir v.s. A. Saulaitis, SJ

Ligoninės personalas - R. M. Je- 
linskienė ir ps. L Alksninienė

Elektros įrengimai - A. Matulaitis
Budintis skautininkas - s. Alg.

Antanėlis

VILKIUKŲ PAST. VIRŠ.
ps. M. Banevičius

SKAUTŲ PAST. VIRŠ.
s. J. Starėnas

PRIT. SK. PAST. VIRŠ.
v.s. J. Paronis
ps. R. Strikas

JŪRŲ SK. PAST. VIRŠ.
j.s. L. Kupcikevičius

SK. VYČIŲ PAST. VIRŠ.
v.s. V. Morkūnas

SK. REIKMENŲ TIEKIMAS 
s. R. Pakalnis

LAUŽVEDŽIŲ
KOORDINATORIUS
v.s. kun. A. Saulaitis, SJ

SVEČIŲ PRIĖMIMAS
s. V. Pileika

PIONERIJA BROL.
STOVYKLOJE
s. A. Paužuolis

LAIKRAŠTĖLIUI ATSTOVAS 
s. J. Asminas

ĄŽUOLO MOKYKLOS VED.
s. R. Fabijonas

“MIŠKO BROLIAI”

VI-TOSIOS TAUTINĖS 
STOVYKLOS SARGAI:

v.s. Juozas Šalčiūnas 
ps. Vytautas Butikas 
si. Linas Kelečius 
si. Rimas Viktorą 
si. Linas Paužuolis 
si. Raimundas Kirkus 
si. Arvydas Povilaitis 
si. Viktoras Jakaitis

(Visi iš Lituanicos tunto Čikagoje)
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JAUNVSTĖS SPARNAIS 
SKRIEJAME PAS TA VE, 
MIELOJI TĖVU ŽEME, 
AUKODAMI TAU SAVO 

DARBUS IR JĖGAS

Šeštoji Tautinė Stovykla Ame
rikoje yra skautiškos praeities ir 
malonių atsiminimų įvykis. .

Šios stovyklos vedimas ir jos 
pasisekimas pareikalavo daug 
bendro darbo rankų ir daug jung
tinių pastangų. Linkiu, kad per
duotos skautiškos žinios ir bendri 
stovykliniai išgyvenimai sujungtų 
mus ir paskatintų ateities naujiems 
darbams. Linkiu, kad skautės ir 
skautai perduotų savo įspūdžius ir

APDOVANOTIEJI IR 
PAKELTIEJI

LSS Tarybos Pirmijos posėdžio 
(1978.VIII.21.) Vl-toje T. Stovyk
loje nutarimu, 60-mečio proga ap
dovanoti ir pakelti:

GELEŽINIO VILKO ORDINU 
s. Juzė Daužvardienė, Lietuvos

Gen. Konsule, Chicagoje
vysk. Antanas Deksnys, Vokieti

joje
v.s. Alfonsas Samušis, New Yorke

PADĖKOS ORDINU
s. Albina Ramanauskienė, Chicaga 
v.s. Česlovas Anužis, Detroitas 
v.s. Antanas Bobelis, New Yorke 
v.s. Irena Jankauskienė, New

Yorke
v.s. Antanas Gudaitis, New Yorke 
v.s. Jaras Alkis, Anglija

LELIJOS ORDINU
s. Birutė Kidolienė, New Yorke

Į VYRESNIO SKAUTININKO 
LAIPSNĮ
s. Vanda Aleknienė, Chicaga 
s. Romas Fabijonas, Chicaga 

skautiška patyrimų vietovėje jau
nesniesiems ir atvestų juos į kitą 
skautiška stovyklą.

Lietuvių Skautų Sąjungoje šven
čiamos 60-mečio šventės eina prie 
pabaigos. Žengiame į naująjį de
šimtmetį su pasiryžimu ir viltimi.

Sveikinu Seserijos, Brolijos, 
Bendrijos ir visos Vl-tos Tautinės 
Stovyklos vadovybę, prasmingai ir 
bendromis pastangomis atšventus 
šešiasdešimtmečio sukaktį. Lietu
viškoji skautija aiškiai neša ir 
tebetarnauja šūkiui — DIEVUI, 
TĖVYNEI ir ARTIMUI!

Budžiu!

v.s. Lilė Milukienė, 
Lietuvių Skautų Sąjungos 
Tarybos Pirmininkė

s. Leopoldas Heiningas, Detroitas 
s. Antanas Paužuolis, Chicaga 
s. Juozas Raškys, Hartfordas 
s. Juozas Šalčiūnas, Chicaga 
j.s. Vytautas Vaitkus, Melbournas

Į SKAUTININKO LAIPSNĮ 
ps. fil. Izidorius Jonaitis, Sydney 
ps. Vytautas Dilba, Bostonas 
ps. fil. Julius Špokevičius,

Bostonas
ps. Jonas Lileikis, Omaha
ps. Romas Rupinskas, Chicaga 
ps. Raimundas Strikas, Chicaga

Į PASKAUTININKIO LAIPSNĮ 
v.sl. Jurgis Jurgutis, Detroitas 
v.sl. Ona Balsienė, Torontas 
j.gint. Elena Namikienė, Torontas 
v.valt. fil. Algimantas Žilinskas,

Melbournas
v.sl. Elena Jonaitįenė, Sydney

Taip pat Padėkos Ordinu apdo
vanotas Herbert Michelson, estų 
žymus skautininkas ir mūsų drau
gas.

ŠEŠTOJOJ
Sustojo laikas čia — tarp kadugių 

įstrigo,
Nors veidus pakeitė, nepakeitė 

širdžių —
Viena mintis dešimtmečiams

įsmigo —
Tą pačią dainą vėl girdžiu.

Sujungia mus daina, ugnis ir meilė,
Kai Gėrį šaukiame vardu...
Per visą ilgą ilgą metų eilę
Jie budi su mumis kartu.

Sesė Nijolė

JAUNIME GALIME 
DŽIAUGTIS

LSB VADU AI, VIETOVIŲ 
VIENETŲ IR VI-SIOS T.S.
BROLIJOS STOVYKLOS 

VADOVAMS

Tautine stovykla Paxtone užbai
gėme stovyklinę jubiliejaus dalį, 
kurią pradėjome — pirmą kartą 
LSS istorijoje — pietiniame žemės 
pusrutulyje pagrindine 6-ja T.S. 
Australijoje. Abiejų sąskrydžių 
pasisekimą užtikrino mūsų vadovų 
pasiaukojimas, dirbti, sugebėjimas 
pasiruošti ir ištvermė pravesti.

Brolijos stovyklos vadija buvo 
paskirta 1977 m. lapkričio mėn. ir 
po naujų metų pradėjo pasiruo
šimą, skirdami tam daug laiko, 
energijos ir savo lėšų. Daugelis 
keliavo tolimus atstumus, kad 
galėtų dalyvauti lietuviško skauta- 
vimo Mekoje — Tautinėje stovyk
loje. Dviejų savaičių įtemptas dar
bas, vadovavimas skautams, pro
gramų pravedimas ir t.t. apvaini
kavo vadovų pastangas, stovykla 
buvo maloni, darbinga, skautiškai 
ir lietuviškai naudinga mūsų jauni
mui. Postovykliniai pasisakymai 
patvirtino, kad Brolijos stovykla 
gerai pavyko ir paliko malonius 
tautinio pasididžiavimo įspūdžius 
jaunimui.
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Dėkoju visiems Brolijos stovyk
los vadovams už rūpestį, pasišven
timą ir pareigingumą, atliekant 
įvairias stovyklines pareigas bei 
tarnybas. Jūsų pastangų dėka 
viskas puikiai pavyko ir galime visi 
didžiuotis prasmingo darbo vai
siais.

Skautų tėveliams dėkoju už 
pasitikėjimą skautų vadovais, už 
sąlygų sudarymą savo vaikams 
nuvykti ir dalyvauti Vl-je Tauti
nėje stovykloje.

Skautišku jaunimu galime džiaug
tis ir didžiuotis, nes stovykloje 
pasireiškė kultūringu ir susiklau
siusiu lietuvišku būriu. Jūsų, jau

STOVYKLAUJANČIUS 
SVEIKINA

Mano Gerbiami
Lietuvių Skautų Vadovai, 
Visi Lietuviai Skautai,

Visada vertindamas Skautijos 
idėją ir tikslus, širdyje labai džiau
giuosi, kad Lietuviai Skautai esate 
išlaikę gražią savo šeimą — Są
jungą iki šiol už Lietuvos. Su pa
garbiu dėkingumu visiems iki šiol 
vadovavusiems, nuoširdžiai linkiu 
tęsėti ir ateityje kilniuose užsimo
jimuose, taip pat laimės, kad iš 
jūsų tarpo tektų kam nors atgai
vinti Skautų Sąjungą laisvoje Lie
tuvoje.

Dievas Jus visus telaimina.

Vyskupas Vincentas Brizgys

*♦*

Nuoširdus ačiū už pakvietimą 
dalyvauti VI Tautinės Stovyklos 
svečių dienoje. Su dideliu malo
numu pranešu, kad žadu atvykti ir 
dalyvauti. Taip pat kartu atvyks ir 
dr. Rimas Petrauskas.

Su dideliu įdomumu seksime 
Jūsų skautijos didžiąją sukaktį ir 
dar kartą dėkoju už suteikimą pro

nieji broliai, gražus apsiėjimas su
teikia jėgų ir noro mūsų vadovams 
ir toliau dirbti puoselėjant lietu
viškus daigus.

Svečiams iš Australijos tenka 
garbė už puikią šio jubiliejaus pra
džią, paruošiant pagrindinę Tauti
nės stovyklos dalį. Po pakartotino 
bendravimo tenka tikrai broliškai 
linkėti, kad šis ryšys gyvuotų ir 
klestėtų daugelį metų ir stiprintų 
Jus ir mus bendruose lietuviško 
skautavimo siekiuose.

Budėkime!

v.s. Sigitas Miknaitis,
LSB Vyriausias Skautininkas 

gos šią šventę švęsti kartu su 
Jumis asmeniškai.

Iki malonaus pasimatymo.

Gabija Juozapavičiūtė 
PLJS pirmininkė

***

Brangūs skautai,

Su dideliu džiaugsmu ir nuošir
dumu sveikiname Jus, susirinku
sius į Šeštąją Tautinę Stovyklą.

Amerikos Lietuvių Taryba, va
dovaudama Lietuvos laisvinimo 
darbams JAV-se, dėkinga lietuvių 
skautams, ugdantiems tokias švie
sias asmenybes. Sveikiname Jus, 
džiaugiamės jumis, linkime susi
laukti dar daug dešimtmečių ir 
naujas sukaktis švęsti jau laisvoje 
Lietuvoje.

Dr. Kazys Bobelis 
Amerikos Lietuvių Tarybos 

Pirmininkas

♦**

SVEIKINA 
PASAULIO SKAUTŲ 

KOMITETO PIRMININKAS

I am writing to thank you for 
sending me a copy of the invitation 
to your 6th Lithuanian World 
Jamboree. As you know from our 
talks together at the Lithuanian 
Jamboree in Melbourne at the 
beginning of this year, I had hoped 
very much that it might be 
possible for me to visit your 
Jamboree in the US this month.

Unfortunately my World Scout 
commitments will not leave 
enough time. I am disappointed 
about this and I hope that you will 
accept my apologies, but I send 
you and all your colleagues my 
best wishes for a very happy 
gathering.

Bruce H. Garnsey, 
Chairman,
World Scout Committee

VI-JAI TAUTINEI 
STOVYKLAI JAV

Lietuvių Skautų Sąjungai 60-ties 
metų sukakties proga ir visiems 
dalyvaujantiems VI Tautinėje Sto
vykloje, linkime kūrybingai, rū
pestingai ir jautriai vis labiau 
jungti vaikus, jaunimą ir jų vado
vus į skautišką lietuvišką šeimą, 
kurioje buriasi tiek daug išeivijos 
lietuvių septyniuose kraštuose.

TARNAUDAMI DIEVUI auklė
jate kilnias asmenybes veiklaus 
tikėjimo vedami;vTARNAUDAMI 
TĖVYNEI įvairia, plačia ir gyva 
lituanistine programa puoselėjate 
lietuvišką dvasią, lietuviškus pa
pročius, meną ir kalbą; TARNAU
DAMI ARTIMUI i|. pradžių kas
dieniniu geruoju darbeliu ir vėliau 
plačia, ištverminga ir sumania 
veikla savoje bei kitose organizaci
jose ir lietuvių bendruomenėje — 
•ugdote asmenis, kurie sugeba 
vadovauti, galvodami pirma apie 
kitus, o tik tada apie save, ir jau
nimo bei vyresnių būrelius, kurie
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savo vietovėse sutraukia jaunų 
žmonių, dalyvauja vietovių lietu
viškoje veiHoje.

Būkite ir toliau verti tų, kurie 
įžiebė Skautijos ugnį Lietuvoje, 
kurie ją per karo audras išvežė į 
keturis žemynus; būkite verti Lie
tuvos ir lietuvių tautos ateities, 
kuri priklauso tiem, kurie savo 
mintimis ir darbu yra ištikimi 
Dievui ir Tėvynei, draugiškai pa
deda Artimui, BUDĖDAMI savo 
laiku, gabumais, pastangomis, išsi
lavinimu ir viltimis, pasiruošę 
atsakomingai dirbti ir veikti su 
kitais.

Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės 1978-1983 
metų valdyba

JAV LIETUVIŲ FONDAS: 
“...jūsų šūkis — Budėk — rodo 
skautiškajam jaunimui kelius į 
gyvenimo ryžtą. Tad budėkite 
išeivijos lietuviškajame pasaulyje, 
kad tautinė gyvybė išliktų ilgus 
metus ir kad niekada neužgestų 
kovos viltys Lietuvos prisikėlimui 
nepriklausomam gyvenimui bei 
meilei Tėvynei Lietuvai...”

(G. Balukas, MD, K. Barzdukas)

***

Dėkodamas už malonų pakvie
timą skubu pranešti, kad mielai 
abu su žmona dalyvausime šešto
joje Tautinėje Skautų Stovykloje, 
Paxton, Mass., rugpjūčio 19-20 
dienomis.

Jūsų didelio masto tikrai vertin
gam užsimojimui linkiu geriausios 
sėkmės.

Su gilia pagarba

Anicetas Simutis 
Generalinis Konsulas

A.K. Katalikų Federacijos vardu 
nuoširdžiai sveikinu visus suvažia

vusius į šią Vl-tąją Tautinę Sto
vyklą.

Mes, Australijos lietuviai, di
džiuojamės savo skautišku jau
nimu ir todėl linkime Jums visiems 
ir toliau dirbti mūsų Tautos labui, 
gyvenant ir dirbant Jūsų šūkio 
žodžiais: Dievui, Tėvynei ir Arti
mui.

Tegyvuoja lietuvių skautų jau
nimas!

V. Laukaitis 
ALK Federacijos pirm.

***

Mieli VI Tautinės
Stovyklos Dalyviai

Priimkite širdingiausius JAV LB 
Švietimo Tarybos sveikinimus ir 
geriausius linkėjimus, keliant mū
sų jubiliejines vėliavas Dievui, Tė
vynei ir Artimui.

Lietuvių Skautų Sąjunga yra 
viena iš didžiausių lituanistinio 
švietimo bendradarbių mūsų di
džiojoje Lietuvių Bendruomenės 
šeimoje. Kol lietuvių kalba, šūkiai 
ir dainos skamba skautiškoje sto
vykloje, tol lietuvybė ir lituanis
tinė mokykla bus gyva išeivijoje.

Budėdamas su jumis,

Bronius Juodelis, 
JAV LB Švietimo Tarybos 

Pirmininkas

Sveikinu mūsų šaunųjį skautišką 
jaunimą ir garbinguosius vadovus, 
kuriuos Viešpats sutelkė padangėj 
savo atviroj — VI Tautinėj Sto
vykloj.

IV TS Michigane 1958 m. daly
vavo tiek pat brolių ir sesių. Yra 
džiugus ir reikšmingas faktas, kad 
ir po 20 metų vėl tokio pat dydžio ir 
gal net puošnesnė ir programomis 
bei įvykiais turtingesnė stovykla 
įvyksta.

Tatai liudija ir rodo Lelijos — 
Rūtos organizacijos tvirtybę, vis 
gyvą ir veiklią Kūrėjo, tėvynės 
Lietuvos ir artimo meilės dvasią,

Linkėdamas visiem? daug švie
sių valandų, daug tyro ir prasmin- 

. go džiaugsmo

Budžiu!

v.s. Pr. Karalius 
IV Taut. Stovyklos 

Viršininkas

PASAULIO ESTŲ SKAUČIŲ 
FEDERACIJA: “Linkiu Jums 
sėkmės skautavime ir žinau, kad 
ateity tautinių grupių draugystės 
ryšiai stiprės”.

(Hilja Kuutma, Vyr. Sk-kė)

***

UKRAINIEČIŲ SKAUTIJA: 
“...priimkite mūsų skautų-čių ge
riausius linkėjimus ir tvirtą vilties 
pareiškimą, kad netolimoj ateity 
mūsų reprezentantai stovyklaus 
Jūsų Tautinėj Stovykloj laisvoj 
Lietuvoj...”

(Nestor Kolcio, Tarpt. Sk. Ved.)

***

JŪR. V.S. L. KNOPFMILERIS: 
“...laimingų saulėtų stovyklavimo 
dienų. Teapsaugoja geri vėjai jus 
nuo uodų, o nuo lietaus jūs patys 
apsisaugosite...”

***

AUSTRALIJOS RAJONO VA
DAS: “sveikinu LSS Pirmūną v.s. 
P. Jurgėlą, stovyklos viršininkę 
v.s. L. Milukienę ir visus vadovus, 
kurie nenuilstamai dirba skau- 
tybei.

Sveikinu visus stovyklautojus, o 
ypač tuos, kurie stovyklavo VI-toj 
TS Australijoj, linkėdamas visiems 
skautiškos dvasios ir lietuviškos 
tvirtybės...”

(v.s. A. Mauragis)

***
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60 m. — sukaktis. Nuostabi 
gyvybinė lietuvių skautų jėga! 
Daug saulės — daug jaunatvės 
dvasios! Lietuva gyva Jumyse!

s. kun. V. Cukuras 
buv. Sąj. Dvasios vadas

Lietuvių tauta nežus tol, kol 
Lietuvių Skautų Sąjunga gyvuos ir 
ryžtingai tarnaus Dievui, Tėvynei - 
Lietuvai ir artimui. Tad skautiškai 
budėkime jaunatvėje, dabar ir 
senatvėje.

v.s. Petras Jurgėla 
LSS pirmūnas

Mieli ir Brangūs
Broliai ir Sesės!

Pasisemkime skautiškų jėgų VI 
TS, įgaukime dvasinės stiprybės ir 
atjaunėkime tautiškai, kad galė
tume toliau eiti pasirinktu Dievui, 
Tėvynei, Artimui ir pavergtos Tė
vynės vadavimo keliu.

Vis budžiu!

v.s. Ksavera Žilinskienė

Mielos Sesės ir Broliai 
Stovyklautojai,

1978 m. LSS Suvažiavimo Prezi
diumo vardu nuoširdžiai sveikinu 
Jus, suskridusius į šią Vl-tąją Tau
tinę Stovyklą.

Tegul laužų liepsna, užsižiebusi 
mūsų Tėvynės pušynuose, jungia 
mus visus vieningai dirbti lietuviš
kosios Skautijos ateičiai su tikra 
Dievo, Tėvynės ir Artimo meile 
širdyse.

Linkiu šioje stovykloje dar 
stipriau pajusti savo Tautos meilę, 
jos kalbą, būdą ir prisiminti mūsų 
Seses ir Brolius, švenčiančius šią 
mums taip brangią sukaktį Tėvy
nėje.

v.s. fil. Valentinas Varnas 
1978 m. LSS Suvaž. Prez. 
Pirmininkas

Mielosios Sesės ir
Broliai Skautai

Sveikinu Vl-tąją Tautinę Sto
vyklą Amerikos žemėje. Linkiu 
visiems lietuviškai skautiškos nuo
taikos, kuri Jus lydėtų per visą 
sekantį dešimtmetį, besiruošiant 
VH-tajai, Dieve duok, kad ji būtų 
prie Baltijos ar Nemuno krantų.

Mūsų šūkis — Dievui, Tėvynei ir 
Artimui tebūnie lyg ta šiaurės 
žvaigždė mums kelrodžiu.

Budėkime!

v.s. Ona Zailskienė 
buv. LSS-jos VS

Brangūs šeštosios Tautinės 
Stovyklos organizatoriai, 
vadovai, mielos sesės ir 
broliai

Nuoširdūs sveikinimai iš ken
gūrų žemės — tolimos Australijos. 
Gaila, didelis mylių nuotolis skiria 
mus — negalėsiu pats pasidžiaugti 
šilta skautiška nuotaika, bet min
timis būsiu su Jumis.

Tegu Praamžiaus duota mums 
ugnis, lietuvių vaidilučių išsaugota 
šimtmečiais, teliepsnoja mūsų šir
dyse, tegaivina mūsų gyvenimą ir 
paruošia ateičiai.

Linkiu, kad skautų eilės augtų, 
stiprėtų visame pasaulyje ir nepa
liaujamai skleistų Dievo, Tėvynės 
ir Artimo meilės daigūs.

Jums, mieli vadovai ir stovyk
lautojai, linkiu puikios skautiškos 
nuotaikos.

Budėkime ir išlikime sveika ir 
graži tauta tarp kitų tautų.

s. Henrikas Antanaitis,
VI-tosios Tautinės Stovyklos 
Viršininkas Australijoje

Mieli Broliai ir Sesės,

Jau 60 metų skautija yra gyva 
lietuviuose. Patį aukščiausią gyvy
bingumą ji pareiškia savo jubilieji

nėmis stovyklomis. Todėl kas tik 
nori, gali jungtis į Broliją ir Sese
riją, kad iš naujo suliepsnotų mei
lės bei tiesos ugnis.

Būkite vaidilutės ir vaidilos, 
kūrendami mūsų tautoje Amžinąją 
ugnį, kurios reikia ypač šiandien, 
kai vieni pavergti, o kiti išsklaidyti 
po visą pasaulį.

Nepamirškim tautų Kūrėjo — Jo 
Sūnaus, kuris pasakė: “Aš atėjau 
pakurti ugnį žemėje”. Žinoma, ir 
mūsų tautoje.

Tegu šioji ugnis suliepsnoja 
Vl-toj Tautinėj Stovykloj ir dega 
Jūsų širdyse, jog galėtumėte nešti 
šviesą į mūsų visą tautą bei žmo
niją!

Dieve padėk!

Budėkime!

v.s. kun. Ansas Trakis 
LSS ev. dvasios vadas

Tėv. dr. Kornelijus Bučmys, 
OFM, “Darbininko” vyr. redakto
rius New Yorke, sveikina “Šiuo 
Keliu Eik” redakciją ir visus 
Vl-sios Tautinės Stovyklos sto
vyklautojus.

Mūsų skautija buvo penkmetė, 
kai prasidėjo kuklus asmeniškas 
mano skautavimas Ukmergės gim
nazijoje.' Sunku tikėti, kad nuo 
tada prabėgo 55 metai — daugiau 
nei pusšimtis... Ir štai kokia privi
legija atsirasti jubiliejinėje (60-ties 
metų) stovykloje — sutikti tiek 
daug mielų brolių ir sesių — amži
ninkų ir jaunesnių!

Mūsų skautija — praėjusi karo 
audras, atsidūrusi pasaulio platu
mose — išlikusi, nesilpstanti, gausi 
skaičiumi, nestokojanti pasišven
tusių vadovų — yra gražiausias 
lietuviško gajumo įrodymas. O tai 
yra išvidinė jėga, į kurią galime 
dėti savo viltis ateičiai.

Linkiu visa širdim sėkmės vado
vams, kurių rankose bręsta jauni
mas... Dievas telaimina Jus ir Jūsų 
darbą!

v.s. kun. Stasys Yla
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Sveikiname šeštąją 
Tautinę Stovyklą.

Linkime darbingos ir giedrios 
nuotaikos stovyklos vadovams ir 
visiems stovyklautojams. Tegu 
bendradarbiavimo ir draugiškumo 
ugnelė, įsižiebusi Australijos Tau
tinėje Stovykloje, rusena ir 
Treasure Valley ir išauga į didelę ir 
galingą liepsną, kuri nušvies mums 
kelią į laisvą mūsų kraštą — Lie
tuvą.

Ad meliorem!

ps. fil. Jonas Mockūnas 
Pirmininkas
Adelaidės Sk. Australija

SVEIKINA

Šeštoji Tautinė Stovykla kas
dien gavo vis naujų sveikinimų, 
kuriuose reiškiamos mintys mus 
džiugina, drąsina ir nuteikia atitin
kamai paminėti garbingąją su
kaktį. Dėl vietos stokos ne visus 
juos galime įdėti. Be jau paskelbtų, 
mus sveikino:

Pasaulio Liet. Jaunimo S-ga,
Toronto

ps. kun. Hermanas Šulcas - Afrika 
Detroito Baltijos tunt. - s. J.

Asminas
Bostono Baltijos t. - s. L. Kiliulienė 
v.s. J. Kuprionis - Los Angeles 
Akad. Skautų Sąjūdis - fil. V.

Statkus
•s. fil. M. Kižienė - Klevelandas 
BSA Mohegan Council, MC-Ken

Kent
v.s. E. Gimbutienė - Kalifornia 
Aldona Činikienė - Kalifornia 
ps. kun. G. Kijauskas, SJ -

Klevelandas
Vydūno Jaunimo Fondas - V.

Mikūnas
New Yorko Vyr. Skaučių Židinys 
v.s. P. Pakalniškis - Santa Monica 
Džiugo tuntas - Melbourne 
Skautininkų Ramovė - Melbourne 
Dainavos vietiniųkija - Ročesteris 
v.s. A. Jakštas - Australija 
ps. D. Gotceitienė - Čikaga 
Detroito Gabijos tuntas - Dalia 

Toronto Šatrijos tuhtas - ps. V.
Grybienė

v.s. B. Žalys - “Miško Aido” red. 
Austrl.

v.s. dr. A. Mauragis - Austrl. raj. 
vadas

Didžiai Gerbiamoji 
TS Viršininke,

Šiandien mane pasiekė Lietuvių 
Skautų Sąjungos 6-sios TAUTI
NĖS STOVYKLOS sveikinimas ir 
linkėjimai su Tamstos ir kitų TS 
vadovų parašais. Visu nuoširdumu 
dėkoju už tai Jums ir visai TS.

Džiaugiuosi, kad Lietuviška 
Skautija nuoširdžiai rūpinasi Lie
tuvių Tautos ateitimi. Tuo gėriuo
si, ypačiai visuomet matydamas 
Lietuviškos Skautijos pasišven
timą ir konkrečiais darbais rodomą 
meilę Lietuvai bei siekimą išlaikyti 
ir puoselėti Lietuvių Tautos tradi
cijas.

Lietuvių Skautų Sąjungos 6-ji 
Tautinė Stovykla įvyksta Lietu
viškos Skautijos 60 metų sukakties 
proga. Tai istorinė sukaktis, nes ji 
minima Lietuvos Nepriklausomy
bės Atstatymo paskelbimo 60 metų 
sukakties atošvaistėje.

Linkiu, kad Vl-ji TAUTINĖ 
STOVYKLA praeitų su didžiausia 
sėkme ir kad Lietuviškos Skautijos 
veikla būtų vainikuota gražiausiais 
rezultatais vykdant skautiškus 
įsipareigojimus Dievui, Tėvynei ir 
Artimui.

Gilia pagarba

Dr. S. A. Bačkis, 
Lietuvos atstovas

Šeštosios TS Viršininkei
Sesei L. Milukienei

Miela Sese, per Jus noriu pa
sveikinti visą Šeštąją TS, kur tu
rėjau laimės maloniai praleisti porą 
dienų... Skautiškos sėkmės vi
siems! Nuoširdžiai dėkoju už pa

kvietimą ir apdovanojimą. Dėkoju 
Broliams, kurie mane lydėjo ir 
globojo...’ Sėkmingai užbaigti Sto
vyklą... Tegyvuoja Lietuviškoji 
Skautija!

Su skautiška pagarba -

Elena Juciūtė

Sveiki stovyklautojai-os!

Bendrijos stovykla (vakarinio 
paežerio) šia iškilminga stovyklos 
atidarymo proga širdingai sveikina 
plataus pasaulio tūkstantinę LS 
suskridusią šeimą, linkėdama da
lintis sukaktuviniu džiaugsmu, 
broliškai džiuginti viens kitą skau
tišku pavyzdžiu, gražiais darbais, 
visad saulėta nuotaika ir liudyti 
lietuviškąją skautiją dar kitam 
dešimtmečiui.

Budime su jumis!

v.s. Alf. Samušis 
Bendrijos vadovas

***

Mielos sesės ir broliai,

Chicagos skautininkų-ių “Ra
movė” sveikina seses ir brolius, 
suskridusius į šeštąją Skautų Tau
tinę Stovyklą. Linki joje daug sau
lėtų dienų, kad ten džiaugsmingai 
ir maloniai jas išgyvenę grįžtumėt 
namo naujų idėjų ir šviesių prisi
minimų kupini.

Budėkime,

v.s. V. Tallat-Kelpša 
pirmininkas
v.s. O. Rozniekienė 
ps. N. Balzarienė 
v.s. O. Siliūnienė

***

Nuoširdžiai .dėkoju už Jūsų 
kvietimą dalyvauti Vl-toje Tauti
nėje Stovykloje.

Broliškumo dvasioje tarp mūsų,
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sveikinu jus šios didingos sukak
ties proga ir linkiu visados likti 
gerais skautais.

Su geriausiais skautiškais linkė
jimais

Jūsų

Edgars Davidsons
Latvių Vyr. Skautininkas

***

Nuoširdžiai dėkoju už malonų 
kvietimą atsilankyti Vl-toje Lietu
vių Skautų Sąjungos Tautinėje 
Stovykloje ir skautiškoje nuotai
koje atšvęsti 60-sias Lietuvos atsi
kūrimo ir LSS-gos įsikūrimo su
kaktis.

Esu įgaliojęs I-jį vicepirm. Rimą 
Česonį atstovauti JAV LB krašto 
valdybą ir pasveikinti jos vardu.

Tenka paminėti, kad R. Česonio 
pastangomis yra rūpinamasi gauti 
JAV Prezidento Jimmy Carter 
pasveikinimą stovyklaujančiam 
skautų jaunimui. Kol kas nežinoma 
ar tai pavyks, tačiau yra gauti Bal
tųjų Rūmų pareigūnų pažadai.

Priimkite nuoširdžius JAV LB 
krašto valdybos sveikinimus gar
bingos LSS-gos sukakties proga. 
Tęskite ir toliau sėkmingą dar
buotę Dievui, Tėvynei ir Artimui.

Su gilia pagarba

Algimantas S. Gečys 
JAV LB Krašto Valdybos 
Pirmininkas

♦**

VI Tautinė Stovykla paliko pui
kius įspūdžius. Daug seniai nema
tytų veidų ir būrius krykštaujančio 
jaunimo. Savo kalvomis, žvyro 
takais ji man primena pietų-vakarų 
Suvalkijos ir Punsko-Seinų apylin
kes.

v.s. Vincas Kizlaitis

***

VI-oji Tautinė Stovykla dar 
kartą parodo, kad lietuviškoji 
skautybė yra tikras jaunimo kelias 
į lietuvišką kultūrą.

v.s. fil. Jurgis Gimbutas, 
Lituanistikos Instituto 
pirmininkas

Širdingi sveikinimai sųsKfidu- 
siems į mūsų skautiškojo sąjūdžio 
VI-JĄ TAUTINĘ STOVYKLĄ.

Tegul visų mintys, pastangos, 
darbai, bendradarbiavimas ir, 
svarbiausia, daugelio širdžių jung
tis sukuria didžiausią visų mūsų 
svajonę — 1978 m. Tautinę Sto
vyklą.

0 mes —

džiaugsmingai stovyklaukime, 
lietuviškai aidėkime, 
skautiškai budėkime,

kad gyvoji skautija dar ilgai švy
tėtų mūsų kelyje į ateitį — garbin
gai tarnautumėm Dievui, Tėvynei, 
Artimui.

Todėl visos ir visi —

krutėkime stovykloje ir 
žavėkimės namie!

Budžiu

v.s. Antanas Saulaitis, sn.

buvęs:

— Los Tautinės Stovyklos 1928 
m. A. Panemunėje Šiaulių rajono 
viršininkas,

— II-os Tautinės Stovyklos 1938 
m. A. Panemunėje komendantas,

— IlI-čios Tautinės Stovyklos 
1948 m. Alpėse viršininkas,

— LSS Jubiliejinės Stovyklos 
1963 m. Cape Cod viršininkas,

— V-os Tautinės Stovyklos 1968 
m. Rakė viršininkas,

— LSS Jubiliejinės Stovyklos 
1973 m. Beaumont viršininkas.

SVEIKINA:

Man yra skirta atstovauti 
vengrų skautus jūsų Vl-toje Tauti
nėje stovykloje. Vengrų skautus 
atstovaus mišri skiltis.

Su geriausiais linkėjimais sėk
mingai stovyklauti, tariu — Iki 
pasimatymo!

Dr. Edward Chaszar
International Commissioner

BRANGŪS BROLIAI IR SESĖS

Pirmiausia noriu iš visos širdies 
padėkoti Aukščiausiajam, kad lei
džia man senam skautui jus pa
sveikinti ir Vl-toje stovykloje. Tai 
mano 80-tieji gyvenimo metai ir 
64-tieji skautavimo.

Mano gyvenimo patirtis parodė, 
kad skautų įstatai ir ideologija 
taikintina ne vien jauniems, o 
visam gyvenimui. Tad laikykite 
juos giliai savo širdyse ir taikykit 
gyvenimui — kiekvieną dieną. 
Būkit tiesūs, niekad nekalbėkit 
netiesos; ką pažadėję — ištesėkit. 
Gryna sąžinė, rūpestis ir pagalba 
artimui yra asmeninės laimės 
pagrindas. Vystykit jums Dievo 
duotas savybes geram. Nepamirš
kit jūsų tėvų žemės ir kalbos, nes 
tai jūsų prigimties dalis kovos už 
tiesą pasaulyje.

Man malonu prisiminti visas 
stovyklas, kurioms man teko va
dovauti. Malonu ypač todėl, kad 
per jas užaugs tiek daug puikių 
vadovų ir vadovių. Ypač prisimenu 
Palangos Sąskrydį 1934 metais, 
kuriame skautų įkūrėjas Baden- 
Powell ir visas būrys žymiųjų 
anglų skautų pamatė ir įvertino 
lietuvių skautų savitumą ir pažino 
Lietuvą, kurios tuo metu daugelis 
nežinojo, o ir čia, šiame krašte jos 
nepažįsta. Gerbkit save, savo elge
sį, kad kiekvienas būtumėt garbė 
šiam kraštui ir garbė Lietuvai.

Jūsų

v.s. Valdemaras Šenbergas
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ŠIUO KELIU EIK

Naujovė. Vadovai. Keistos uni
formos. Niekur nematyti, negirdėti 
jaunimo būreliai vienas kitą 
skatino, traukė tais 1918 metais, 
traukė ir rodė ŠIUO KELIU EIK!

Nemuno atšlaitės aidėjo šūkiais, 
savomis lietuviškomis dainomis. 
Juk tai 1928 metų Lietuva. Viskas 
daroma tau Tėvyne. Pirmosios 
Tautinės Stovyklos ryžtas — ŠIUO 
KELIU EIK.

Tūkstančiai skautiško jaunimo 
A. Panemunėj ir Pažaislyje 1938 
metais. Tarnauti ir idealizmo ne
prarasti! Tėvynė — gražiausias 
žodis pasaulyje. Ir už tai tik — 
ŠIUO KELIU EIK.

Karo audrų ir tautos nelaimių 
pristabdyti žingsniai su dviguba 
sparta šuoliavo pirmyn 1948 me
tais. Prie Baltijos jūros ir Alpėse, 
mūsų — vėl tūkstančiai. Degė lau
žai ir šnarėdamos pušys kalbėjo — 
ŠIUO KELIU EIK. .

Laisvieji vakarai žiūrėjo į mus — 
laisvuosius užjūrio naujokus. Gal 
pavirsim smiltele tautų mozaikoje, 
gal jau paskutiniai žingsniai 1958 
metais Tautinėj Stovykloj? Pesi

KATALIKŲ RELIGINĖ 
PROGRAMA

Gal pirmą kartą tiek daug buvo 
skirta darbo ir laiko religiniam 
programos pasiruošimui. Buvo at
spausdinta speciali maldaknygė 
“Dieve, Budžiu”, kuri įteikta kiek
vienam skautui registracijos metu. 
Taip pat paruoštas specialus leidi
nėlis apie Lietuvos Bažnyčios Kro
niką ir išdalintas visiems stovyk
lautojams. Giesmynėliš “Aleliuja” 
su 60 giesmių su gaidomis, kurį 
galima gauti krautuvėlėj. Ir knyga 
religinių pratimų, nors'tai leidinys 
Lituanistinėm mokyklom, bet jis 
buvo išleistas laiku, kad galėjo ir 

mistai neatspėjo, nes mes vedėme 
vienas kitą už rankos — senelis 
tėvą, tėvas vaiką — rodydami 
Rūtos ir Lelijos gaires — ŠIUO 
KELIU EIK.

Stipri ir nauja mūsų gretų karta 
jungėsi bendron rikiuotėm Plevė
savo vėliava su šūkiu “Dievui, Tė
vynei, Artimui”. Kunigaikščių ir 
karalių Lietuvą kartojam 50-metį 
švęsdami savuose Rako ąžuoly
nuose 1968 metais. Tarėme vienin
gai ir drąsiai savam atžalynui — 
ŠIUO KELIU EIK.

Ir, štai, po 60 metų! Štai, mes 
gyvi, laimingi ir smagūs. Mes ne 
mozaikų smiltys. Mes jose gra
žiausios spalvos, nes tik ryškių ir 
tvirtų asmenybių reikia Amerikai, 
Kanadai, Australijai, Brazilijai, 
Anglijai, Vokietijai — visiems, o 
svarbiausia LIETUVAI. Atėjai, 
sese, broli iki čia tikruoju keliu. 
Eik juo ir per ateinančius dešimt
mečius. Vesk už rankų mažesnius. 
Rodyk jiems lietuvišką kelią ir vis 
kartok - ŠIUO KELIU EIK.

Č.S.

stovykla juo pasinaudoti. Visi šie 
leidiniai buvo paruošti N.P. Mari
jos Seselių, iš kurių daugiausia prie 
šio darbo prisidėjo sės. Onutė 
Mikailaitė, sės. ps. Igne Marijo- 
šiūtė. Joms talkino ir kartu vado
vėlius ruošė kun. A. Saulaitis, SJ.

Kad šie leidiniai pasiekė Tautinę 
Stovyklą, ačiū, v.s. L. Milukienei ir 
Tarybai, kuri kiekvienam projek
tui pritarė, parūpino lėšas ir prisi
dėjo kur reikėjo darbu ir patari
mais.

Stovykloje religinė programa 
taip pat buvo sustiprinta ir sklan

džiai įvykdyta. Ačiū kun. A. Sau- 
laičiui, S.J., kuris yra programos 
vedėjas ir sės. Ignei Marijošiūtei, 
kuri visą rel. programą koordinavo 
bendrai stovyklai ir pavienėm pa- 
stovyklėm.

Rugpiūčio 15 d., po Žolinės šv. 
Mišios buvo aukojamos kiekvie
noje pastovyklėje. Tada reikėjo 
daugiau kunigų. Be nuolatinių 
kapelionų kun. St. Kulbio, S.J., 
kun. A. Saulaičio, S.J. ir kun. A. 
Simanavičiaus, O.F.M. į pagalbą 
atskubėjo kun. P. Baltakis, O.F.M. 
ir kun. J. Bacevičius, O.F.M. Rug
piūčio 16 d. įvyko seserijos susi
kaupimo diena. Visi 5 kunigai ap
lankė seserijos pastovykles, pra
vedė susikaupimą, išklausė išpa
žinčių ir dieną užbaigė su susimąs
tymo laužu ir šv. Mišiomis. Rug
piūčio 17 d. susimąstymas vyko 
brolijoje panašiu būdu. Vakare, 
vietoj bendro susimąstymo laužo, 
vyko susimąstymo laužai kiekvie
noje brolijos pastovyklėje.

Kiekvieną rytą šv. Mišios yra 
laikomos 8 v. ryto stovyklos koply
čioje. Skautai su kapelionais gali 
pasikalbėti bet kada.

Vidurinį stovyklos sekmadienį 
buvo iškilmingos pamaldos. Šv. 
Mišias koncelebravo visi kapelionai 
ir svečiai kunigai, žodžio liturgijr 
atliko ir pamokslą pasakė Evange 
likų dvasios vadovas kun. A. Ži 
linskas. Dalyvavo visa stovykla ii 
svečiai. Per šv. Mišias giedojo sės 
Ignės specialiai paruoštas choras ii 
kartu visi dalyviai.

Nuoširdi padėka visiems prisi 
dėjusiems prie Vl-tosios Tautinė; 
stovyklos kat. rel. programos su 
darymo ir jos įvykdymo.

Augustinas Simanavičius, O.F.M.
LSS Dvasios vadovas
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ŽOLINĖS
PROCESIJA

Skaučių pastovyklė “Mano Že
mė” rugpjūčio 15 d. šventė ypatin
gu būdu: Žolinės procesija ir savo 
pastovyklės koplytėlės (Rūpinto
jėlio) pašventinimu. Susipažinusios 
su Žolinės papročiais Lietuvoje per 
pašnekesį ir mažuose būreliuose 
paruošusios keliolika piešinėlių ir 
vaidinimėlių “Dievo karalystės” 
mintimi (pagal ištraukas iš Naujojo 
Testamento), sesės nupynė vaini
kus iš paparčių ir ąžuolo ar eglės 
šakelių ir sustojo procesijai, neši
nos didžiuliais savo piešiniais ir 
vaisiais. Eidamos giedojo “Marija, 
Marija”, o susėdusios apie altorėlį 
šventė šv. Mišias, po kurių kunigas 
meldė Dievą laiminti visas, kurios 
prie Rūpintojėlio koplytėlės susi
kaups.

Kaip ir Lietuvoje, procesijoje 
buvo nešamas kryžius, žvakės, net 
skambučiai.

Kiekviena pastovyklė dalyvavo 
savo pamaldose: jūrų skautės prie 
vandens ir savo šventovės — Auš
ros Vartų koplytėlės, paukštytės 
savo aikštelėje, vilkiukai savo. Žo
linės išvakarėse vilkiukų ypatin
gose Mišiose jie pirštų dažais piešė 
dešimt paveikslėlių, kaip vilkiukai 
gerbia gamtą ir padeda vienas 
kitam ir pavaidino du vaidinimė
lius, giedodami Mišių mintį: “Sie
kite pirma Dievo karalystės...” 
Ąžuolo ir Gintaro pamaldos buvo 
paparčiais papuoštoje laužavietėje 
jau vakarop. Prityrusieji skautai 
dalyvavo ankstyvose pamaldose, 
nes ėjo iškylon.

Apie atlaidus (procesijas ir 
ypatingas maldos šventes), prity
rusių skaučių pastovyklė sužinojo 
kitą savaitę, kai sės. Igne pasakojo 
ir sesės ruošė procesiją.

JŪRŲ SKAUTŲ 
PASTOVYKLĖS DAINA

(Melodija kaip plaukia Nemunas 
patvinęs).

Plaukia Nemunas ištvinęs, 
Ten tolumoj jau Baltija. 
Tai jūra mūs ten gintarinė 
Ir skamba sesių ten daina. 
Tai jūra...

JČR ą/ SO ETA t TA UTINĖJE 
STOVYKLOJE

Jūrų skautai susirinko iš Chi- 
cagos, Clevelando ir Toronto į Bal
tijos pastovyklę švęsti LS Sąjun
gos 60 metų sukaktį. Jūrų skau
tams buvo labai lengva įsikurti, 
nes tos vietovės stovyklautojai 
nenugriovė palapinių ir leido mums 
jomis naudotis. Susiskirstėme į 
valtis ir palapines ir susipažinome 
su stovyklos. vadovybe: j.s. L. 
Kupcikevičius — viršininkas; j.b. 
v.v. A. Stauskas — komendantas; 
valt. Vilius L. Dundzila — adjutan
tas ir korespondentas.

Per keletą dienų įsirengėme 
laivo denį, batų ir rankšluosčių pa
kabas, šiukšlių dėžes, vartus ir 
pastogės papuošimus. Nuolat dir
bome, nes norėjome būti gražiau
sia pastovyklė stovykloje. Galvės 
ežero pakrantė yra labai graži, bet 
toli nuo mūsų pastovyklės, kuri 
buvo ant kalno viršūnės.

Įrengėme mūsų didįjį užrašą: 
Nojaus Arka — laukiame lietaus. 
Mūsų pastovyklė buvo kalno vir
šūnėje, 10 min. kelio nuo ežero. 
Pastovyklėje įvyko ir susimąstymo 
diena.

Sekmadienį dvasiškių skiltis

Broliai, sesės kelkim burę,
! Ten mus vilioja Baltija, 
Auksinės bangos ir sesių juokas, 
Ir skamba skautiška daina.
Auksinės bangos...

Marios, vėjai ir perkūnai 
Ir baltos burės Baltijoj. 
Paduoki ranką — lietuvi, broli, 
Čia prie Atlanto, tolumoj.
Paduoki...

Gero vėjo, broli, sese!
Laisvai buriuoki Baltijoj.
Krantai, pušynai — ten, kur 

žaliuoja
Mūsų tėvynėj, Lietuvoj!
Krantai...

atnašavo šv. Mišias. Liuteronas 
kunigas skaitė evangeliją ir pasakė 
pamokslą. Katalikai kunigai atna
šavo Šv. Eucharistijos Paslaptis. 
Sekmadienį, pasibaigus ekumeni
nėms pamaldoms, nužygiavome 
prie ežero Jūros dienai. Ežere nu
leidome vainiką ir dalyvavome 
regatoje. Pagerbėme svečius. Įžodį 
davusius išmaudėme ežere su 
uniformomis Popiet įvyko papročių 
paradas. Jūrų skautai vaizdavo 
mirusiųjų valgydinimą.

Antros savaitės pirmadienį vėl 
prasidėjo normali dienotvarkė.

Penktadienis — paskutinioji sto
vyklos diena — buvo šaltas ir 
drėgnas. Naktį labai lijo. Daug kas 
peršalo. Nugriovėme visus įrengi
mus ir juos sudeginome lauže. 
Vakare uždarėme stovyklą ir atsi
sveikinome. Planavome ketvirta
dienį atsisveikinti su vadovais, bet 
dėl lietaus negalėjome. Vakare 
liūdnai atsisveikinome prie bendro 
laužo.

Šeštadienį išsiskirstėme su min
timi: vėl susitiksime VH-oje Tauti
nėje Stovykloje, laisvoje Lietu- 
v°je’ valt. Vilius L. Dundzila
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I> U STEBĖTO JAI APIE DIDĘJĘ ĘVYKĘ

STOVYKLA — MAŽYTĖ LIETUVA

Dedame dvieju, autorių aprašy
mus apie Šeštųjų Tautinę Stovyklą 
Amerikoje, vykusią rugpiūčio 
13-26 Paxton apylinkėje, Mass. 
Suprantama, atrodytų, jog jie 
kartoja tuos pačius faktus, tačiau, 
įsigilinę, matysime, kad abiejų 
autorių mintys bei mąstymai yra 
skirtingi, ir abu straipsniai natūra
liai vienas antrą papildo. Red.

Rašo v.s. Česlovas Senkevičius

JAV Massachussets ir Con
necticut valstijos yra įdomios 
senais šventovių bokštais, tarp 
kalvu tyvuliuojančiais ežerė
liais, ąžuolais, pušimis pamar
gintais miškais ir plačių stovyk
laviečių gausumu, žinovų teigi
mu, vien BSA (Boy Scouts of 
America) valdo čia jau nuo senų 
laikų didelius miškų plotus, ku
rie pralenkia visas kitų JAV 
kraštų stovyklavietes, drauge 
sudėjus. Kai buvo nutarta šeš
tąją Tautinę Stovyklą rengti At
lanto pakrašty, organizatoriai 
parinko vieną iš labiausiai tin
kamų tam reikalui stovyklavie
čių. Tai Treasure Valley Scout 
Reservation, Paxton, Mass., 
apie 14 mylių nuo Worcesterio 
—nemažo ir gražaus miesto, ku
riame kūrėsi patys pirmieji lie
tuviai emigrantai, Įsteigę net dvi 
savas parapijas, pastatydinę 
puošnias šventoves, kuriomis ir 
dabar lietuviai naudojasi.

Bendras vaizdas
Kai Įvažiuoji pro didžiuosius 

stovyklavietės vartus, iš karto 
pasijunti tartum nuo visko atsis
kyręs. Vingiuoti keleliai, tankūs 
miškai, prakirstos stovyklauto
jams aikštelės, kur ne kur išmė
tyti pastatai su valgyklom, raš
tinėm, sandėliais. Kažkaip pri
mena uždarą kariuomenės bazę, 
kurion patekti reikia leidimo. 
Stovyklavietės vidury nemažas 
ežeras, kuriame yra pakanka
mai vietos buriavimui, šonuose 
geri paplūdimai, prieplaukos lai
veliams, tilteliai meškerioto
jams.

Tūkstantinė lietuvių skautų- 
čių, suvažiavusių iš viso laisvo
jo pasaulio į Vl-tąją Tautinę Sto

vyklą, galima sakyti, dingo tame 
2000 akrų plote. Gal tik grybau
tojai atstumų nepajuto, kuriems 
kas žingsnis vis gražesni raudo
nikiai pūpsojo, šiaip gi grei
tesniam vienų su kitais susisie
kimui turėjo būti naudojamos 
motorizuotos priemonės.

Puošnius ir didingus pijonie- 
rių skautų pastatytus Tautinės 
Stovyklos vartus buvo apgulę 
“miško broliai”. Tai Juozo Šalį 
čiūno iš Čikagos vadovaujama 
skautų draugovė, tęsianti Lietu
vos partizanų tradicijas — sta
tosi požeminius bunkerius, va
dinasi partizaniniais vardais, dė
vi prie uniformų skirtingus 
ženklus. Tai buvo uoli tautinės 
stovyklos sargyba su užmaskuo
tomis palapinėmis žemėje ir me
džių šakose. Jų rajonas išskirti
nai puošėsi lietuviškais orna
mentais ir šūkiais, kai tuo tar
pu visur kitur puošmenų per
daug nebuvo. Pro juos praėjęs, 
kiekvienas gali pasijusti į mažą 
Lietuvą Įžengęs.

Įsikūrimas
Ir iš tikrųjų, Šeštoji Tautinė 

Stovykla buvo mažytė Lietuva. 
Kas galėjo pakeisti šitą jausmą? 
Kokios atostogos ir kur visa tai 
galėjo atstoti? Rugpjūčio 13 d., 
kai iš visų kraštų ir miestų čia 
rinkosi skautiškoji minia, purs- 
lojo dangus. Kvepėjo kadugiai, 
žvyras gėrė vandenį, dygo tūks
tančiai grybų. Rytojaus dieną 
— saulė didelė ir karšta tarp 
kalvų ir miškų. Nuo ežero paki
lo rytmečio ūkana ir dingo kaž
kur. Pastovyklėse dunksėjo kir
viai, kėlėsi skautiškais mazgais 
suraišioti vartai, tvoros, bokštai. 
Prieš stovyklos atidarymą turė
jo būti baigtas pagrindinis sto
vyklinis įsikūrimas. Vakare į 
vėliavų aikštę visais keliais, iš 

visų pusių su dainomis pasipy
lė vienetų margumynas. Raudo
ni, geltoni, žali, mėlyni, violeti
niai, pilki kaklaraiščiai mirgu
liavo besileidžiančios saulės 
spinduliuose. Pradėta šv. Mišio- 
mis, kurias atnašavo Kanados 
rajono vyr. dvasios vadovas, am
žinasis stovyklautojas kun. St. 
Kulbis, SJ, talkinamas kunigų 
A. Saulaičio, SJ, ir J. Bacevi
čiaus, OFM. Po iškilmingų pa
maldų vienetai rikiavosi aikštė
je su vėliavom, gairelėm, gai
rėm, transparentais. Komendan
tas J. šalčiūnas stovyklos virši
ninkei L. Milukienei raportavo, 
kad išsirikiavęs 851 stovyklau
tojas. Perskaitomas stovyklos 
atidarymo aktas, atlikta vakari
nė malda, nuleistos vėliavos — 
“iš praeities tavo sūnūs”, nuai- 
dint pirmą kartą himno žo
džiams. Stovyklos laikraštis 
“Šiuo Keliu Eik”, redaguoja
mas C. Senkevičiaus ir redakto
rių skilties — L. Rugienienės, 
J. Asmino, Arūno Kalinausko, 
Tomo Senkevičiaus, Ramintos 
Jelionytės, Birutės Kidolienės 
— pasidžiaugė, kad nemažėjam. 
Prieš 20 metų I V-toj Tautinėj 
Stovykloj,, prie Pontiac, Mich, 
pirmąją stovyklos atidarymo 
dieną rikiuotėje stovėjo 700. 
Liūdnieji anų metų pesimistų 
pramatymai neišsipildė.

Romantika ir darbai
Kiekvieną rytą pakildavo sau

lė ir ežero rūkas. Kažkur skam
bėdavo šventovės varpai. Taip 
diena iŠ dienos. Tą rytmečio gro
žį ir retą romantiką išgyvendavo 
tie, kurie anksti atsikeldavo 
(kaip Remigijus Gaška), bėgda
vo, mankštindavosi ir po to sma
giai persiliedavo karštu vande
niu prausykloje. Stovyklos radi
jas, vadovaujamas Edvardo Mei-
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lauš, kalbėdavo apie skautybę, 
maloniai nuteikdavo klasikine 
ar skautiškąją muzika, praneši
nėdavo žinias, stovyklautojams 
pusryčiaujant trijose erdviose 
valgyklose. Tiekimas ir maitini
mas, vadovaujamas Petro Mo
lio, buvo labai tvarkingas, punk
tualus ir geras.

Septintą valandą švilpesiais 
prikeltos pastovyklės pradėda
vo dienos programą. Tarpais 
jos veikdavo atskirai — iškylau
davo, atlikdavo praktiškus skau- 
tamokslio uždavinius, vykdyda
vo varžybas. Tarpais jos sueida
vo platesniems žygiams ribose 
savųjų stovyklų, kurios buvo 
trys: seserijos, brolijos ir bend
rijos. Skautės savo stovyklą pa
vadino “Sutartinės” vardu. Tuo 
vardu muz. Faustas Strolia ir 
dainą sukūrė. Ji buvo labai 
mėgstama ir populiari. “Sutar
tinės” stovyklai vadovavo

I# Kerelienė. 
Skautai jokio atskiro vardo ne
turėjo. Jų stovykla vadinosi 
Brolija ir jai vadovavo Sigitas 
Miknaitis. Bendrijoje tilpo visi 
ir visos, kurie nebuvo įsiparei
goję skautų-čių vienetuose ar 
jų vadijose. Bendrija apjungė ir 
visus svečius bei trumpalaikius 
stovyklautojus. Šiai stovyklai 
vadovavo Alfonsas Samušis.

Šalia šių pagrindinių stovyklų 
dar veikė atskiros Ąžuolo ir 
Gintaro mokyklos, kurios labai 
mažai tesijungė Į bendrą stovyk
lavimo programą dėl specialios 
paskirties — jose buvo ruošiami 
vadovai ir vadovės. Pilki kakla
raiščiai ir mokyklų ženklai juos 
skyrė iš kitų tarpo. O programa 
buvo minutėmis apskaičiuota 
ir užsiėmimai gana sunkūs? bet 
visada palieką gražių prisimini
mų ir labai naudingi būsimiems 
vadovams-vėms. Skautams-tėms 
iš Australijos buvo reta proga 
išeiti praktinį mokyklos kursą 
ir pasiruošti būti draugininkais. 
Mokykloms vadovavo: Ąžublui 
— R. Fabijonas, Gintarui — V. 
Aleknienė — abu patyrę ins-

Linksmosios valandėlės.
A. Kalinausko nuotr.

truktoriai.
Pastovyklės

Kiek gi buvo iš viso tų pasto- 
vyklių? — Jaun. skaučių pasto- 
vyklė “Papartėlis”, vad. G. 
Stankūnienė, Vyr skaučių pasto- 
vyklė “Šiaurės pašvaistė”, vad. 
A. Klimienė; jūrų skaučių pasto- 
vyklė “Gintaro šalis”, vad. V. 
Račiūnienė; skaučių pastovyklė 
“Mano žemė”, vad. L. Laučienė; 
prityrusių skaučių pastovyklė 
“Dainų šalis”, vad. D. Surdėnie- 
nė; skautininkių ir vyr. skaučių 
židiniečių pastovyklė “Gija”, 
vad. R. česnavičienė; “Dailės 
ratas” (tautodailė, rankdarbiai), 
vad. R. Petrutienė. Brolijoje — 
jaun. skautų pastovyklė “Atža
lynas”. vad. M. Banevičius; 
skautų pastovyklė, vad. J. Sta- 
rėnas: jūrų skautų pastovyklė, 
vad. L. Kupcikevičius; skautų 
vyčiu pastovyklė “Vilties pilis”, 
vad. V. Morkūnas; prityrusių 
skautų pastovyklė, vad. R. Stri
kas; skautininkų pastovyklė, 
vad. R. Račiūnas.

“Sutartinė” buvo žymiai gau

sesnė už Broliją. Joje stovykla
vo 600 skaučių-ir vadovių. Bro
lijoje rikiavosi 400. Bendrija 
nebuvo gausi nuolatiniais sto
vyklautojais. Gražiai sutariantį 
dvidešimtuką labai padidino vi
durinis svečių savaitgalis, kai 
žmonių skaičius stovyklavietėje 
padvigubėjo.

Centrinė vadija su viršininke 
L. Milukiene priekyje turėjo 26 
pareigūnus, Įvairių sričių tvar
kytojus, kaip dvasios vadovus, 
religinės programos vykdytojus 
ir kūrėjus, bendrų reikalų, fi
nansų, raštinės, spaudos, paro
dų, pašto, laužų vedimo, repre
zentacijos, pijonerijos, tautodai
lės, krautuvės, apsaugos, priė
mimo ir Įsikūrimo pareigūnus. 
Planingas ir tikslus suorganiza
vimas labai prisidėjo prie sklan
daus ir nuoširdaus visų skyrių 
bendradarbiavimo.

Informacinis leidinys
Prieš stovyklą vadovybė išlei

do 64 psl. leidinuką, kuriame 
informuojama anglų ir lietuvių 
kalbomis apie lietuviškąją skau- 
tiją, pailiustruojant* teiginius 
nuotraukomis ir diagramomis. 
Atspausdinta šeštosios Tautinės 
Stovyklos daina, parašyta Sta
sio čižausko Australijoje dar 
prieš pradedant stovyklavimą 
šeštosios TS vardu š. m. sausio 
mėn., kur stovyklavo šimtinė 
JAV ir Kanados liętuvių skau
tų-čių. Tas Įvykis laikomas tau
tinės stovyklos pradžia. Leidi
nėlyje — pirmūno Petro Jurgė- 
los sveikinimas, LSS tarybos 
pirm. L. Milukienės žodis, sto
vyklavimo kalendorius ir dieno
tvarkė, mintys, dainos, vadovų 
nuotraukos, žinios apie buvu
sias tautines stovyklas, jų dainos 
ir gale lapai autografams, kurių 
kiekvienas prisirinko, kiek 
Įstengė. Įrašai rodo, kiek daug 
naujų draugų Įsigyta, kokie ry
šiai su senais draugais tebėra, 
kokie planai ateičiai, kokie lin
kėjimai vienų kitiems.

Ši stovykla buvo dar itin įdo
mi tuo, kad gabių ir darbščių va- 
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dovų-vių dėka išsivystė religi
nės programos praktiškas pri
taikymas šimtams skautiško jau
nimo. Skautininkai — seselė Ig
ne Marijošiūtė ir kun. A. Sau
laites, SJ, talkinami kitų dva
sios vadovų bei skautų, kūrė, va
dovavo ir tos linkmės entuziaz
mu užkrėtė kitus.

Religinės programos vykdy
mui buvo iš anksto kruopščiai 
ir planingai pasiruošta. Prie re
gistracijos kiekvienas stovyk
lautojas gavo kišeninio formato 
knygelę “Dieve, budžiu”. Tai 
32 psl. leidinėlis LSS sukaktu
viniams metams paminėti, pa
ruoštas sės. O. Mikalaitės, LSS 
katalikų vyr. dvasios vadovui 
kun. A. Simanavičiui, OFM, pri
tariant. Knygelėje — stovykli
nės rytmečio ir vakaro maldos, 
giesmės, Mišios, Susitaikymo 
sakramento skyrelis. Naudojan
tis tuo leidinėliu, vienodai ir 
tvarkingai buvo vykdomos susi
mąstymo valandėlės pastovyk- 
lėse kasdien. Jauttu ir simboliš
ka būdavo susitelkti po atviru 
žvaigždynų dangumi paties Kū
rėjo statyto j šventovėj su galin
gų ąžuolų ir kvepiančių pušų 
kolonomis. Baigiantis stovyklai, 
religinės programos vykdytojų 
nuomone, įdėtas darbas įvertin
tas 70%.
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■Gausūs svečiai
Rugpjūčio 19-20 Svečių/ 

antplūdis kiek sustabdė norma
lų stovyklinio gyvenimo įsibė
gėjimą. Abi iškilmių dienos bu
vo tvarkomos pagal specialią 
programą. Didelis dėmesys bu
vo skirtas atvykstantiems sve
čiams priimti, jiems globoti. Su 
mumis sava$gįlį pastovyklauti 
atvyko latvių, estų, vengrų skil
tys. Taipgi, berods, pirmą kar
tą tautinėj stovykloj dvi dienas 
praleido gražus ateitininkų bū
relis. Didžiuosius svečių telki
nius galima buvo pamatyti pa
grindiniame kelyje, prie kurio 
stov*/.centrinė valgykla, seseri-

Chicagos Lituanicos tunto broliai 
parado metu. Priekyje tunto vėlia
vą neša ps. fil. G. Aukštuolis.

L. Meilaus nuotr.

jos ‘vadijos pastatas, krautuvė, 
paštas, centrinė vadija ir redak
cija. šio kelio pašonėje, gražio
je, aikštėje, pūpsojo trys didžiu
lės JAV karių pastatytos pala
pinės, kuriose buvo įrengtos 
įdomios ir vertingos lietuvių 
skautijos, skautiškos spaudos ir 
skautamokslio parodos. Didelė 
tų rodinių dalis atgabenta iš v.s. 
fil. Br. Kviklio archyvų, šias 
parodas lankė gausūs svečiai.
Visus reikalingus paaiškinimus 
teikė budintys pareigūnai. Di
delio iškilmingumo pagrindi
niam keliui teikė Vlado Bacevi
čiaus pagaminti didžiuliai visų 
tautinių stovyklų plakatai, iš
statyti pakelėje.

Popietiniame svečių priėmi
me centrinėje valgykloje buvo 
progos ilgesnėmis kalbomis pa
sveikinti Vl-tąją tautinę stovyk
lą ir lietuvius skautus, susipa
žinti ir smagiai pabendrauti.

Garbės svečiai, vadovai, Sąjun
gos veteranai belaukdami artėjan
čio parado.

V. Bacevičiaus nuotr.
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Jaudinantis paradas
Įspūdingas buvo .stovyklauto

jų paradas. PaVfįkry visais ke
leliais pasipylė dainuojantieji 
skautų-čių vienetai, kurie nešė 
savo - užrašus, gaireles, gaires, 
vėliavas. Vaizdas buvo didingas 
ir jaudinantis. Todėl nenuosta
bu, kad kai kurie žiūrovai brau
kė ašaras, tardami, jog tiek 
daug uniformuoto, paraduojan
čio lietuviško jaunimo nesą ma
tę. O jo, štai, graži tūkstantinė 
ir po 60 metų žygiuoja išeivijoj, 
priekyje nešdama savąją tauti
nę trispalvę. Paradą .priėmė 
LSS vyr. pareigūnai, Simas Ku
dirka ir Worcesterio burmistras 
T. J. Earley su lietuvių kilmės 
žmona. Trumpais, gerai paruoš
tai žodžiais stovyklautojus ir vi
są skautiją sveikino Simas Ku
dirka, burmistras, PLB valdy
bos pirm. s. fit. V. Kamantas, 
pirmūnas P. Jurgėla, stovyklos 
viršininkė L. Milukienė. Pasi
keista simbolinėmis dovanomis. 
Tęsiant tradiciją, buvo iššaukti 
stovyklautojai, stovyklavę bu
vusiose tautinėse stovyklose, 
pradedant pirmąja 1928 m. Pir
miesiems tautinių stovyklų da
lyviams V. O. Šenbergams, K. 
Žilinskienei, A. Saulaičiui su
keltos ovacijos. Antrosios TS 
būrelis jau buvo didesnis. Bū
reliai didėjo su kiekvienu de
šimtmečiu. Iššauktieji sustojo 
prie sustatytų tautinių stovyklų 
plakatų. Ne vien džiaugtis teko. 
Reikėjo ir susimąstyti. Kas ir 
kiek stovės prie tų plakatų po 
dešimties metų? Be abejonės, 
ateis tie, kurie dabar rikiuotėse 
stovi ir stebi savuosius vetera
nus. Plakatų skaičius didės, tik 
prie pirmųjų nebebus greitai 
kam stovėti . . . Bet uždegta 
liepsnelė neužges — ji matoma 
jaunųjų akyse ir buvo išreikšta 
mirtinos tylos kalba, kai didįjį 
to vakaro laužą šešiose vietose 
degė P. Jurgėla, V. šenbergas, 
A. Saulaitis, V. Bražėnas ir du 
jauniausieji stovyklautojai.

9

Prie laužo
Laužas pradėtas Il-sios tau

tinės stovyklos daina “Atgimė 
tėvynė”, kuri yra tapusi popu
liaria, visų labai mėgstama dai
nuoti ir kiekvienoj stovykloj 
dainuojama daina. Nevienas 
jaunesniųjų nežinojo, kad kada 
nors pamatys tos dainos autorių. 
Ir tai atsitiko šeštojoj. Dainos 
autorius Vilius Bražėnas buvo 
pakviestas padiriguoti savąją 
dainą ir tuo pradėti laužą. Lau- 
žavedys Jaras Alkis iš Anglijos 
su visa eile gabių jaunesnių lau- 
žavedžių perėmė vadovavimą, 
sustoję prieš 2000 minią, kuri 
buvo susispietusi amfiteatrinėj 
dauboj ant ežero kranto. Skam
bėjo dainos, šūkiai, klegėjo pa
sirodymai, iš kurių išskirtinas 
— Birutės Nagienės paruoštas 
pasakos inscenizavimas, sutel
kęs dideli būrį stovyklautojų ir 
labiausiai tikęs sukaktuviniam 
laužui. Birutės Nagienės teigi
mu, galima daug gražių dalykų 
prie laužo parodyti, reikia tik 
tinkamai pasiruošti. Nakties 
metu vyko akademikų ir vyr. 
skaučių įžodžiai.

Rugpjūčio 20, sekmadienį, 
bendrijos stovykloj iš pat ryto 
buvo sušauktas Lietuviškosios 
Skautybės Fondo suvažiavimas, 
kuriame dalyvavo fondo nariai 
ir bendradarbiai. Ta proga iš-

Šventoji duona dvasiai stiprinti. 
Jauna stovyklautoja priima šv. 
Komuniją iš s. tėv. Aug. Simanavi
čiaus ranką.

V. Bacevičiaus nuotr.

leistas 1975-77 m. apžvalginis 
32 psl. leidinėlis su aukotojų są
rašais, Ąžuolo-Gintaro mokyk'lų 
nuotraukomis. Suvažiavime gau
ta naujų aukų. Fondui vadovau
ja bostonietis Česlovas Kiliulis 
tam darbui rodąs labai daug si ■ 
manumo.

Bendros pamaldos
Dienos iškilmių centre buvo1' 

įspūdingos pamaldos. Seselės 
Igpės Marijošiūtės suorganizuo
tas chorelis į centrinę laužavie
tę atlydėjo procesiją su kryžiu
mi ir specialiai pasiūtom vėlia
vom. Procesijoje liturginiais 
drabužiais apsirengę ėjo kuni
gai — A. Simanavičius, OFM, 
St. Kulbis, SJ, prel. V. Balčiū
nas, St. Yla, A. Saulaitis, SJ, J. 
Bacevičius, OFM, ir ev. kun. A. 
Žilinskas. Įspūdinga procesija 
nusileido žemyn prie papuošto 
altoriaus. Pamaldų metu giedo
jo stovyklos chorelis arba ir vi- 
,si dalyviai. Pamokslą pasakė 
kun. A. Žilinskas. Šv. Komuni
ją kunigai dalino, vaikščiodami 
tarp stovyklautojų. Iškilmin-
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gumas ir tos visos apeigos gam
tos prieglobstyje nevienam pa
lieka atminty neužmirštamai.

Po pamaldų buvo proga daly
vauti jūros šventėje. Trumpa 
jūrų skautų-čių sueiga prieplau
koje, apeigos ir vainiko nuleidi
mas Į vandenį, prisimenant žu
vusius, buvo atlikta tvarkingai 
ir greitai.

Sueiga ir lietuviški papročiai
Popiet sušauktoj skautininkų- 

kių sueigoj dalyvavo 68 asme
nys. Apdovanotiems įteikti gar
bės ženklai, tarti sveikinimai. 
Jaudinantis momentas buvo, kai 
Elena Juciūtė, Sibiro, kankinė, 
buvo apdovanota puikia juosta. 
Savo žodyje ji išreiškė seseriš
ką dėkingumą už spalvų sugrą
žinimą. Kiek ilgiau kalbėjo V. 
Šenbergas, prisimindamas pir
muosius Sąjungos kūrimo me
tus. Gausią vadovų sueigą svei
kino PLB vald. pirm. V. Ka
mantus. Sueigai vadovavo Vi
lius Bražėnas.

Dėl laiko stokos skautininkių 
paruoštoj kavutėj nebedaug kas 
galėjo dalyvauti, nes daugumas 
skubėjo į vėliavų aikštę, kur vy
ko Ijetuviškų papročių rody
mas., Kiekvienas vienetas ar ša
ka turėjo ką nors paruošę. 
Vieni vaidino lietuviškas vestu
vės, kiti Užgavėnes, treti šiaip 
kokią kaimo gyvenimo iškarpą 
pagal perskaitytą kūrinį. Kad ir 
saulė kepino, žiūrovų svečių bu
vo gana daug, ir visi stebėjosi 
skautų-čių gražiai paruoštais pa
sirodymais, originaliais apsiren
gimais, tarmiškom tarenom ir 
kitais nematytais dalykais. Taip
gi svečiams buvo proga susitik
ti, pabendrauti, atsipažintį

Vadovų rūpesčiai
Iškilmių savaitgaliui pasiMi- 

gus, bendrojoje stovykloje su
šauktas LSS tarybos narių su
važiavimas. Taryba yra vyriau
sias valdomasis Sąjungos orga
nas, renkamas kas trejį metai. 
Daba* kaip tik ruošiamasi nau
jiems £,SS rinkimams, taigi, sto

vykloje vykęs tarybos suvažia
vimas buvo šio laikotarpio pas
kutinis akivaizdinis. Dalyvavo 
kvorumas — 17 narių. Išklau
syti LSS tarybos pirmijos pir
mininkės L. Milukienės, vyriau
sių skautininkų I. Kerelienės ir 
S. Miknaičio pranešimai, pasi
tarta ateinančių rinkimų klau
simais, nutarta įsteigti tarpkon- 
tinentinių ryšių skyrių, nutarta 
LS Fondą įregistruoti valdžios 
įstaigose kaip atskirą juridinį 
vienetą, pasisakyta skautiškos 
veiklos klausimais, panagrinėta 
vadovų aktyvumo problema, nu
tarta raginti rajonų vadovus 
dažniau šaukti tuntininkų kon
ferencijas.

Baigiant
Iš dabar jau išgirstamų atsi

liepimų praėjusi šeštoji tautinė 
stovykla vertinama gerai. To
kios masinės stovyklos turi vi
sai skirtingą pobūdį ir tikslus. 
Todėl tiems, kurie būtų čia ieš
koję skautiškos skilčių sistemos 
ir stovyklavimo draugovėmis, ta 
stovykla galėjo atrodyti kitaip.

Lietuviškų vestuvinių papročių 
vaidinimas.

Jaunoji atsisveikina su tėvais.
L. Meilaus nuotr.

Susipažinimas, susidraugavimas, 
iškilmės, skautiško judėjimo 
demonstracija — tai buvo pa
grindiniai tikslai, kuriuos pa
siekti pavyko, ir organizatoriai 
gali tuo džiaugtis.

Susirūpinimas lietuviško jau
nimo entuziazmu saviems tauti
niams reikalams (kas tą jauni
mą stebėjo tautinėj stovykloj) 
tampa nebe tokiu aštriai gnai- 
biu. Viešai palodyta daug duo
menų, kurie tą susirūpinimą 
švelnina. Tenka tikėtis, kad ir 
po dešimtmečio VH-toj tauti
nėj stovykloj turėsim nemažes
ni stovyklautojų skaičių, ne
menkesnę lietuvišką nuotaiką. 
0 gal jau laužus užkursime prie 
Nemuno? Ta linkme skautiška
sis judėjimas dirbs ir toliau.
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JAUNIEJI IR IR VYRESNIEJI 
SUJUNGTOMIS RANKOMIS

Rašo v.s. Sofija Jelionienė

Didysis skautiškos veiklos 60- 
-čiui paminėti renginys — VI 
Taut, stovykla — jau praeityje. 
Ji prasidėjo rugpiūčio 13 ir bai
gėsi rugp. 26 d. Paskutinįjį va
karą buvo nuleista stovyklos gai
rė ir 2 savaites ten plevėsavu
sios mūsų trispalvė ir vėliavos tų 
kraštų, iš kurių čia buvo suva
žiavę stovyklaūtojai, t.y. iš JAV, 
Kanados, Australijos, Anglijos ir 
Brazilijos.

Čia reikia paminėti, kad TS y- 
Ta ruošiamos kas 10 m. Jubilieji
nės stovyklos yra ruošiamos kas 
5-ri metai. Pirmosios 2 TS įvyko 
Neprikl. Lietuvoje, o šios ketu
rios pastarosios —jau išeivijoje. 
Šie sukaktuviniai metai ypatingi 
tuo, kad 7-mėnesių, laikotarpyje 
buvo suruoštos net 2 didžiulės 
Taut, stovyklos: pagrindinė — 
sausio mėn. Australijoje, prie 
Melboumo, sutraukusi apie 400 
skautų* išimtinė nuvyko švęsti 
tą didįjį įvykį iš Šiaurės Ameri-
kos; kiti — iš Anglijos, Brazili
jos, N. Zelandijos).

Šioji Š. Amerikpje ruoštoji TS 
sutraukė tūkstantinę lietuviško 
skautiško jaunimo. Vieta jai bu
vo parinkta rytiniam pakrašty, 
Treasure Valley, Paxton, Mass, 
amerikiečių skautų stovyklavie
tėj, 'kurios plotas — apie 2000 ak
rų. Didžiulis spygliuočių ir lapuo
čių miškas, stovyklavietės ribose 
esanti^ ežerėlis — puiki vieta 
maudymuisi, buriavimui, irklavi-

Stovyklą ir LSS 60-jo jubiliejaus 
proga sveikina Simas Kudirka.

V. Bacevičiaus nuotr.

(taip bent teko spręsti iš visada 
įkaitusių kavos virdulių, kada 
ten beužeidavai). Ką ir bekalbėti 
— neužteko 24 valandų paroje 
planuoti viską iki detalių, per
planuoti ir daugelį įvairių smul
kių reikalų atsiminti, na, ir dar 
tokį didžiulį būrį sudraus
minti! Taigi vyriausiose būs
tinėse dirbta šūkiu: “Darbo 
daug, laiko maža, bet suspėti 
reikia”.

Na, ir prisivaikščiota tais ak
menuotais keliais, kalneliais, pri- 
važinėta mašinom. (Jomis gali
ma buvo važinėti tik turint spe
cialius leidimus- -ir statomos jos 
buvo tik mašinų aikštėse).

Brolijos stovyklai vadova
vo Brolijos VS v.s. S. Miknaitis. 
Stovyklą sudarė 6 pastovyklės: 
jaun. skautų ATŽALYNAS, skau
tų, j. skautų BALTIJA, skautų 
vyčių, prityrusių skautų, skauti
ninkų ir ĄŽUOLO mokykla.

Seserijos stovyklai vadovavo 
Seserijos VS v.s. I. Kerelienė su 
savo štabu. Seserijos pastovyk

lės turėjo lyriškus pavadinimus: 
jaun. skaučių — PAPARTĖLIS, 
skaučių--- MANO ŽEMĖ, prityr.
skaučių — DAINŲ SALIS, vyr. 
skaučių — ŠIAURĖS PAŠVAIS
TĖ, jūrų skaučių —GINTARO 
ŠALIS ir židiniečių - GIJA; tau
todailės, darbelių kampelis vadi
nosi DAILĖS RATU. Be šių skaų- 
tamokslio studijas čia ėjo kelioli
ka Gintaro mokyklos sesių.

Bendrijos stovyklai vadovavo 
V.s. Alf. Samušis iš New Yorko.

Eita programa, paskaitos, 
užsiėmimai

Stovykloje diena prasidėdavo 
7:15 ryto. Kaip žinote, skautas to
bulinasi dvasiniai, grūdina savo 
kūną, tai viskam buvo skirta tam 
tikri dienos laikotarpiai, neap
lenkiant ir pabendravimų, pasi
linksminimų, vakaronių, Skautiš
kų išmonių. Be to reikėjo dar ir 
įsirengti, pasigaminti , reikalin
giausius stovyklavimo laiko
tarpiui rakandus, reikmenis. O 
kur dar vartų statymas, pasto
vyklės papuošimai? Medžiaga 
tam turi būti surandama čia pat, 
miške, tad dėl daugelio visų šių 
užsiėmimų diena stovyklautojui 
virsta tik akimirksniu. Laužai, 
vakaronės, nusitęsdavo i vėlyvą
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vakarą, mėnesienai sidabruojant 
Galvės elero bangeles, kur pasi
girsdavo laivo irklų teliūškuoja
mas vanduo.

Buvo nemaža kviestinių sve
čių, paskaitininkų, skaičiusių įdo
mias, naudingas paskaitas. Tai 
dali. A. Tamošaitis, kalbėjęs a- 
pie liaudies meną, taut. ’■ dra
bužius. Zita Knikonienė —- apie 
liaudies dainas, B. Nagienė, pa
ruošusi liaudies papročių insce
nizaciją, buvo rodomi Lietuvos 
vaizdai ekrane.

Religinio auklėjimo srityje dar
bavosi .keletas kunigų (dau

gumas iš jų — skautai), tai: A. 
Saulaitis, tėv. Aug. Simanavi
čius, tėv. P. Baltakis, kun. Žilins
kas, kun. Kulbis, seselė Igne Ma- 
rijošiūtė. Įspūdingos buvo sekma
dienio šv. Mišios su nešamomis 
aukomis: stovyklos, Australijos 
TS gaire ir ąžuolo lapų vainiku 
su degančiomis šešiomis žvakė
mis. Jaudino momentas, kai visi 
Mišių dalyviai, skautiškai susiė
mę rankomis, kalbėjo Tėve mūsų. 
Mišios vyko amfiteatro stiliaus 
laužavietėj, ir visa ta gal poros 
tūkstančių minia sudarė glaudų, 
vieningą, skautišką būrį. Atrodė,

Įsikūrimo dienos.
Sesės — G. Reškevičienė, L. 

Garsienė* D. Keršienė ir neatpa
žinta sesė puošia pastovyklę.

V. Bacevičiaus nuotr.

kad šių Mišių metu gražiosios 
gamtos Kūrėjas Viešpats buvo 
čia kartu, mūsų tarpe.

Stovykliniai įsirengimai išra
dingi, Se
sių stovykloje dominavo varstyti 
audiniai, smilgomis kaišytos ža
vios juostos, rištų mazgų orna
mentika, smiltelių, samanų, kan
korėžių papuošimai.

Brolių įsirengimai traukė akį 
įmantriai išsirangiusiais stuob
riais, didžiuliais meniškais ženk
lais, virviniais tiltais.‘Jūrų skau
tai pasistatė savo denį - laivą — 
Nojaus arką.„

SKAUTIŠKAS SKRUZDĖLYNAS

■Šiame naujai įsikūrusiame pa
lapinių mieste jau pirmą savaitę 
veikė daugelis įstaigų .(jei taip 
galima būtų jas pavadinti). Skau
tiško- gyvenimo dinamiką bu
vo jaučiama kiekviename stovyk
los kampelyje.

Stovyklos pašte jau pirmąją 
dieną buvo priimta 1500 laiškų. 
Kiekvieną rytą ir popietį jie buvo 
“special handling” būdu išveža
mi į miesto paštą (iš viso apie 
800- 900 laiškų j dieną). Pašte 
uoliai 'iki T2-1 vai. nakties - 
darbavosi du skautininkai: V. 
Bacevičius iš Cleveland® ir Si 
Ilgūnas iš Rochesterib, manda
giai patarnaudami, nevėlucdąrni, 
nors ir nepriklausydami unijai! 
Jie vis ragindavo skautukus kuo 
dažniau rašyti į namus, save 
draugams į visas pasaulio šalis.

Sekmadienio sutelktinių šv. Mi
šių metu pamokslą sako kun. Alg. 
Žilinskas.

V. Bacevičiaus nuotr;\
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Vokai buvo antspaudojami spe
cialiu amerikietiško pašto ant
spaudu, kartu pridėdami ir lietu
viškąjį šios TS antspaudą. Tie 
vokai liks visiems brangiu jįlate- 
liniu suvenyru.
I-ją stovyklos dieną atvažiavo 

amerikietis paštininkas ir padėjo 
antspauduoti laiškus I-sios dienos 
antspaudu. Tai pats svarbiausias 
stovyklinis suvenyras. II-ją dieną 
paštininkas atvežė 300 laiškų iš 
visų pasaulio kraštų ir antspau
davo juos TS antspaudu. Tai lobis 
pasaulio filatelistams.

Iki Il-sios savaitės vidurio buvo 
išsiųsta apie 12 tūkst. laiškų; iki 
stovyklos pabaigos tas skaičius, be 
abejonės, pasiekė apie 15 tūkst. 
Beje, labai gražų keturių spalvų 
suvenyrini ženklą, lipinamą ant 
vokų, sukūrė žymusis mūsų daili
ninkas Vyt. Jonynas. Nepaprastai 
grakščių linijų ir metalinis sukak
tuvinis ženklelis, suprojektuotas 
dail J. Špakevičiaus. Stovyklinis 
medžiaginis ženklelis, nešiojamas 
prie uniformos, toks pat, kaip ir 
Australijos TS, tik jo spalva žalia 
(vietoj mėlynos). Ta pat ir stovyk
linė daina.

Įvyko stovykloje ir skautininkių- 
skautininkų “sąskrydis”, Bendrijos 
stovyklavietės laužavietėje susi
rinkus jų gal šimtinei. Buvo tai 
maloni popietė, globojama Bendri
jos stovyklos viršininko v.s. Alf. 
Samušio ir v.s. J. Budrienės su 
paruoštomis vaišelėmis, lauko 
gėlių puokštėmis, su dovanėlėmis 
pažymėtiesiems, pakeltiesiems į 
aukštesnius skautiškumo laipsnius. 
Buvo iškviesti ir Gilwellio mokyklą 
baigusieji — ištvermingieji vado
vai, dar prieš šiai stovyklai prasi
dedant spėję prisiųsti savo darbus. 
Sueigą su tuo pačiu, nė kiek neiš
blėsusių skautišku sąmojumi ir 
judrumu vedė mūsų nepriklauso
mybės laikų “laužavedys — profe
sionalas” v.s. V. Bražėnas. Šioje 
sueigoje skambūs “Ilgiausių ir 
skautiškų metų” posmai buvo 
skirti v.s.' V. Šenbergui, jo 80-jo 
gimtadienio išvakarėse.

Sunku buvo visa, kas šiam sa
vaitgaliui paruošta, pamatyti, ap
lankyti. Juk čia tikras skautiškas 
skruzdėlynas, darbščių rankų su
kurtas, nesigailint energijos, ne
paisant nuovargio. Šiame šile 
skambėjo žydinti jaunystė, o tuos, 
kuriuos gyvenimo metai šiek tiek 
nuo jos atitolino, kažkaip nejučia 
grįžo į aną nepakartojamą gyve
nimo laikotarpį. Tai galėjai išskai
tyti besišypsančiuose vadovų, 
veteranų veiduose. Juk skautybė 
visada jauna; skautas budi, neleis
damas nei sau, nei kitiems aplink 
save dvasiniai užsnūsti. Ir jauną ir 
seną skautiška dvasia stiprina, 
kelia optimizmą, įpareigoja Dievui 
tarnauti, artimui padėti, Tėvynės 
meilę ištikimai, tartum šventąją 
gabiją, širdyje saugoti. Tik

Sujunkim rankas! Mūsų širdys
Tedega idėja viena!
Težino pasaulis, tegirdi, 
Mūs siekis — laisva Lietuva!

Taip dainavom suvažiavę į VI 
Taut. Stovyklą Australijoje. Tos 
dainos aidai skrido ir čia, Galvės 
ežero bangelėmis, atsimušdami į 
kitoj jo pusėj ošiančių medžių vir
šūnes.

Stovyklos pašto įstaigoje anksty 
rytą apsilankė TS viršininkė v.s. L. 
Milukienė. Šalia — savo darbą jau 
pradėjęs pašto viršininkas v.s. VI. 
Bacevičius.

Jo paties nuotr.

KĄ PALIKSIME ISTORINIAMS 
ARCHYVAMS?

Pirmiausia mintin ateina rašyti
nis žodis, t.y. spauda. Juk visa tai, 
kas vyko šias dvi savaites, įeis į 
mūsų sąjungos istoriją.

Bendrą visos stovyklos laikraš
tėlį “ŠIUO KELIU EIK” redagavo 
torontietis v.s. Č. Senkevičius, 
anksčiau aštuonerius metus buvęs 
SKAUTŲ AIDO redaktorius. Jo 
talkininkų būrelį sudarė: Seserijos 
redaktorė s. L. Rugienienė, Broli
jos redaktorius s. J. Asminas, 
techninė redaktorė s. B. Kidolienė, 
foto laboratorijoje darbavosi ir 
stovyklos vaizdus popieriuje įam
žino s.v.v.sl. A. Kalinauskas, 
s.v.v.sl. T. Senkevičius ir v.sk.v.sl. 
R. Jelionytė. Šio laikraštėlio, išlei
džiamo 1500 egzempliorių tiražu ir 
spausdinamo spaustuvėje, išėjo 9 
numeriai. Kiekvienas jų buvo 
keturių puslapių. Laikraštėlio 
antraštėje labai įdomiai buvo 
įkomponuotas sukaktuvinis grakš
čių linijų ženklas LSS — 60.
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Seserija leido savo laikraštėlį 
“SUTARTINĖS KIBIRKŠTĖ
LĖS”. Jį su jaunų talkininkių bū
reliu redagavo s. L. Rugienienė iš 
Detroito. “Kibirkštėlių” išleista 4 
numeriai. Paskutinysis su atskiru 
lapu, kuriame matėme sesių sto
vyklines nuotaikas, jų jaunus vei
delius, jų darbelius ir visa, kas 
sudaro ilgų ir margą stovyklinės 
dienos programą.

Šios redakcijos, kukliai prisi- 
glaudusios didžiojo garažo (prime
nančio turtingo ūkininko klojimą) 
kampelyje, tylios darbuotojos buvo 
dar ps. I. Sventickaitė, vyr.sk. 
vyr.sl. T. Gaidelytė, ps. R. Rūkšte- 
lytė, vyr.sk. vyr.sl. R. Bobelytė, 
valt. V. Račiūnaitė, vyr.sk. vyr.sl. 
G. Gečytė ir viešnia iš Australijos 
ps. E. Žižytė-Suchowerskyj.

Abu laikraštėliai labai dailiai 
atrodo, papuošti daugybe jaunųjų 
dailininkų pieštų užsklandų; gausu 
ir stovyklinių nuotraukų, kurias 
darė jaunieji fotografai. Atsivežę iš 
namų foto laboratorijos reikmenis, 
čia pat, pačių įsiruoštoje laborato
rijoje, jas aiškino ir spausdino. 
Neretai redakcijų talkininkus (ne
kalbant jau apie pačius redakto
rius), išėjusius po “darbo valandų”, 
pasveikindavo aušros spinduliuose 
atgyjantis miškas. Reikėdavo su
spėti medžiagą paruošti, nes anksti 
rytą specialus ekspresas išveždavo 
juos į spaustuvę.

Prieš stovyklai prasidedant 
buvo išleistas informacinis leidinė
lis BUDĖK ir religinės programos 
bei giesmių knygelė DIEVE, 
BUDŽIU! Leidinyje BUDĖK su
dėta visa abiejų šių sukaktuvinių 
metų tautinių Stovyklų informaci
nė medžiaga, supažindinama su 
vadovais, programa. Palikta vietos 
ir autografams. Juk kiekvienam 
stovyklautojui tos nepamirštamos, 
išgyventos stovyklos dienos liks 
visam gyvenimui pačiais spalvin
giausiais prisiminimais, o kartu 
tam tikru būdu ir gyvenimo patir
timi.

Beje, šią stovyklą kruopščiai 
filmavo brolis G. Penikas iš New 
Yorko. Tikėkimės, kad jo susuktas 
filmas bus nė kiek nemažiau 
įdomus, kaip ir gražiai prieš de
šimtmetį s. Alg. Kezio, SJ, sureži
suotas V TS filmas. Juo yra gėrė- 
jęsi tūkstančiai skautų ir neskautų.

Stovyklos gyvenimo momentai 
pateko ir į Worcester!©, Bostono ir 
kitų vietinių laikraščių puslapius. 
Tai atvykusių amerikiečių foto
grafų ir televizijos reporterių taik
lios akies rezultatai. Su nuotrau
komis ėjo ir ilgesni ar trumpesni 
aprašymai, o tai mums ir lietuvy
bės reikalui — tikra nauda. Kone 
visuose lietuviškuose laikraščiuose 
iki pat dabar dar vis dedamos sto
vyklinio gyvenimo nuotraukos ir 
aprašymai informavo lietuviškąją

Seserijos stovyklos' “Sutartinės ” 
gairė ir vienetų vėliavos su jų pa
lyda paradui prasidedant.

V. Bacevičiaus nuotr.

visuomenę apie tą įvykį, kuriuo, be 
abejonės, domėjosi ir tebesidomi 
didžioji mūsų išeivijos dalis.

Worcesterio televizijos progra
moje vieną dieną stovyklautojai 
išvydo savo viršininkę v.s. L. Mi- 
lukienę, kurią jie pavadino Holly
wood© žvaigžde. Kalbėdamasi su 
televizijos komentatorium, ji aiš
kino apie lietuviškąją skautybę ir 
mūsų sąjungos tikslus.

Šioje stovykloje nebuvo užmiršti 
ir gyvybiniai lietuviškieji reikalai; 
buvo renkami parašai peticijai iš
laisvinti neseniai Lietuvoje nuteis
tąjį Viktorą Petkų. Taip pat buvo 
pasiųsti sveikinimai prez. Car- 
teriui, sen. Kenedžiui. Iš jų gauti 
mums prielankūs laiškai.

Paklausus, kur buvo daugiausiai 
judėjimo, kuris stovyklos kampelis 
buvo gyviausias, reikėtų atsakyti, 
kad tai — prie Seserijos štabo 
esanti krautuvėlė. Joje buvo 
galima įsigyti įvairių suvenyrų, 
ženklų, tautodailės darbų, audinių, 
spaudos. Krautuvėlės vedėja — 
sumani ir darbšti skautininke S. 
Šatienė iš Rhode Island. Krautu
vėlėje apsilankydavo ir svetimtau
čiai arba senųjų lietuvių emigrantų 
vaikai, .ieškodami lietuviškų ženk
lų, su pasididžiavimu rodydami jau 
savo turimus ženklus.

*♦*

Visa tai buvo šios stovyklos dva
sinis penas. Stovyklautojų® kūno 
penu rūpinosi pasišventę, ilgas 
valandas prie karštų krosnių plušę 
virėjai — sesės, broliai, mamytės, 
skautų bičiuliai, kurių dėka visi 
gardžiai valgė; net ir vėlų vakarą 
visi buvo aprūpinami naktipiečiais.

Intensyviam ūkio dalies virši
ninko darbui buvo pakviestas v.s. 
P. Molis. Jo rūpesčiu maisto tieki-
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mas buvo labai gerai organizuotas, 
talkininkai dirbo “iš peties”. Virši
ninko pavaduotoja buvo ps. R. Gri
gaitienė. Virtuvės šefas, visų mė
giamas, linksmas šios didžiosios 
šeimos maitintojas buvo p. Howard 
Beaudette, prancūzų kilmės ame
rikietis, stovyklos metu vos neįsi? 
jungęs į lietuvių skautų eiles. 
Bendrijos virtuvei vadovavo ps. B. 
Šimanskienė iš Hartfordo, ir, rei
kia pripažinti, jos virimo menas 
traukė net ir jaunuosius bent kartą 
čia atbėgti ir pasigauti skanų 
kąsnelį!

Čia pristatoma oficialioji “maiti
nimo ministerija”. Bet buvo sto
vykloje'dar ir nepripažintų virėjų - 
kepėjų, kurie ant laužo pagamin
tais įmantriais skanėstais be jokių 
reklamų pritraukdavo jaunuosius
vyčius ir vyr. skautes. Neteko 
sužinoti tų iš prigimties talentais 
apdovanotųjų kulinarų — skautų 
vyčių pavardžių, bet garsas apie jų 
puikiai paruoštus grybų naktipie
čius ar kitokius gardumynus 
keliaus iš lūpų į lūpas kiekvieną 
kartą, kai tik bus pasakojama apie 
stovyklos vakarones. Nenuostabu, 
kad apie juos ir stovyklinės poezi
jos posmuose pasakojama:

Skautai vyčiai kėlė puotą, 
Kepė kiaulę obuoliuotą; 
Tepė taukus, tepė sviestą, 
Kramtė uodegą jie riestą.

LAUŽAI LIEPSNOJA 
VAKARAIS...

Ir pagaliau — šiek tiek apie 
skautams taip būdingą sąmojų, 
nuotaikingus laužus, dainas, rake
tas, šūkius.

Pirmojo laužo uždegimas šioje 
stovykloje buvo įspūdingas: iš 
miško glūdumos į laužavietę ėjo 
australietė sesė, nešina liepsno
jančiu nuodėguliu, atsivežtu iš VI 
TS Australijoje. Juo buvo įžiebtas 
šešiasdešimtmečio laužas. Vyriau
siu laužavedžiu buvo v.s. Jaras

Gal s. kun. St. Kulbis iš Kanados 
moko sesę R. Jelionytę naują dainą 
dainuoti?

L. Meilaus nuotr.

Alkis, atvykęs iš Anglijos ir visų 
dėmesį patraukęs savo dėvimu 
apsiaustu, išmargintu įvairiausiais 
lietuvių ir anglų skautų ženklais.

Didysis savaitgalio laužas buvo 
ne vienas, bet šešių dalių pira
midė — simbolis šešių skautiškos 
veiklos dešimtmečių. Jį uždegė 
įvairių šakų skautės ir skautai 
degtukais, atvežtais dar iš Nepri
klausomos Lietuvos laikų. (Sto
vykloj kas rytą pakeliama ir kas 
vakarą nuleidžiama trispalvė — 
taip pat atvežta iš Nepriklausomos 
Lietuvos. Ji plevėsavo ir Austra
lijos VI TS.) Taigi ryšys su pra
eitimi ir, tikėkim, su šviesia Tėvy
nės ateitim — simboliškas, nenu
trūkstantis.

Laužai — pats smagiausias, la
biausiai laukiamas dienos progra
mos punktas. Jiems ruošiamasi su 
noru, energija. Čia pasireiškia 
mūsų jaunųjų kūrybingumas na, ir 
pajėgumas lietuviškai savo mintis, 
sąmojų perduoti. Buvo čia gražių 
žiburėlių — momentų, kai tekdavo 
ir linksmai nusikvatoti, ir susimąs
tyti, ir... susigraudinti. Nuostabūs

25

25



vakarai, kai atsirandi natūraliai, 
jaunatviškai pasirodančio jaunimo 
būry, kai spragsi laužo kibirkštys, 
kai liepsnų atšvaitai kryžiuojasi, 
žaidžia dalyvių veiduose. Laužo 
programos eigoje nėra rafinuo
tumo, konkurencijos, tik noras su
kurti linksmų nuotaiką, įtraukti 
visus į žaibiškai surežisuotus ir 
atliktus pasirodymus. Imkime kad 
ir mielo svečio iš Kanados, kun. St. 
Kulbio, daugeliui jau žinomą, bet 
visada nauja ir gera nuotaika už
krečiantį programos punktą — 
grupėmis prancūziškai dainuojamą 
dainelę “Alouette”. Kun. Kulbis 
sugeba išmokyti ir daugelį tos 
kalbos nemokančių “laisvai pran
cūziškai” dainuoti šią smagią dainą 
su tokia nuotaika, kokią tik skautų 
lauže gali išgyventi. Ir kaip smagu 
jaustis to darnaus aktorių kolekty
vo nariu, kuriuo gali tapti sponta
niškai!

Sugiedojus tradicinę “Ateina 
naktis”, aplink laužavietę sustoja 
skautai vyčiai, susiima rankomis ir 
dainuoja savo tradicinę dainą:

Tėvynė kiaus, pareikalaus 
Tavęs, brolyt, reiks atsakyt, 
Kodėl gerai jai nedarai; 
Ką tu į tai, ką tu į tai?

***

Tenka pasakyti, kad ši Tautinė 
Stovykla neabejotinai padarė daug 
gero lietuvybei. Visi paruošiamieji 
darbai, išmąstyta stovyklos sim
bolika ir bendravimas su čia atvy
kusiais iš Australijos, Brazilijos, 
Anglijos, Kanados lietuviais skau
tais nešė ir neš naudą lietuvybės 
aruodan. Tuo, manau, gali džiaug
tis patys skautai, jų vadovai ir visa 
lietuviškoji išeivija.

Štai ir perėjome Treasure Valley 
šilį, kur galbūt dar klaidžioja dai
nuotų dainų aidai, dar tebesisupa 
medžių viršūnėse ar Galvės ežero 
paviršium tebeplaukia lietuviškos 
dainos posmas, šūkis, raketa...

Sudie! Iki VILsios Tautinės Sto
vyklos!

“Brangindama savo garbę, aš 
pasižadu... ”

VILTOSIOS TS MALDA

Dieve, mūsų Tėve, tu matai mus, 
savo vaikus, brolius ir seses, mūsų 
svečius, tėvelius.

Tu matai žmogaus širdį iš vi
daus, savo meilės liepsnelę, kuri 
bręsta skautiškoje šeimoje, jau
natviškai, linksmai.

Tu regi tėvynės meilę jaunose 
širdyse taip skaudžiai toli nuo 
Lietuvos.

Tavo žavioje gamtoje lietuviški 
kryžiai, koplytėlės ir šventovės 
kviečia mus būti atsakingais už 
kitus Tavo akivaizdoje ir tarnauti 
artimui.

Tau dėkojame už grožį, ramybę, 
o ypač draugystę. Tave garbiname 

už Tavo gerumą ir rūpestį.
Tu pažįsti mūsų mintis: globoki 

Lietuvą, paguoski kenčiančius, 
vesk laisvėn mūsų tautą ir visą 
žmoniją.

Nesibaigiančiu džiaugsmu glo
bok 60 metų kelyje mirusius bro
lius, seses, vadovus, rėmėjus, kaip 
ir Lietuvos kankinius.

Laimink mus, skautijos narius, ir 
visą lietuvišką jaunimą ir jų vado
vus. Tegul ši šventė, Dieve, mūsų 
Tėve, ugdo mumyse visa kas kilnu 
ir gražu, meilinga ir vertinga,

padangėj atviroj, 
ramybėj ir taikoj, 
maldaut jauna širdim.
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ESAM GYVI IR
PAJĖGŪS

KAS 1VAI/JO LIETUVIŠKOSIOS*
SKAUTUOS FONDE?

LS Fondas jau antri metai iš eilės paskyrė savo 
pelną, gautą iš suaukotų pinigų palūkanų, Lietuvių 
Skautų Sąjungos veiklai remti. Šiais metais skautų 
vadovų lavinimui, skautiškai spaudai ir Vl-ajai Tau
tinei Stovyklai buvo paskirta 1660 dol. Kaip matom, 
LS Fondo mintis jau neša gražius vaisius. Fondo 
pagrindiniam kapitalui augant, didės ir skiriamos 
sumos lietuvių skautų-čių veiklai gyvinti.

LS Fondo valdyba, atsidėkodama aukotojam ir kad 
jie nesijaustų užmiršti, išleido mažą leidinėlį, kuria
me surašyta visi Fondui savo vardu aukoję ir Fonde 
įamžintųjų pavardės nuo 1975 iki 1977 pabaigos. Lei
dinėlis jau išsiuntinėtas visiem, kurių pavardės jame 
paminėtos. Leidinėlio pradžioj trumpai supažindi
nama su LS-Fondo tikslais ir jo santvarka. Nemaža 
įdėta darbo leidinėlį paruošiant ir išleidžiant. Val

dyba tikisi, kad visi jį gavę prisidės prie jo išleidimo 
ir persiuntimo išlaidų sumažinimo, pasiųsdami nors ir 
mažą auką LS Fondo iždininkui.

Lietuvių Skautijai šiais metais minint savo 60 metų 
veiklos sukaktį, Fondas išleido J. Špakevičiaus pa
ruoštus metalinius ženkliukus. Jie gaunami pas 
vietos skautų vadovus ir LS Fondo atstovus.

Mum nepakanka tik savo tarpe džiaugtis savo lai
mėjimais. Norima, kad apie mus ir kiti daugiau žinotų 
ir mūsų darbais domėtųsi. Apie mūsų minimą Skautų 
Sąjungos sukaktį ir Tautinę Stovyklą jau plačiai pa
skelbta amerikiečių filatelistų spaudoj. Turim išleidę 
specialų voką sukakčiai paminėti ir gavom vietiniam 
pašte, kurio ribose vyko Tautinė Stovykla, specialų 
pašto antspaudą su įrašu, kuriuo buvo antspauduo
jami visi iš stovyklos siunčiami laiškai.

60-ties metų proga išleistas ir specialus ženklelis, 
klijuojamas ant vokų. Ženklelį sukūrė žymusis mūsų 
dail. V. Jonynas, jau anksčiau plačiai pasižymėjęs 
savo sukurtais pašto ženklais.

Minima didelė sukaktis, kad ir ne savoj žemėj. Mes 
norim pasauliui parodyti, kad dar esam gyvi ir pajė
gūs. Darom viską, kas mum šiuo metu įmanoma ir ką 
mūsų kuklūs ištekliai leidžia. Kviečiam visus nelikti 
mum ir mūsų darbam abejingais ir pagal išgales juos 
paremti.

v.s. K. Nenortas

PIRMASIS LS FONDO 
ATSTOVĖJ SUVAŽIAVIMAS

Pirmasis Lietuviškosios Skauty- 
bės Fondo atstovų, talkininkų ir 
Fondui pritariančiųjų suvažiavi
mas, įvykęs š.m. rūgpiūčio mėn. 
20 d. Vl-teje Tautinėje Stovykloje, 
praėjo darbingoje ir pakilioje nuo
taikoje. Buvo iškelta daug gražių 
sumanymų ir suaukota Fondui virš 
$1000.

Dėkoju visiems suvažiavime 
dalyvavusiems. LS Fondo Valdyba 
tikisi, kad atstovai, grįžę į savo 
vietoves, energingai imsis darbo, ir 
suvažiavime, iškeltos mintys pa
greitins Fondo įdėjos išpopuliari
nimą.

Linkiu visiems geros sėkmės.

v.s. Česlovas Kiliulis, 
LS Fondo Valdybos 
Pirmininkas

Pirmasis LS Fondo suveny
ras — puodelis — VITS viršininkei 
v.s. L. Milukienei. Šalia — LSF 
darbuotojai v.s. Č. Kiliulis ir v.s. K. 
Nenortas.

V. Bacevičiaus nuotr.
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AUKOS LIETUVIŠKOSIOS 
SKAUTYBĖS FONDUI

Vl-tosios Tautinės Stovyklos 
proga .Lietuviškosios Skautybės 
Fondui ;;ukojo:

1. Geelongo lietuviai........$295
2.1. ir P. Nevazelskis....... 200
3. Baltijos sk. t. Detroite.. 100
4. Gabijos sk. t. Detroite.. 100
5. D. ir J. Gilvydžiai.........  100
6. S. ir A. Jelioniai...............100
7. L. ir Č. Kiliuliai............. 100

(viso 700)
8. R. ir J. Bružai.................. 100
9. Dr. G. ir S. Matai........... 100

(viso 110)
10. M. Jurkšas....................... 100

(viso 200)
11. A. ir L. Venckai............. 100
12. E. ir V. Vidugiriai..........100
13. Adelaidės gyventojai... 52.45
14. A. Samusis..................... 50

(viso 150)
15. Aukotojas iš Chicagos... 50
16. R. ir R. Bričkai............... 30
17. A. Karpavičius............... 30
18. S. ir Dr. J. Gimbutai. . . . 25 

(viso 125)
19. L. ir A. Rugieniai........... 25
20.1. ir E. Vilkai................... 25
21. J. Budrienė..................... 20

(viso 45)
22. A. Šetikas....................... 20
23. Dr. P. Vileišis................. 20
24. V. Bacevičius................. 10
25. D. ir K. Batūros............. 10
26. G. ir Dr. A. Budreckas.. 10
27. A. Glodas....................... 10

(viso 110)
28. G. Makaitienė................. 10
29. V. Nenortas................... 10
30. O. ir A. Saulaičiai........... 10

(viso 110)
31. O. ir P. Zailskai............. 10
32.1. ir S. Ilgūnai................. 5 

(viso 30)
33. Aukotojas....................... 5

Už gautas aukas LS Fondo val
dyba visiems aukotojams reiškia 
nuoširdžią padėką.

T.S. RĖMĖJAI
Lietuvių Fondas
JAV LB Švietimo Taryba -

p. Bronius Juodelis
p. Aleksandras Daunys - Syosset, 

NY
Liet. Kat. Moterų 29-ta Kuopa - NY- 
Maironio Parkas - Shrewsbury 
p. E. Janušienė - Omaha 
p. M. Shallins - New Yorkas 
p.p. Kazys - Daiva Keziai -

N. Yorkas
“Darbininko” Redakcija - Brooklyn 
“Draugo” Redakcija - Chicaga 
p. Elena Juciūtė
p. Paulius Jurkus - New Yorkas 
p. Aleksandras Vakselis -

N. Yorkas
p. Viktorija Čečetienė - N. Yorkas 
p. J. J. Stukas - New Jersey 
dr. ir p. J. Dičpinigaitis - NY
p. Kazys Adomavičius - Worcester 
s. Regina Petrutienė -

Washingtonas
v.s. Ramutė Česnavičienė - N.Y.
p.p. Antanas - Meilė Matulaičiai - 

NY
v.s. A. ir V. Šenbergai - Cleveland 
p. VI. Šniolis - Clevelandas
v.s. Stef. Radzevičiūtė - Cleveland 
v.s. Vladas Bacevičius - Cleveland 
“Gintaras” Air Freight Co. - ps. V.

Rapšys - Chicaga
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje 

p. Genovaitė Meiliūnienė - NY 
p.p. Leonas - Danutė Petroniai -

Detroitas
p.p. Kęstutis - Onutė Pliuškoniai - 

Philadelphia
v.s. Ona Siliūnienė - Chicaga 
Lietuvių Šaulių Sąjunga Tremtyje

GARBĖS SVEČIAI
Anicetas Simutis ir ponia,

Lietuvos generalinis konsulas 
Simas ir Genutė Kudirkos 
v.s. Petras Jurgėla 
v.s. Valdemaras Šenbergas 
Elena Juciūtė, “Pėdos Mirties

Zonoje” autorė

Thomas J. Early ir ponia, 
Worcesterio burmistras 

Edward Savickas, Paxton 
Selectman

v.s. Ksavera Žilinskienė 
v.s. Antanas Saulaitis 
v.s. Sofija Jelionienė 
j.v.s. Bronius Juodelis 
v.s. Martynas Jurkšas 
s. fil. Apolinaras Treinys 
ps. Paulius Baltakis, OFM 
seselė Margarita Bareikaitė 
dr. Jurgis Gimbutas 
Daiva ir Romas Keziai 
dr. Algirdas Budreckis 
v.s. Tallat-Kelpša
Gabija Juozapavičiūtė, PLJS pirm, 
s. Vytautas Kamantas,

PLB Pirmininkas 
v.s. kun. Stasys Yla 
Juozas Kapočius 
Danutė Norvilaitė 
v.s. Kazys Batūra 
s. Juozas Liubinškas 
v.s. Stefa Gedgaudienė 
Antanas Masionis 
v.s. kun. Juozas Vaišnys

KITATAUČIAI:
Charles L. Beecher, buvusiųjų 

Gilwellio kursų direktorius
Robert H. Brown, Amerikiečių 

skautų atstovas
p.p. Alfred ir Zigrida Gaujenieks, 

latvių skautų atstovai
Viis Valgė, estų skautų atstovė 
dr. Edward Chaszer, vengrų 

skautų atstovas

Talentinga sese, broli!

Ar jau baigi rašyti savo apysaką, 
eilėrašti, raportažą? Ar ruošiesi 
dalyvauti PLJS ruošiamam kon
kurse? Premija tavęs laukia. Raši
niams prisiųsti terminas — gruo
džio 1 diena.
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IŠ ISTORIJOS 1UH

GYVENKIME KETVIRTUOJU
ĮSTATU

KAD VI-JI TAUTINĖ 
STOVYKLA BŪTŲ DAR 

GAUSESNĖ

Paskutinį kartą, prieš 10 metų, 
nuleidžiant ketvirtosios Tautinės 
Stovyklos vėliavas ir linkint vienas 
kitam susitikti penktojoje, gal nė 
vienas nesitikėjo, kad V-ji Tautinė 
Stovykla bus beveik dvigubai 
didesnė už IV-ją. Kai kurie į pesi
mizmą pasinešę pranašai galvojo, 
kad šios Tautinės Stovyklos gal 
visai neturėsime, nes nebus kam 
joje dalyvauti. Dabar jie galbūt 
netiki savo akimis, matydami ke
liolika šimtų lietuviško jaunimo, 
suskridusio į šią stovyklą.

Lietuviškos dainos, skautiški 
žaidimai ir jaunatviška energija, 
pripildžiusi šį ąžuolais ir berželiais 
išpuoštą mišką, liudija ir užtikrina, 
kad mūsų skautų entuziazmas dar 
greitai neišblės. Atsisveikindami 
su šia stovykla ir be pranašiškų 
sugebėjimų galėsime spręsti, kad 
Vl-ji tautinė stovykla greičiausiai 
bus dar didesnė.

Niekas neabejoja, kad mūsų jau
nimas ir toliau gims, augs ir bręs, 
bet kai kurie gal kels klausimą, ar 
jis bus skautiškas ir lietuviškas. 
Tai priklausys nuo mūsų, mieli 
broliai ir sesės! Tai priklausys nuo 
mūsų ištikimybės savo įžodžiui. 
Savo garbe mes prižadėjome 
vykdyti skautų įstatus, bet dabar 
prisiminkime bent ketvirtąjį, sa
kantį, kad skautas turi būti drau
gas savo artimui ir brolis-sesė 
kitam skautui.

Jeigu mes savo gyvenamoje 
aplinkoje neieškosime priešų, bet 
draugų, jeigu mūsų Sąjungoje 
klestės nuoširdus broliškumas ir 
seseriškumas, tai jie, lyg magne
tas, savaime pritrauks šimtus

jaunų širdžių, išsiilgusių draugiš
kos šilimos.

Pasaulyje tikrai nėra tiek blogos 
valios, kaip kartais kai kurie gal
voja. Kiekvienas žmogus siekia 
tiesos, gėrio ir grožio, tik ne visi 
šias vertybes vienodai supranta. 
Panaudokime savo skautišką aky
lumą rasti kiekviename žmoguje 
ką nors gera. Jeigu nesurandame, 
tai kaltinkime ne jį, o save; savo 
nesugebėjimą ir trumparegišku
mą.

Tad jeigu ateinantį dešimtmetį 
pradėsime su tvirtu pasiryžimu iš

tikimai vykdyti ketvirtąjį skautų 
įstatą* tai galime būti tikri, kad 
mūsų Sąjunga nuolat augs, o taip 
pat ir mūsų gyvenamoji aplinka 
taps šviesesne, bus daugiau vieny
bės, bendro džiaugsmo ir žmogiško 
kilnumo.

v.s. J. Vaišnys S.J.

***

Taip 1968 m. liepos 12-ją V-sios 
TS laikraštyje “ŠAUKLYJE” Nr. 5 
rašė ir šviesiomis vilties akimis į 
ateitį žiūrėjo tuometinis LSS kata
likų skautų dvasios vadovas v.s. J. 
Vaišnys, S J. Šie jo žodžiai įdomūs 
skaityti ir išvadas pasidaryti 
dabar, kai Vl-ji TS jau yra tapusi 
mūsų sąjungos istoriniu įvykiu.

Red.

Vienetų plakatų eisena.
L. Meilaus nuotr.
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PAKELIUI | ©-JA SUKAKTI
1931? m. gegužės mėn., Kauno 

skautams švenčiant šv. Jurgio 
šventę Kaune, Vileišio aikštėje, 
įvyko skautų ir skaučių vienetų 
paradas, į kurį atsilankė vyriausy
bės nariai ir kariuomenės atstovai.

Skautininkų įžodžio metu stovi iš 
kairės: vyriausias skautininkas s. 
pik. J. Barauskas, švietimo minis- 
teris inž. K. Šakenis, Vyriausia 
Skautininke s. S. Čiurlionienė, 
Lietuvos Respublikos prezidentas 
ir skautų šefas A. Smetona, šefo 
pavaduotojas ir LSS Tarybos pir
mininkas v.s. dr. J. Alekna ir s. K. 
Palčiauskas, vadovaująs skauti
ninkų įžodžiui.

V. Kizlaičio nuotrauka

Jaunesniųjų skautų vadovų ir 
skautų vyčių stovykla, išsirikiavusi 
vėliavos pakėlimui 1931 m. liepos 
3 d. Palangos pušyne.

V. Kizlaičio nuotrauka

30

Lietuvos skautų vyčių pirmoji 
stovykla Paneriuose, Vievio vals
čiuje P/s km nuo administracijos 
linijos — lenkų pasienio) 1930 m. 
birželio 16 - liepos 2.

Stovyklos rengėjai — 1-ji sk. 
vyčių dr-vė Kaune. Jos vadovas — 
s. V. Čečeta (stovi dešinėje). Sto
vyklavo 16 sk. vyčių ir 8 vadovai.

V. Kizlaičio nuotr. ’
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PRADEDAM VII-JĮ 
DEŠIMTMETĮ

Mūsų gražioji Trispalvė 
kurią nuleidžiame, baigdami šeš
tąją Tautinę Stovyklą, yra atvežta 
iš Laisvos Lietuvos. Ji plevėsavo ir 
Australijos Tautinėj Stovykloj. 
Jungtis per ją aiški — Lietuva ir 
visas laisvasis pasaulis.

Tebūna ši mintis mums visiems 
paskutinis šios stovyklos pasižadė
jimas, atsisveikinant su visais, 
kurie per šias dvi savaites buvo 
artimesni broliai ir sesės, negu 
anksčiau buvo, geresni draugai lie
tuviškos ateities stiprinimui.

Kai stebėjome tūkstantinę jau
nimo minią iškilmėse, gal ne vie
nam kilo mintis, kad mūsų daug,

IŠSIVEŽAME ŠEŠIAS 
LIEPSNELES

Skautišku papročiu naujos sto
vyklos laužas kartais uždegamas 
nuodėguliu iš praeitos stovyklos. 
Pagrindiniame lauže degė šeši lau
želiai, svarbiausiom pamaldom 
Bendrija atnešė šešiomis žvakėmis 
papuoštą ąžuolo lapų vainiką.

Skautiškos dvasios liepsnelė jau 
šešis kart ypatingu būdu įsižiebė 
Tautinėse Stovyklose, net keturis 

kad Dievas leidžia mums būti sa
vųjų tarpe. Ir ar neužtenka mums 
to, kad galėtume savo gyvenimą 
vystyti, savo asmeninę laimę kurti. 
Ta prasme irgi pajutome didelį šios 
stovyklos nuopelną — suartinome 
savąjį jaunimą, patys suartėjome, 
kad dar sėkmingiau galėtume tam 
jaunimui padėti.

Su stipria viltimi pradedam 
septintąjį gyvavimo dešimtmetį. Ir 
susitiksim vėl. Jei ne visi, tai dau
guma tikrai. Tūkstantinė vėl bus, o 
gal dar daugiau. Sudie, Sudie, 
Sudie...

Č.S

Čia daug ką nauja sužinome!
L. Meilaus nuotr.

kartus išeivijoje, toli nuo Lietuvos.
Iš šios išsivežame jau šešis Die

vo, Tėvynės ir artimo meilės žibu
rėlius į šeimas, mokyklas, ben
druomenę, į sueigas, iškylas, šven
tes ir stovyklas: ten, kur reikia 
šviesos, ramybės, sutartinio darbo, 
vilties, šypsenos, gerojo darbelio, 
tarnybos kitiems.

A.S.

Nuo lauželio dar atskrenda juokas, 
Dar pašvaistė pro medžių šakas, 
Krūmuos ūkteli niūriai apuokas, 
Krūmuos šlumšteli tyliai kažkas...

Tvirčiau lazdą griebiu aš į ranką, 
Per stovyklą aš — žingsniu lėtu... 
Už stovyklos ramybę ir tvarką 
Atsakingas aš šiąnakt esu!

Vakarinis jau laužas užgeso, 
Nuskambėjo “Ateina naktis”, 
Tylą paskelbė vario trimitas, 
Ges ir štabo tuojau žiburys.

Kyla mėnuo pro medžių viršūnes, 
Sidabru apipildamas visa, 
Tartum dvasios klajoja bekūnės 
Eukaliptų šešėliai ištįsę.

Žengiu tyliai per miegantį miestą, 
Vis kartodams: “Miegokit rainiai, 
Mano broliai jauni! Nepaliesti 
Tegu būna jūs saldūs sapnai!..”

v.s. Br. Žalys

VITSVANDENS 
SARGYBA:

Vadovas: Ronald Chiras 
si. Algis Strikas 
s.v. Gintaras Baukus 
s.v.v.sl. Rimas Kapeckas 
prit. sk. Paulius Aleksandrara 
s.v. Vytas Dabrila 
v.sk. kand. Vida Zdanytė 
v.sk. kand. Elytė Baltauskaitė 
prit. sk. Linas Banevičius. 
vyr.sk. Rasa Vilgalytė 
Vytenis Veitas 
s.v. Jonas Matulaitis 
v.valt. j.b. Edis Punkris 
ps. Irena Markevičienė 
Paulius Narkevičius.
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ATPAŽĮSTI, PRlPAlINTi SR 
ipsiamn

BENDRIJA VI TAUTINĖJE 
STOVYKLOJE

Jei kvieslyje į VI Tautinę Sto
vyklą nebuvo pilnai apsakyta, kas 
toji Bendrija, tai, į ją atvykus, iš 
veidų ir situacijų tuoj paaiškėjo: 
brolyt, sesut, ar tik iš kiaušinio 
išsiritęs,'ar sulinkęs senis, ar daug 
kalbanti kūmutė, ar nepaslaugi 
pelytė, ar greitoji stirna, — visi ir 
visi, va, čia šitoj paežerėje ir ant tų 
akmenuotų kalnelių, tarpe tų 
medžių, palapinėse, turėsite kur
tis, gyventi ir niekad nesiskųsti.

Mūsų bendras tikslas, kuris mus 
čia suvedė, apsako žodžio “bendri
ja” prasmę. Taip ir storiausias 
žodynas išaiškina: ’ bendrija — 
bendro tikslo siekiantis susivieni
jimas.

Pirmieji 7 įvairaus amžiaus, 
skirtingo plauko, augusio ne tam 
pačiam klimate VIII.13, šeštadie
nio popietę, su sunkiu kroviniu, lyg 
pasiryžę čia ir gyvenimą baigti, 
įžengė pro vartus į vakarinę 
Treasure Valley paežerę skautiš
kai atšvęsti sukaktuvinius skauti- 
jos metus.

Mūsų vardas — Bendrija; šūkis: 
skautiška gija — mūsų širdyje. 0 
ką jūs sakot apie mūsų tradicinę 
dainą?

— Labai graži “Dievui, tau, 
Tėvyne, ir žmonijai... Kam nau
jos, — akademikai skautininkai 
pasiūlė.

Kamuoliais debesys ritas pro 
kalnelius. Vėjas supa medžių ša
kas. Vanduo srovelėmis teka iš 
kalnų paežerėn, išgrauždamas rai
tytus griovelius. Visa miško gyvu- ; 
nija, lyg apkurtusi laukia kažko.

Pasisveikinę, lėtai įžengiam į ; 
valgyklos, stovykliškai aptartume, 1 
ištaigias patalpas. Švaru, sausa... : 
Ir židinys sušilti ir išsidžiovinti 
permerktus apsiaustus... Sma-

gesnė ir draugiškesnė nuotaika. 
Kol tvarkome savo daiktus ir, kaip 
seniai nesimatę, šnekamės, Bendri
jos vadovas žvilgsniu jau matuoja 
kokiam darbui ar pareigoms skirti.

— Broliai, pirmiausia reikia 
Bendrijai ženklo - gairės, — pra
šneka vadovas, žiūrėdamas į 
amerikietiškus skautiškus ženklus, 
iškabintus sienoje. Ištiesia ant 
stalo pilkos medžiagos gabalą, trijų 
tautinių spalvų juostas, žirkles, 
liniuotę ir blizgančių juostelių žo
džiams.

— Tai, va, iš šių elementų vienu 
ar kitu būdu reikia sukurti gairę.

Ir be tikslesnio paaiškinimo visi 
imasi darbo. Vadovauti jiems ne
reikia. Patys projektuoja, patys, 
viens kitą jau iš seniau pažindami, 
pasiskirsto darbus, pasirūpina kitų 
priemonių. Ir nepatikėsit: po 2 vai. 
linksmo darbo, Bendrijos gairė 
pražydo tarpe amerikietiškų gai
rių. Džiaugiamės sava kūryba. 
Suglaudžiam galvas, ir tuoj išties
tas kitai dienai darbų planas.

— 0 kaip su valgiu? — vienas 
drąsesnių sušunka.

— Žiūrėk, čia pat už to tiltelio 

maisto sandėlis... Čia niekad nebus 
bado, — paaiškina komendantas.

Matyt, išgirdo netoliese sėdėjęs 
sandėlio vedėjas, tikrindamas 
sąskaitas ir užsakymus.

Netrukus atsidaro didysis virtu
vės langas į valgyklą. Šypsodamasi 
šeimininkė, skautininke Birutė, 
paklausia: “Tai gal kavos jums iš
virti?

Tik vidunaktį nuskubam į šaltas 
šlapias palapines.

VIII.13. Rytas apsiniaukęs. At
sikeliam anksti. Išmatavę ežero 
plotį, apžiūrim stovyklavietės 
ribas.

— Čia apeiti tuos plotus ir per
kopti kalnelius reikia laiko ir jėgų.

— Pratinkis iš pirmos dienos. Ir 
kasdien... vis šypsokis, — nejausi 
nuovargio ir daugiau nesiskųsi, — 
ramiai paaiškina vadovas.

Įsikuriam keturiose pasaulio 
šalyse, kad viens kitą matytume ir 
kasdien nereiktų kopti į aukštus 
kalnus. Aukščiausią palapinių so
dybą paliekam vėliau atvykstan
tiems akademikams skautams. 
Pakeliam tautinę vėliavą. Prade
dam stovyklauti pagal jau nusta-

Tulpių žaros smilgom kaišyto j 
juostoj.

Dailės rato sesių darbas — 
dovana ‘‘Sutartinės ” stovyklos vir
šininkei v.s. I. Kerelienei.

V. Bacevičiaus nuotr.
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tytą dienotvarkę, su viltimi, kad 
mūsų mažo būrelio susitikimas 
tūkstantinėje jaunesnių šeimoje 
bus mielas, įdomus ir prasmingas. 
Pasiunčiam sveikinimą į antrąją 
ežero pusę: broliai, sesės, linkime 
smagiai stovyklauti, dalintis su
kaktuviniu džiaugsmu ir broliškai 
džiuginti viens kitą skautišku 
pavyzdžiu.

Popiet jau mūsų padvigubėjo — 
14. Dalyvaujam organizuotai su 
naująja gaire bendrose pamaldose 
ir stovyklos atidarymo iškilmėse. 
Didžiuojamės, kad mūsų s. D. 
Venclauskaitė su Seserijos ir Bro
lijos atstovais skaito TS atidarymo 
aktą. Vadinasi, esam ,TS vadi jos 
atpažinti, pripažinti ir įpilietinti 
stovyklos sistemoje.

VIII.14. Darbai prie palapinių. 
Susirenkam pašnekesiui “Aš ir 
mes”. Pašnekesį veda Bendrijos 
vadovas ir pavaduotoja. Trumpai 
pasisakom apie save ir stovyklinį 
gyvenimą. Visi neeiliniai: buvę 
vyriausieji skautininkai, pirminin
kai, židinių vadovės ir t.t. Bendri
jos komendantas ranka apveda 
stovyklavietės plačius plotus ir 
pataria organizuotis į skiltis. Vie
nas iš šios draugiškos šeimos pa
kyla ir pasiūlo kitaip: “Kam čia 
mums vadams dar vadų — visi 
galime būti skiltininkai ar eiliniai. 
Jei reikia, galim kitam įsakyti ir 
anas turi paklusti. “Bet, va, tie 
namukai, virtuvė reikia kasdien 
prižiūrėti”, — vėl įsiterpia. “Tai, ar 
manote, kad mes nesugebėsim pri
žiūrėti? Mes galime ne tik prižiū
rėti, bet jei reiktų, tai galim juos 

nugriauti ir naujus pastatyti”, 
pridūrė užbaigti diskusijas centra
lizuotam valdymui. “Aha, viena 
skiltis ir visi skiltininkai: viens kitą 
prižiūri ir visi už viską atsako. 
Nauja skilčių sistema”, — galvoja 
komendantas, eidamas nulenkta 
galva į palapinę. Pavakarį vėliavos 
nuleidime patrigubinta skiltis, kaip 
styga, aikštelėj išsitiesus. Be žo
džių juntam brolystę, vienybę ir 
tvarką.

VIII.15. Mūsų skaičius per 20. 
Įdomus simpoziumas: skautiški 
metodai pagal Miško Ženklo mo
kyklą. Dalyvauja taip pat gražus 
skautininkių ir Brolijos atstovų, 
svečių būrys. Prelegentai: v.s. Br. 
Juodelis, v.s. Č. Kiliulis, v.s. Alf. 
Samušis. Simpoziumą veda v.s. A. 
Gudaitis. Prelegentai kalbėjo įdo
miai ir nuotaikingai. Auditorija 
buvo susidomėjusi. Daug klausi
mų. Dėl laiko net nebuvo į visus 
klausimus išsamiau atsakyta. Gi
liau buvo paliesta MŽ mokyklos 
istorija, lietuvių dalyvavimas šiose 
mokyklose, jų organizacija, meto
dai, nauda vadovui ir t.t. Gaila, kad 
negalėjo dalyvauti jaunesnieji 
vadovai.

VIII.16. Bendrijos komendantas 
s. Br. Aleksandravičius į stovyklą 
atsivežė parodomąjį bičių avilį. Šia 
proga jis vedė pašnekesį “Bitinin
kystė”. Prie skautiško kūrybin
gumo, specialybių prasmės šis 
pašnekesys buvo naujas, įdomus.

Pašnekesys nesibaigė vien pra
nešimu ir klausimais. Per visą sto
vyklavimo laiką grupės skautų,-čių 
ėjo paklausyti apžvalgos apie bičių 

Sutelk mus, Viešpatie, būrin 
Padangėj savo atviroj!

'Mišių auka, aukojama v.s. kun. 
Ant. Saulaičio sesių stovykloje, po 
žvaigždėtais skliautais.

v.s. St. Ilgūno nuotr.

gyvenimą, pasižiūrėti bičių darbo 
ir, žinoma, retkarčiais ir bičių 
medaus paragauti. Iš bitininkystės 
sužinai, kad socialiniu požiūriu kai 
kuriais atvejais bitės savoje šei
moje tvarkosi geriau, negu mes 
žmonės.

VIII.17. Susikaupimo diena. 
Charizmatinis sąjūdis ir pamaldos 
Bendrijos laužavietėje, įrengtoje 
šventovėje. Altorius buvo įrengtas 
ant uolos su beržo kryžiumi. Ant 
altoriaus ir aplink — tautinių audi
nių ornamentika. Pašnekesį ir pa
maldas vedė tėv. Jonas Bacevičius, 
OFM. Nuotaika buvo šventiška, 
giesmės darnios, susitelkimas jau
dinantis.

VIII.18. Suvažiavimo tvarka ir 
nuostatai. Pašnekesį vedė v.s. fil. 
V. Varnas. Ilgiau pasišnekėta apie 
pakeitimus naujuose Suvažiavimo 
nuostatuose. Po piet jau pradėjo į 
Bendriją plaukti svečiai, stovyk
lautojai savaitgaliui. Atsidarė 
vartai ir akademikų sodyboje. 
Visiems valgykla jau buvo per 
siaura — dalis svečių ir stovyklai' 
tojų jau valgė kieme. Pietų met ■ 
sutikom pačius didžiuosius mūs? 
skautijos veteranus: v.s. Petrą 
Jurgėlą, Pirmūną; v.s. A. Saulaitį. 
buvusį Tarybos Pirmininką ir ilga-
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mėtį SKAUTŲ AIDO redaktorių, 
skautų vadovą. Vakare kalnų 
apsuptoje amfiteatriškoje Bendri
jos laužavietėje įvyko jauki šeimy
niška vakaronė. Laužą, dainuojant 
“Atgimė Tėvynė, atgimėm ir mes”, 
uždegė V TS viršininkas v.s. A. 
Saulaitis. Ugningai kalbėjo v.s. 
Petras Jurgėla apie laužavedybą. 
Programą vedė v.s. Vilius Bražė
nas. Nuotaika buvo pakili. Laužo 
pabaigoj nakties tyla ir 'maldos 
žodžiai jaudino. Buvusios Vyriau
sios Skautininkės Juozės Vaičiū
nienės posmas skverbėsi širdin:

“Pareit namo negalite, aš irgi 
negaliu —

Nei Panerių miške ištiesti 
palapinių,

Kur pušys kalbino kiekvienu 
spygleliu

Ir pirmas džiaugsmas plaukė iš 
krūtinių”.

VIII.19. Šeštadienį "Bendrijos 
stovyklavietė, kaip emigracinė 
pereinamoji stovykla: yisur pilna 
stovyklautojų, svečių. Šiandien dar 
didesnis sujudimas kįtoj pusėj 
ežero, kur vyksta iškilmės: svečių 
skautininkų-ių priėmimas ir para
das. Tai, pagal tarpstovyklines 
distancijas, tik spėk bėgti, kad 
visur suspėtum. Visose iškilmėse 
dalyvavom organizuotai. Ne tik 
svečiai, bet ir mes buvom nuste
binti stovyklautojų skaičium ir 
žygiuojančių vienetų įvairumu: lyg 
nesibaigianti vienetų vora, skir

tinga ženklais, uniforma, ūgiu, šū
kiais, dainomis. Ne tik nuotąikingi 
žygiuojantieji skautai-ės, bet ir 
publika, apsukusi didžiulę aikštę, 
džiaugsmingai ploja, šaukia valio. 
Visų veiduose džiaugsmas:

“Mūs daina — tėvynės meilė,
Skamba žingsniai, aidi viltimi”.

VIII.20. Sekmadienį švęsk. Lyg 
po vakarykščių pasiruošimų, iškil
mių jau gera pailsėti. Kur tau. Tik 
ne stovykloje kaitriausią įvykiais 
dieną, į kurią takeliais ir keleliais 
plaukia iš apylinkių ir tolimų vietų 
lankytojai svečiai. 0 stovyklauto
jams, skautijos liudininkams, rei
kia visa galybe ir skautišku puoš
numu išeiti į viešumą ir atstovauti 
laisvojo pasaulio lietuviškam jau
nimui. Bendrijoje buvo išskirtinis 
įvykis: LSS skautininkų-ių priėmi
mas ir vadovų-ių, atvykusių iš už
sienio, sutikimas. Programą vedė 
Bendrijoje stovyklaująs v.s. V. 
Bražėnas. Bendrijos stovyklautojai 
buvo įjungti į ruošos darbus.

Suspėjome organizuotai daly
vauti įspūdingose pamaldose ir iš
kiliausio laužo programoje.

VIII.21. Po didžių švenčių, ap
žiūrėjome stovykloje parodas ir 
visa tai, ką per iškilmes nesuspė
jome pamatyti. Vakaras buvo skir
tas skautiškiems filmams.

VIII.22. Vėl neeilinis pašneke
sys: “Bendruomeninės sankryžos”; 
vedė v.s. V. Bražėnas. Giliau buvo 
paliestas klausimas, kaip mes 

turim . ii- .i.i’ime padėti Lietuvos 
laisvini co t> loję. Pašnekesys 
buvo išęaiiiuj ir diskusijos gyvos.

VIII.23. Užsiėmimų metu svars- 
tėm labai rimtą ir aukšto stiliaus 
klausimą “Skautai mokslininkai ir 
jų įnašas”; labai išsamiai šią temą 
pagvildeno s. fil. dr. Stepas Matas. 
Didžiavomės jo žodžiais, lietuviais 
skautais mokslininkais, kurie jau 
taip aukštai iškopę mokslo pasau
lyje savo atkaklumu ir dažnai 
niekieno nepaminėti.

VIII .24. Paskutinis didesnis 
užsiėmimas Bendrijoje, kurį vedė 
s. Ve. Nenortas, buvo “Ornamenti
niai medžio darbai”. Šio pašnekesio 
dalyviai ne tik daugiau sužinojo 
apie medžio darbus, bet ir tuo 
pačiu metu pasigamino pagal pa
teiktus projektus kelis pavyzdžius. 
Darbuose dalyvavo ir atstovės iš 
skautininkių stovyklos.

Vakaronių metu buvo skautiški 
filmai iš skautiško stovyklinio 
gyvenimo. Vienas įdomesnių kul
tūrinių pašnekesių buvo dail. Ta
mošaičio “Lietuvių liaudies 
nas”, kuris labai nuotaik".;rai ir 
įdomiai pailiustruotas skaidrėmis. 
Skautiškus filmus rodė G. Penikas. 
Paskutinį vakarą buvo tikrai 
aukštyn nešantis Ąžuolo ir Gintaro 
pasilinksminimas, kuris jaunatviš
kai nuteikė visą Bendriją.

Nepamirština jauki akademikų 
skautų vakaronė pačioje aukščiau
sioje mūsų stovyklavietės vietoje, 
prie kurios prisidėjo ir Bendrijos 
vyresnieji stovyklautojai ASS 
filisteriai.

Bendrijos darbams vadovavo 
v.s. J. Budrienė, s. Br. Aleksan
dravičius, s. Ve. Nenortas ir v.s. 
Alf. Samušis.

Per visą stovyklavimo laiką 
Bendrijoje buvo gera nuotaika, 
darnus darbas. Dvi savaitės, kaip 
gražus miražas, praskriejo pro 
mūsų akis, keliantis skautiškas 
viltis mūsų skautijos ateičiai, 
-----------------—...  —x

Tie, kurie stovyklavo VI TS 
Australijoje.

V. Bacevičiaus nuotr,
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PASIKALBĖJIMAS SU 
ps. EUGENIJA BACEVIČIENE 

IŠ BRAZILIJOS

— Ko tikėjotės, vykdama į TS?
— Gauti daugiau išsilavinimo 

skautijoj. Pamatyti laužus ir iš
mokti pionerijos. Geriau susipa
žinti su sesėm ir broliais, su kuriais 
turiu palaikyti ryšius, jiems pla
čiau papasakoti apie mūsų veiklą ir 
su jais pasitarti.

— Kaip papasakosite “Palangos” 
skautams-tėms apie TS?

— Su dideliu džiaugsmu bandy
siu papasakoti, kaip viskas čia 
organizuotai praėjo, kaip mane su
jaudino ta tūkstantinė jaunimo 
minia iš viso pasaulio. Jie per dvi 
savaites sudarė vieną gražią lietu
višką šeimą. Buvo smagu pamatyti 
lietuvišką jaunimą, žygiuojantį 
parade, bendruose laužuose bei 
Mišiose. Taip pat prie progos per
duosiu jiems viską, ką čia išmokau.

— Kokie įdomiausi, įspūdin
giausi pergyvenimai?

— Buvo daug gerų momentų, 
kurie mane daugiau ar mažiau su
jaudino. Vienas tikrai neužmiršta
mas buvo vyr. sk. paruošimas ir 
įžodis. Kitą didelį įspūdį padarė 

paskaita su pavyzdžiais apie lietu
vių dainas.

— Koks įrengimas, papuošimas 
labai patiko?

— Visi papuošimai yra gražūs ir 
išreiškia lietuvišką dvasią. Man 
ypač patiko Brolijos tiltas iš virvių, 
Kristus Rūpintojėlis, Gijos vartai, 
nes juose buvo įdėta daug darbo.

— Kaip ilgai vadovaujate skau
tams Sao Paule? Kiek jūsų yra? 
Kokia pagrindinė veikla?

— Brazilijoje skautavimas buvo 
nutrūkęs. Skautauju nuo 1973 m., 
kai skautai buvo atgaivinti. Su ku
nigais H. Šulcu ir A. Saulaičių iš
augom per trumpą laiką iki 70, ir 
būtume dar augę, bet netekom 
abiejų kunigų. Kas šeštadienį da
rom bendras sueigas, kuriose pra
vedanti lietuvių kalbos ir kitų daly
kų pamokas. Sukūrėm tautinių 
šokių grupę. Taip pat kasmet ruo- 
šiam stovyklas ir iškylas.

AČIŪ sesei iš tolimosios Brazili
jos. Sėkmės. Mes budėsim su 
Jumis.

POKALBIS SU
ANGLIJOS

RAJONO VADU IR 
TS LAUŽAVEDŽIU
v.s. JARU ALKIU

— Koks įspūdis apie abu bendrus 
laužus Tautinėj Stovykloj?

— Atvykusiam iš Anglijos į tokią 
didelę skautišką šeimą įspūdis yra 
gilus ir jaudinantis. Prisipažinsiu, 
kad lauže niekad neturėjau dau
giau kaip 400 skautų-čių. Jaunimas 
mane nustebino savo drausmin
gumu. Ryšys tarp laužavedžių 
visada buvo ir užtat pasisekimas 
užtikrintas. Mūsų laužai Anglijoj 
panašūs į TS pastovyklių laužus. 
Skirtumas tik tas, kad visada 
darome mišrius laužus. Patarčiau 
tokius daryti ir čia.

— Ar sunku būti tokio didelio 
laužo laužavedžiu?

— Nesunku, jei jo dalyviai sten
giasi patys aktyviai dalyvauti. Čia 
man buvo lengva, turint tokius 
gabius laužavedžius, kaip Rasa ir 
Ina Lukoševičiūtės, Fausta Bobi- 
naitė, Livija Garsienė, Petras 
Aglinskas. Be to, gerai sustatyta 
programa, o gal ir tas... apsiaustas.

— Turite gražų laužavedžio 
apsiaustą. Nuo kada ir kaip ren
kate jam stovyklų ir kitus ženkle
lius?

— Tai keliolikos metų rinkinys, 
daugiausia angliškų, įsigytų mai
nymo būdu. Anglijoj jie labai po
puliarūs.

— Kaip grįžęs į Angliją prane
šite, papasakosite apie VLtą TS?

— Grįžęs turėsiu gražių prisimi
nimų, kuriuos perduosiu per spau
dą ar sueigose. Dalyvauju pirmoje

Tas, kurio rankos mostą sekė 2 
tūkstančiai didžiojo laužo dalyvių 
akių — v.s. .Jaras Alkis iš Anglijos 
su savo reprezentatyviu vakariniu 
apsiaustu.

Šalia — chicagietė sesė Audra 
Aleknaitė.

v.s. St. Ilgūno nnotr.
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TS, nors skautišką darbą dirbu nuo 
1945 mt. Prisipažįstu, kad paradą 
stebint, teko nubraukti ne vieną 
ašarą, matant tiek daug lietuviško 
jaunimo, žygiuojančio su daina ir 
pasididžiavimu. Stiprybės ateičiai 
pasisėmiau laužuose, bendravime 
su vadovais ir stovyklaujant.

— Kokie pagrindiniai šios sto
vyklos įspūdžiai?

— Sesių ir brolių tvarkingumas 
ir drausmingumas, vadovų, pasi
aukojimas, gera organizacija ūkio 
srityje ir plati programa pačioje 
stovykloje. Galime didžiuotis, kad 
Anglijos rajonas yra dalis-to gra
žaus skautiško judėjimo.

— Kaip dalyvaujate PLJ Kon
greso ruošoje? Ar įsijungę kiti

TAUTINES STOVYKLOS 
VARDU

ANGLĮ JA.

Anglijos rajono skautai ir skau
tės, susirinkę į savo Tautinę Sto
vyklą, siunčia geriausius sveikini
mus ir linkėjimus šeštajai Tautinei 
Stovyklai Amerikoje.

Nors ir yra maži savo skaičiumi, 
jie stengėsi atžymėti tą didelį 
mūsų Skautybės įvykį kuo iškil
mingiau ir prasmingiau.

Metų pradžioje dvi atstovės 
dalyvavo Vl-je Tautinėje Stovyk
loje Australijoje, tai vyr. sk. Daina 
Traškaitė ir vyr. sk. Audrytė Val- 
terytė.

Vėliau šv. Kazimiero šventės 
proga buvo suruošta iškilmingoji 
sueiga ir savaitgalio stovykla, kur 
buvo aptarta ir stovyklos reikalai.

Raj. T. Stovykla įvyko liepos 
26-tą iki rugp. 5 dienos, Lietuvių 
Sodyboje, kur suvažiavo 45 skautai 
ir skautės ir šiek tiek jaunimo.

Stovyklai vadovavo s. vytis 
Eimutis Šova su vadovais: ps. S. 
Vaitkevičium, ps. G. Valteryte- 
O’Brien, vyr. sk. A. Valteryte ir 
rajono vadeiva v.s; J. Maslausku. 
Ūkio reikalais rūpinosi B. Butri
mas.

skautininkai ar skautai?
— Būdamas Didžiosios Britani

jos Lietuvių S-gos pirmininku, esu 
įsipareigojęs Kongreso ruošoje 
dalyvauti. Tikimės, kad tas įvykis 
atneš visam mūsų jaunimui pana
šius jausmus, kokius aš pergyvenu 
čia. Jaunimas jau dabar yra užan- 
gažuotas ruošoje. Anglijoj įvyks 
tik pirmoji Kongreso dalis — sto
vykla. Antroji dalis bus Vokietijoj. 
Darysime viską, kad suvažiavęs 
jaunimas turėtų galimybės susipa
žinti su Londonu ir lietuviškąja 
bendruomene.

AČIŪ broliui už atsakymus. 
Pasimatysime Jaunimo Kongreso 
Stovykloj.

Stovyklą aplankė ir vykstantieji 
į Amerikos Tautinę Stovyklą — 
Raj. vadas v.s. J. Alkis, s.v. K. 
Jūras ir sk. P. Markevičius.

Šiuo metu rajone yra 2 vienetai 
su 30 skautų ir skaučių. Pridėjus 
pavieniai ar skiltimis skalaujan
čius, rajonas turi apie 70 sesių ir 
brolių, kurie eis ir toliau skautiš
kuoju keliu.

Rajonas turi savo neperiodinį 
leidinėlį “Budėkime”, kurį reda
guoja ir spausdina Eimutis Šova.

v.s. J. Alkis 
Rajono Vadas

BRAZILIJOS 
LIETUVIU

VARDE

VI TS pilnai ir aktyviai dalyva
vusi Brazilijos liet, skautų vadovė 
ps. Eugenija Bacevičienė ir tik 
vieną savaitę — kun. Petras 
Urbaitis, SDB (seniau 20 metų 
misionieriavęs Kinijoje ir 25 m. 
dirbęs su lietuviais Europoje) — 
abu džiaugiasi galėję pasisemti 
tautinės skautiškos dvasios ir įsi
gyti brangių žinių bei pažinčių.

Šioje tikrai didingoje ir grynai 
lietuviškoje jamborėje, žavingoje 
“Treasure Valley” vietovėje vyko 
kastai nepaprasto, neužmirštino. 
Šios dienos ir įgauta patirtis bus, 
pagal galimas nelengvas Brazilijoje 
sąlygas, kuo pilniau panaudota 
40,000-nėje S. Paulo lietuvių tarpe 
ir dar plačiau.

Dėkingi už suteiktą seserišką- 
brolišką lietuvišką svetingumą ir 
už patirtą įvairiopą prielankumą, 
dėkoja vadams ir jaunimui ir taria: 
“Iki malonaus pasimatymo Pietų 
Kryžiaus padangėje — milžiniškoje 
Brazilijoje!”

ps. Eugenija Bacevičienė 
kun. Petras M. Urbaitis, SDB

Iškylon su daina!
“Mano žemės” skaučių pasto

vy klė.
V. Bacevičiaus nuotr.
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KITI APIE IRUS

LIETUVIAI SKAUTAI DIRBA, 
KOL SULAUKS 

TA UTINĖS STO VVKLOS 
SAVO TĖVYNĖJE

Rašo Anne S. Rubinstein, 
Worcester Telegram 

korespondentė

“Kalbėk lietuviškai, galvok lie
tuviškai! Dirbk, kol ateis diena, kai 
lietuvių skautų Tautinė Stovykla 
galės būti Tėvynėje, o ne Treasure 
Valley. Štai kodėl 1000 lietuvių 
jaunuolių, moterų ir vyrų susirinko 
čia iš keturių kontinentų”, sako 
Lilė Milukienė, stovyklos virši
ninkė ir LSS prezidentė. “Skautiš
ka veikla buvo uždrausta, ir todėl 
buvo veikiama pogrindy tuo laiko
tarpiu, kai 1940 m. Lietuvą 
okupavo Sov. Rusija. Tačiau, kur 
tik mes, apleidę savo kraštą apsi- 
stodavom, vis tęsdavom savo
veiklą, kurią 1918 m. lapkričio 1 d. 
pradėjo devyniolikmetis Petras 
Jurgėla, davęs šiam sąjūdžiui 
pradžią.

Viena iš veiklos tradicijų yra 
kasmetinės stovyklos. Tuo tikslu 
JAV ir Kanadoje LSS žinioje yra 6 
stovyklavietės. Kas dešimt metų 
yra ruošiamos Tautinės Stovyklos, 
suburiant lietuvius skautus iš viso 
pasaulio.

Iki pat rugpiūčio 26 skautiški 
papročiai lietuvių skautų (nuo 8 iki 
80 metų) buvo įgyvendinami taip 
pat, kaip ir 22 metus prieš Lietu
vos okupaciją.

Skautų, čia atvyko iš Anglijos, 
Australijos, Brazilijos ir tolimų 
JAV vietovių, k.a.: Californijos, 
Omahos, Washingtono, D.C., Chi- 
cagos, Detroito, Philadelphijos, 
Bostono ir Worcesterio. Sąjungos 
įkūrėjas P. Jurgėla, nors jau su
laukė 79 metų-, tačiau vis dar akty
vus, stebįs visą šį renginį.

Visam pasauly priskaičiuojama 
apie 5500 lietuvių skautų. “Visi 
stovyklautojai privalo kalbėti lie
tuviškai, nes visa programa yra 
vedama lietuvių kalba”, sako Č. 
Kiliulis, stovyklos viršininkės pa
vaduotojas.

“Dalinai čia kalbama “virtuvine” 
lietuvių kalba, bet mes susikal
bam”, pajuokavo Rasa Lukoševi- 
čiūtė, skaučių stovyklos komen
dante iš Montrealio.

***

Pirmąją stovyklos savaitę nu

LIETI/VIV SKAUTĄ) 
SĄSKRYDIS
Rašo Joan Fleischer, 
Worcester Gazette 

korespondentė

Apie 1000 vaikų ir suaugusių, 
suvažiavusių iš viso pasaulio, ap
jungtų savąja kilme, kalba ir tradi
cijomis, stovyklauja Treasure 
Valley skautų stovyklavietėje, 
švęsdami šešiasdešimtąją lietuvių 
skautų veiklos sukaktį.

Berniukai ir mergaitės, nuo 8 iki 
18 metų amžiaus atvyko čia praeitą 
sekmadienį su savo vadovais iš 
JAV, Kanados, Anglijos, P. Ame
rikos ir Australijos. Prie jų prisi
jungė Worcesterio ir apylinkių lie
tuviai kartu su kitais paminėti 
šešiasdešimties metų sukaktį nuo 
tada, kai 1918 m. Petras Jurgėla 
įkūrė lietuvius skautus. 

matyta iškylų, darbelių parodų ir 
įvairių lietuviškumo apraiškomis 
renginių, taip pat ir amerikietiško 
skautavimo renginių. Sekmadienio 
mišios įvyks 11 vai. ryto, nes 81% 
lietuvių yra katalikai.

Parade kalbės Simas Kudirka, 
lietuvis jūreivis, nušokęs nuo rusų 
laivo ir pasiprašęs amerikiečių 
politinio prieglobsčio. Vėliau bus 
galima pamatyti meno darbų lie
tuvių liaudies temomis, įskaitant ir 
lietuviams būdingą audimo meną. 
Vakare bus užkurtas laužas, kurio 
programoje pasirodys ir latvių, 
estų, amerikiečių skautų atstovai.

Sekmadienį lankytojai kviečiami 
pasižiūrėti stovyklautojų atlie
kamo lietuviškų liaudies papročių 
pasirodymo: vestuvių, laidotuvių ir 
kitų, kurie daugiausiai atspindi 
religines tradicijas. Bus galima 
pamatyti ir dokumentinę, archy
vinę parodą, švenčiant 60 metų 
sukaktį nuo pradžios lietuviškos 
skautiškos veiklos, kuri neišblėso, 
nors sovietų okupacijos metu ir 
buvo uždrausta.

V.s. Petras Jurgėla, LSS Pirmū
nas.

V. Bacevičiaus nuotr.
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paaiškino, kodėl lietuviškas skau-Toks tarptautinis ūkautų są
skrydis LSS yra ruošiamas kas 10 
metų. Šioje stovyklavietėje, 
Browning ežero pakrantėse, skau
tai stovyklaus iki kito savaitgalio.

Lilė Milukienė, stovyklos virši
ninkė ir Sąjungos pirmininkė, pa
sakė: “Treasure Valley stovykla
vietė buvo parinkta dėl jos ploto, 
natūralios gamtos grožio ir dėl 
didelio jos panašume! į Lietuvos 
miškus”. Ji papasakojo, kad šiai 
stovyklai buvo ruoštasi apie 2 
metus ir kad LSS priklauso apie 
5000 skautų.

Vidmantas Rapšys, chicagietis 
skautų vadovas, pasakė: “Kiekvie
nas iš mūsų turi savo asmenišką 
gyvenimą ir šeimos rūpesčius, bet 
mes dar randame laiko kartu dirbti 
ir išlaikyti lietuvišką skautišką 
veiklą”.

Rapšys atvyko į šį kraštą po II 
Pas. karo su savo tėvais, būdamas 
mažas vaikas. Dabar jis yra vedęs, 
turi 2 sūnus. Jis pasakė norįs, kad 
jo vaikai beskautaudami daugiau 
sužinotų apie lietuvišką kultūrą.

V. Rapšys ir R. Lukoševičiūtė

Šv. Mišių aukoje sekmadienio 
rytą dalyvavo apie pusantro tūks
tančio dalyvių.

V. Bacevičiaus nuotr.

tavimas, panašiai kaip ir Boy 
Scouts of America skautavimas, 
yra svarbus Amerikos lietuvių 
vaikams, priklausantiems antrai ir 
trečiai generacijoms. “Būnant lie
tuviu skautu, susipažįstama su 
paveldėta iš tėvų kilme ir priklau
somumu jai. Skautai išmoksta 
liaudies dainų ir tradicijų. Šiandie
niniam, greit besikeičiančiam, pa
saulyje, manau, yra svarbu kiek
vienam turėti savo tautybei pri
klausomumo jausmą”, pasakė V. 
Rapšys.

Juosta mūsų broliui Simui. Ją 
riša VI TS viršininkė v.s. L. Milu
kienė.

V. Bacevičiaus nuotr.

“Lietuviškoji skautybė ne tik iš
moko vaikus pagrindinių stovykla
vimo įgūdžių ir bendruomeniš
kumo, bet taip pat suteikia malonų 
jausmą žinant, kad priklausai tai 
pačiai etninei grupei, kaip ir kiti*’, 
pabrėžė Rasa Lukoševičiūtė.

Pagrindinė šios TS žymė yra ta, 
kad.visą laiką čia kalbama lietuviš
kai. Visa programa ir instrukcijos 
yra vedamos lietuvių kalba. Rapšio 
nuomone, 80% vaikų yra kilę iš 
šeimų, kuriose kalbama lietuviškai.

“Daugumas šių vaikų tėvų yra 
lietuviai, kurie paliko savo kraštą 
II Pas. karo metu, kai Sov. Sąjunga 
jį okupavo. Jie apsigyveno įvai
riuose pasaulio kraštuose; daugelis 
jų emigravo į JAV ir Kanadą”, pa
sakė V. Rapšys.

Lilė Milukienė papasakojo, kad 
išvietintieji lietuviai, apsigyvenę 
svetimuose kraštuose, stengėsi iš
laikyti savo tautines tradicijas. 
Lietuviai labai prisirišę prie gam
tos. Skautavimas šeimose eina iš 
kartos į kartą. Šiandien LSS yra
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didžiausia ir populiariausia lietu
viška organizacija.

Prasidėjus sovietų okupacijai 
Lietuvoje 1940 m., skautiška veikla 
buvo uždrausta. Tie, kurie pasi
traukė į užsienį, atsivežė skauta- 
vimo idėją drauge su laisvės idėja. 
Šių lietuvių širdyse ir šeimose iš
laikyta gyvoji tėvynė.

Šią savaitę ypatingi renginiai 
bus dėmesio centre ypač tada, kai 
dvasiškiai vadovai, garbės svečiai 
ir kitų tautybių skautų grupės

AUSTRALIEČIAI LANKO 
LIETUVOS GENERALINĘ 

KONSULĘ
Barbara Zurek, 

SOUTHWEST NEWS-HERALD 
laikraščio korespondentė

Gražus, mielas jaunime!
Taip Lietuvos generalinė kon

sule Juzė Daužvardienė, gyvenanti 
6147 S. Artesian gatvėje, Chica- 
goje, kreipėsi į 18 australiečių 
skautų, kurie ją aplankė sekma
dienio rytą.

Prie Lietuvos konsulato po aus
traliečių apsilankymo pas mūsų 
konsulę sesę J. Daužvardienę.

Iš k. į deš.: v.s. Sof. Jelionienė, 
v.s. B. Barkus, Australijos rajono 
vadeiva, v.s. R. Račiūnas, v.s. Z. 
Jaunius, v.s. S. Miknaitis, v.s. I. 
Kerelienė, konsule ps. J. Daužvar
dienė, svečiai ir viešnios — V. Sa
dauskas, R. Barkutė, R. Statkutė, 
D. Sadauskaitė, J. Vaičiulytė, 
kontingento vadovas s. A. Karpa
vičius ir ps. dr. R. Šarkis.

Viršuje — A. Vaitiekūnas, chica
giečiai — A. Kerelis, R. Veselkaitė, 
V. Račiūnaitė, A. ir J. Stašionytės, 
L. Valaitis. II eilėj: chicagiečiai V. 
ir A. Pliopliai, jų tarpe K. Bindokas 
iš Australijos toliau — chicagiečiai 
A. Tuskenis ir A. Kuliešis.

Southwest News-Herald nuotr. 

lankys šią stovyklą Paxtone, šeš
tadienio popietį čia yra pakviestas 
kalbėti ir Simas Kudirka, lietuvis 
jūrininkas, kuris, iššokęs iš sovietų 
laivo į amerikiečių laivą, ieškojo 
laisvės.

Šeštadienį, 9 vai. vakare, čia bus 
užkurtas laužas; bus dainuojamos 
lietuviškos dainos, šokami šokiai. 
Sekmadienį bus galima pamatyti 
lietuviškų darbelių, kuriuos jauni
mas visą savaitę ruošė.

— Nežiūrint, kad buvo ankstus 
rytas, man buvo labai malonu su 
jais pabūti ir aš tikrai buvau su
žavėta, — pasakė p. J. Daužvar
dienė. — Ir jie pasakė, kad buvo 
sužavėti Chicagos pietine dalimi. Ir 
kodėl jie neturėtų būti sužavėti?!

Australiečiai skautai ir jų vado
vai atstovavo įvairioms Australijos 
krašto dalims VI Tautinėje Sto
vykloje, kuri įvyko Paxton, Mass. 
Jie buvo tarp 1000 lietuvių skautų 
ir skaučių iš viso pasaulio.

39

Ponia Daužvardienė paaiškino, 
kad australiečiai nutarė aplankyti 
Chicagą dėl to, kad čia gyvena di
delis lietuvių skaičius. Svečiai buvo 
apsistoję vietinių lietuvių skautų 
šeimose jų trijų , dienų viešnagės 
metu.

— Aš tikrai manau, kad mano 
kaimynai nusigando, kai pamatė 
tiek mašinų prie mano namų sek
madienio rytą, — kalbėjo p. Dauž
vardienė. — Tiek žalių uniformų 
aplink — beveik kaip invazija!

Aplankę generalinę konsulę, 
svečiai mašinomis toliau keliavo į 
Jaunimo Centrą, kur 11 vai. daly
vavo šv. Mišiose.

Visą dieną australiečiai praleido, 
važinėdami po miestą, iš arčiau 
susipažindami su kai kuriomis vie
tovėmis, o vakarą praleido su su
ruošta jiems programa.

Pirmadienį australiečiai praleido 
su šeimomis, kurios buvo juos pri- 
ėmusios, o antradienį jau išskrido 
kelių dienų viešnagei į Los Angeles 
prieš grįžtant į savo kraštą.
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PABĖGĖLIS KALBA 
LIETIMAMS SKAUTAMS

Rašo Bill Barry, 
Worcester Telegram 

korespondentas

Lietuvis pabėgėlis Simas Ku
dirka vakar kvietė lietuvių jau
nimą būti gerais skautais, gerais 
piliečiais, kovotojais už laisvę ir 
talkininkais politinių kalinių išlais
vinimo programoje.

Simas Kudirka pareiškė šias 
savo mintis pasikalbėjimo metu, 
prieš tardamas žodį Vl-je Taut. 
Stovykloje, Treasure Valley sto
vyklavietėje. Jis kalbėjo 1000 lie
tuvių skautų iš keturių kontinentų, 
švenčiančių savo Sąjungos 60-ją 
sukaktį.

Apie Kudirką, anuomet buvusį 
radijo operatorių rusų žvejybos 
laive, sužinojo visas pasaulis, kai 
jis pasiprašė politinio prieglobsčio 
amerikiečių Vigilant kuteryje. Vė
liau jis buvo grąžintas atgal ir pra
leido 4 metus komunistų darbo 
stovyklose, kol lietuvių ir ameri
kiečių pastangų dėka pagaliau 
buvo išlaisvintas. Dabar jis gyvena

SKAUTAI PABRĖŽIA SAVO 
ETNINĘ KULTŪRĄ

Worcester Telegram, 
1978 m. rugpiūčio 21-ji

Šeštojoje lietuvių skautų Tauti
nėje Stovykloje, kuri vyksta 
Treasure Valley stovyklavietėje, 
skautai įgauna ne vien tik stovyk
lavimo patirties. Jie lavinasi ir 
savo tautinės kultūros srityje. 
Stovyklos vadovai pastebėjo, kad 
išlaikymas lietuviškosios kultūros 
identiteto yra dalimi sąjūdžio 
veiklos. Ir dalimi šioje stovykloje 
dedamų pastangų yra įvairūs dar
beliai iš tautodailės srities, kuriuos 
skautai patys pagamino. Viena 
palapinė perpildyta skaučių darbe

Bronk, 'N.Y., su žmona ir dviem 
vaikais.

Kilęs iš krašto, kurio trečdalis 
gyventojų žuvo II-jam Pas. kare, 
jis pasakė: “Šiandien labai daug 
kalbama apie masinius žmonių 
žudymus, tačiau žmonės labai ne
daug žino apie Rytų Europos 
problemas, nebent jei kas nors 
įvyksta Rusijoj”.

Jis pažymėjo, kad praėjusį mė
nesį, labai išgarsėjusio sovietų 
disidentų teismo metu, du jo artimi 
lietuviai draugai, kurie padėjo jam 
jo kovoje veržiantis į laisvę, buvo 
taip pat nuteisti po 10 ir 15 mėtų 
kalėjimo, bet pasaulis, deja, dėl jų 
nesūsijaudino.

Kudirka pristatė ne vieną 
problemą, prieš kurią stovi JAV, 
bet jos ne tokios didelės kaip tos, 
kurios žmonių išgyvenamos Sov. 
Sąjungoje.

“Mes turime dirbti ta linkme, 
kad pakeistume kiekvieną indi
vidą — mūsų vaikus, mūsų moky
tojus ir mūsų pačių galvojimą”, 
baigė Simas Kudirka.

liais, o netoliese esančiam name
lyje pilna skautų pagamintų me
niškų darbų, kurių šaknys yra 
lietuviškoj tautodailėj.

Apie 1000 skautų ir skaučių, 
kurių tarpe yra daugiau mergaičių 
ir apie 300 vadovų dalyvauja šiame 
sąskrydyje. Sąskrydžiai, ruošiami 
kas 10 metų, sujungia lietuvius 
skautus iš viso pasaulio. Ši sto
vykla, prasidėjusi rugpiūčio 13, 
baigsis ateinantį penktadienį.

Irena J. Markevičienė, Worces- 
terio vieneto vadovė, pasakė, kad 
darbelių paroda dalinai yra lietu
viško skautaVimo kultūrinė ap
raiška. Etninė apraiška esanti ir 

visoje lietuvių skautų veikloje; 
vartojama lietuvių kalba, moko
masi tautinių šokių. Ponia Marke
vičienė papasakojo, kad etninės 
temos ypač vaizdžiai matomos 
mergaičių darbuose. Skautų darbų 
parodėlėje išsiskiria jų sugebėji
mai pionerijos srityje, ypač grybų 
ir mazgų rinkiniuose. Čia išstatyti 
albumai, kuriuose pristatoma skau
tiška veikla; yra čia ir vilnonis 
skautiškas apsiaustas, išmargintas 
skautiškais ženklais.

New Yorko skautės pagamino 
miniatiūrinę lietuvišką sodybą, 
kurioje matomas ir tradicinis lie
tuviškas koplytstulpis. Vienas 
bostonietis skautas išdrožė medinį 
papuošimą verpimo rateliui. Čia 
taip pat matėme ir kultuves balti
niams velėti. Visi eksponatai pa
puošti liaudies raštais. Įdomios 
parodoje matomos medinės statu
lėlės ir gintaro gabalėliais išdabin
tas kryžius. Čia išdėlioti ir lietu
viškais liaudies raštais išmarginti 
velykaičiai. Jie būna išrašomi bičių 
vašku ir įvairių rūšių dažais.

Sesuo Igne ryto ruošoje;
— Fotografai tau niekur ramy

bės neduoda!
R. Jelionytės nuotr.-
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VIENOS DIENOS MOZAIKA

Užkrito pirmas saulės spindulys 
pušies spyglį, nuslydo klevo lapais 
ir pažėrė spalvas ežero veidrodi
niame paviršiuje. Keliu perbėgo 
šermuonėlis, nusprūdo tarp krūmų 
meškėnas, nulingavo šnerančiais, 
pernykščiais lapais minkšta skun- 
kytė. Suklykė mėlynsparnė paukš
tė ir, atrodo, prikėlė mišką.

Sujudo palapinių kaimeliai, su
šnarėjo balsų balseliai, nuskardėjo 
švilpukas. Vėliavų aikštėse, it 
gulbės į mėlyną aukštį, pakilo vė
liavos.

Diena.
Tūkstančiais miško takelių dunk

si tūkstančiai žingsnelių, tūkstan
tis rankelių prie dienos darbelių... 
Ir visa tai galėtum surašyti į sto
riausią knygą.

Smagu!
Prie didžiojo kelio matai atžy

giuojant dainuojančią grupę. Mė
lyni sportiniai darbo marškinė
liai — nemaži dienos uždaviniai. Po 
kelių minučių priešingon pusėn 
žygiuoja kita grupė — žali marški
nėliai; rankose — virvių virtinės, 
kirvukai, ant kojų — šiurkštūs, 
storos odos iškyliniai batai.

Ir vėl, kaip paukščiukai, atitrip- 
sena mažiukės su dideliais rank
šluosčiais. Jas už kelių minučių 
glostys aksominis ežero vanduo. 
Išplaukia laiveliai. Tarp ežero rai- 
buliukų, kaip žuvėdros, šviečia 
jūreivių kepurėlės.

Iš už kalnelio ataidi daina sesių 
audėjėlių, kurios audžia juostą 
ilgiausią, kaišo raštais margiau
siais, ataudžia smilgomis liauniau- 
siomis.

Slėny — rami, netaisyklingo rato 
grupė, prigludusi prie samanų ki
limo, ir aiškus vadovo balsas.

Gera.
Gera matyti, gera klausytis,- 

gera žinoti ir suprasti. Darbšti, 
skaidri diena, skambanti daina, 
šviečianti šypsena ir nepailstanti, 
gaivi jaunystė.

VI-oji Tautinė Stovykla — drąsi, 
laisva, originali, skautiška; laisvos, 
drąsios ryžtingos mintys, nuošir
dūs darbai.

0 kai ištystantys šešėliai pasi
traukia į nakties rūmus, kai mėnu
lis sidabro spinksulėmis apiberia 
smilgas ir užsimerkusias vandens 
lelijas, — pušys šakomis apvaini
kuoja išdidų slėnį ir jame, kaip 
karūna, sužėri laužas. Tūkstantis

“DIEVE, BUDŽIU!”
Sesuo Ona Mikailaitė paruošė šią 

maldaknygę jaunimo stovykloms 
LSS Sukaktuvinių metų proga.

Maldaknygėje randame jauni
mui parašytų rytinių ir vakarinių 
maldų. Sekantis skyrius yra gies
mių rinkinys. Visos parinktos gies
mės yra lengvesnio pobūdžio, ir 
jaunimui patinka, nes melodijos 
yra paprastesnės.

Sekantis maldaknygės skyrius 
yra mišiolas. Vienintelis skirtumas 
tarp šito mišiolėlio ir mišiolų yra, 

Havajiečiai? Indėnai? — Jie — 
lietuviai skautai pasirodymo metu

prie laužo.
v.s. St. Ilgūno nuotr.

skautiškų širdžių penkių konti
nentų, viltingi vyresniųjų žvilgs
niai į jaunesniuosius, jaunesnių
jų — pasitikintys — į vyresniuo
sius, ir sujungtų rankų vainikas 
apjuosia laužo karūną su pažado 
tęstinumo ryžtu, viltimi ir malda 
širdy.

Mūsų vėliava gijos ataustos 
Žalios rūtos ir saulės varsa, 
Teliepsnoja skaisčiau negu 

laužas
Vienas vardas širdy — Lietuvai

s. Irena Šerelienė

kad čia atspausdintos Vatikano 
priimtos Eucharistinės Maldos 
Jaunimo Mišioms. Mišiole randame 
trumpas privačias adoracijos mal
das.

Paskutinis skyrelis yra susitai
kymo sakramento apeigos.

Bendrai pažvelgus į šią 32 psl. 
maldaknygę, matome, kad ji yra 
jaunimui naudinga, nes yra jam 
pritaikyta knygelė. Gražiai išleista 
su A. Kurausko piešiniais. Lau
kiame daugiau tokių mažų, bet 
naudingų knygų jaunimui.

Valt. Vilius L. Dundzila
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KALBOS KAMPELIS

Karaliaus Kęstučio keistame 
kaime krito keli klevai, kuriuose 
keturi karalijos kariai — kinietiški 
kaimynai — kiekvieną ketvirta
dienį kirto, kad Kauno kariuomenė 
kartais keptų karčius koldūnus. 
(Ilgiausias).

Ooo! — oranžinis obuolys! 
(Trumpiausias).

Du durni drambliai džiaugiasi 
dumble.

Penki pliki ponai pasilinksminę 
perplaukė per platų prūdą.

Nieko nesakysim, nes nenorim!

TT mini

MARGLMYAAI
Worcester’io “The Evening Ga

zette”, rugp. 12 d. laidoje rašo apie 
Vl-tąją Tautinę Stovyklą, suglaus
tai iškeldamas lietuvių skautų-čių 
nueitą kelią, pradedant 1918 
metais.

*

Worcester’io “Telegram” repor
terė Anna; Z. Rubenstein rugp. 
13 d. aplankė stovyklą ir turėjo 
pasikalbėjimą su viršininke v.s. L. 
Milukiene, pavaduotoju v.s. C. 
Kiliuliu ir Seserijos pastovyklės 
komendante ps. R. Lukoševičiūte.

♦ •

Malonus siurpryzas. Sktn. fil. 
Vilius Bražėnas, dabar gyvenąs 
Floridoje, staiga pasirodė stovyk
loje. Tai laužavedžių laužavedys, 
kaip buvo atidarant didįjį laužą 
pristatytas. Tai mielas brolis nuo 
neatmenamų laikų iki dabar...

Ypač įdomi, įkyri, ypatinga, 
įvairi yla yra įkritusi į įlanką.

Lokys labai laukė Laimos lietu
viškame lauže.

Torontiškis turtingas Tomas 
turėjo Trinidade tris tešlaininius 
tortus.

Rimta Rūta renka rudus riešu
tus Rambyne.

Katė kėlė koją kieme kai kiti 
keisti kaimynai knarkė.

Romas Račiūnas rado ružavą 
rupūžę.

rniri ■ ■ mr<T ■ ■ n

Iš stovyklos pasiųstas preziden
tui J. Carteriui sveikinimas ir sto
vyklautojų peticija su parašais, 
jungiantis prie bendrų pastangų 
išlaisvinti nekaltai nuteistą ir įka
lintą kovotoją už pagrindines žmo
gaus teises VIKTORĄ PETKŲ.

*

VI-TOSIOS TAUTINĖS 
STOVYKLOS PAŠTO 

ANTSPAUDAS

Stovykla turėjo laikiną Ameri
kos pašto agentūrą su specialiu 
pašto antspaudu ir įrašu: “6th 
Lithuanian Scout Jamboree Sta. 
Paxton, Ma. 01612” ir dienos data 
vidury.

Visi išeinantieji iš stovyklos 
laiškai buvo antspauduojami tuo 
antspaudu.

Stovyklos paštui vadovavo v.s. 
Vladas Bacevičius. Paštas veikė 
nuo rugpiūčio 13 dienos iki rugpiū- 
čio 26 d. Antspaudo data kasdien 
keičiama. Pirmosios dienos data 
yra rugp. 13.

Tai pirmas kartas, kada ameri
kiečių paštas savo antspaude įrašė 
lietuvių skautų vardą 6-tosios Tau
tinės Stovyklos proga. Tokiu ant
spaudu antspauduoti vokai netru
kus bus filatelistinė retenybė.

PALANGA BRAZILIJOJE?

Taip.
Žalumoj paskendusiame milži

niškame krašte yra didelis Sao 
Paulo miestas, kuriame apie 70 
geltonplaukių su mėlynomis akimis 
skautauja po Pietų Kryžiumi “Pa
langos” Vietininkijoje.

Tarp palmių, lapuotų bananų 
medžių, prie jūrų bangų, baltame 
smėlyje skamba lietuviškos dainos, 
plevėsuoja trispalvė.

Laužui gęstant, kas vakarą tyliai 
ir ramiai girdisi “Ateina naktis”, ir 
mintys skrenda po visą pasaulį, 
kur tik bebūtų lietuviško jaunimo. 
Ir jie giliai širdyse tikrai jaučia, 
kad “Dievs yr čia”.

Brazilijos “Palangos” Vietinin- 
kija sveikina Vl-tąją Tautinę Sto
vyklą.

ps. Eugenija Bacevičienė

ŠIOS STOVYKLOS 
PIRMŪNAS

Vl-tosios Tautinės Stovyklos 
iždininkas s. fil. Algis Glodas pra
nešė mums, kad v.s. V. BACEVI
ČIUS iš Clevelando Pilėnų tunto 
buvo pats pirmasis Tautinėn Sto- 
vyklon užsiregistravęs stovyklau
tojas. Sveikiname pavyzdingąjį 
brolį.

*

Buvusių Tautinių «=■ yklų žeuš - 
lūs, kurie puošia kelią ežero link, 
nupiešė Clevelando skautijos me
nininkai:

v.s. V. Bacevičius Il-ros ir Vl-tos 
TS,

v.sk. P. Miškinytė IlI-čios, 
v.sk. L. Janavičiūtė IV-tos 
v.sk. D. Miškinytė IlI-čios TS, 
v.sk. L. Janavičiūtė IV-tos TS, 
v.sk. I. Belzinskaitė V-tos TS.

42

42



IŠVYKA į
OLD STURBRIDGE 

VILLAGE
Tai tipiškas Naujosios Anglijos 

restauruotas miestelis. Čia suvežė 
pastatus parodyti kaip 1800 a. at
rodė miestelis. “OSV” yra trijų 
dalių: muziejai, senamiesčio cen
tras ir kaimas.

Didžiausias muziejus yra tų 
laikų bendrasis su kultūros api- 
braižom ir teatru. Filmas akivaiz
džiai papasakoja apie 1800 m. gy
venimą.

Prieskonių darželyje augina anų 
laikų prieskonius. Apšvietimo 
istorijos namelyje sudėtos žvakės, 
lempos ir žibintai nuo romėnų 
laikų. Medžio gaminių muziejuje 
randame tų laikų medžio meistrų 
įrankius. Kitame muziejuje laikro

MINTYS PRIE 6O-TO JO 
LA UŽO

Yra gamtoj dvi jėgos, kurios 
žmogų, turbūt, labiausiai traukia ir 
verčia susimąstyti. Tai — vanduo 
ir ugnis. Kiek minčių ateina 
žvaigždėtą naktį, sėdint prie laužo 
ir žiūrint į liepsnas! Šviesmečių 
toliais atskirtos plevena danguje 
žmogaus protu neapimamos žvaigž
dynų ugnys; už kelių žingsnių ple
vena rami, jauki žmogaus rankų 
įkurta laužo liepsnelė... Dievo 
ugnys ir- žmogaus ugnelė; beribė 
visata ir ribotas mūsų protas, 
ribota širdis... Tačiau ir neribotas 
erdves ir ribotą žemę apsuka žmo
gaus mintis ratų ratais, klausdama 
klausimus, ieškodama atsakymų. 
Tik per mažai ir per trumpai mes 
leidžiam jai skrajoti. Rišdami ją 
prie menkybių ir neleisdami pakilti 
į erdves, prarandame patys save. 
Mintis pakirptais sparnais nebe
kelia klausimų ir nebeieško atsa
kymų. Tad kokia reta ir nuostabi 
proga gamtoje prie laužo grąžint 
minčiai sparnus!

džių rinkinys.
Stiklo muziejus piešiniuose pa

rodė kaip gamino vazas ir butelius. 
Vienas muziejus turėjo įvairių 
šautuvų bei kitų ginklų rinkinių ir 
uniformų parodą.

Senamiesčio centras parodo 
žmonių rezidencijas, advokato ka
binetą, banką, krautuvę, taverną, 
spaustuvę ir bažnyčią. Kiekvie
name pastate yra vadovė, kuri 
nešioja to laikotarpio drabužius.

Kaimas pavadintas gyvuoju mu
ziejumi, nes apylinkėje samdo dar
bininkus, kurie dirba anų laikų 
darbus, nešiodami senoviškus 
rūbus. Kaime randame ūkį, 
meistrą, kalvį, krautuvę ir molio 
dirbtuvę.

Buvo labai įdomi kelionė (su 600 
stovyklautojų iš TS).

Kazimieras Ąžuolaitis

Mano mintys šį vakarą, kaip ir 
dažnai, yra apie mus — lietuvaites 
skautes. Kas yra toji skautybė? 
Kokia yra lietuviška skautybė? Ką 
ji mums duoda? Ką mes jos rė
muose galime padaryti? Ir ko mes 
nepadarom?

60-tojo laužo liepsnų nešama, 
kyla man ypač viena mintis, 
būtent, ką galime skautybės rė
muose padaryti šiuo gyvenamuoju 
momentu; kur galime nukreipti 
savo mintis, kad jos pagimdytų 
darbus.

Tik prieš mėnesį pasaulio spau
doj nuskambėjo dviejų Rusijos 
disidentų vardai. Buvo rašoma apie 
juos, kovotojus už žmogaus teises, 
piktinamasi neteisingais kaltini
mais jiems ir .jų pasmerkimu ilgam 
kalėjimui. Tačiau Vakarai beveik 
nepaminėjo trečiojo — tuo pačiu 
metu nuteisto disidento, Viktoro 
Petkaus. Ar tai informacijos stoka, 
ar bloga valia, kas žino? Bet ar ne 
mūsų pareiga susiburti moralinei 

to brolio pagalbai, kalbant, rašant, 
informuojant savo aplinką apie jį ir 
jo darbą?

Kita mintis — apie Nijolę Sadū- 
naitę. Dažnai kalbam, prisimenam 
iškiliąsias istorines bei legendari- 
nes lietuves. Ar ne laikas daugiau 
kalbėti, daugiau žinoti ir labiau 
didžiuotis dabartyje gyvenančia, 
didžios dvasios, nuostabaus hero
izmo lietuve — Nijole? Ar ne laikas 
į gerųjų darbelių ratą įtraukti 
GERĄ DARBĄ — moralinę bei 
materialinę pagalbą tai Sibiro 
tremtinei?

Štai, vėl susimąstyti verčia šį 
pavasarį Lietuvoje mirusio kpt. 
Vabalo asmenybė. Po 25 m. baisios 
Sibiro tremties, kankinimų ir bado 
palaužta sveikata, grįžęs namo 
neieško tikrai užtarnauto poilsio, 
bet atiduoda neilgus gyvent liku
sius metus Lietuvos jaunimui: 
intensyviai treniruoja sportinin
kus, rašo jiems knygas. Ar tai ne 
skautiško entuziazmo, nepaprastos 
vilties ir artimo tarnybos šviesus 
pavyzdys?

Dar viena mintis — apie Ka
lantą. Didvyris šiuo anti-didvyrių 
metu; laisvas — vergijoje; supra
tęs aukos dvasią savimeilės laikais.

Daug heroikos, meilės, aukos, 
ištikimybės ir vilties pavyzdžių 
kasdieną rodo mums Lietuva. Ne 
legendas, ne kunigaikščių gady
nėje, bei DABAR gyvena, kenčia, 
vargsta, bet NENUSIMENA IR 
NEPRARANDA VILTIES BEI 
ŽMONIŠKUMO mūsų broliai- 
sesės tėvynėje.

Kad 70-tasis lietuviškosios skau
tybės dešimtmetis būtų našus, 
kreipkime savo mintis ir visoke
riopą pagalbą į juos. Laikas di
džiuotis, skelbti ir sekti savųjų 
didvyrių, žmoniškumo švyturių ir 
dvasios milžinų pavyzdžiu!

v.s. Irena Kerelienė,
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Tautinės Stovyklos
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TAUTINĖJE STOVYKLOJE
BUVOME, BET...

Pokalbis su Vidu Sadausku ir 
Andrium Vaitiekūnu

Australijos lietuvių laikraštis 
“Tėviškės Aidai” rugsėjo 23 d. 
(Nr. 37) įdėjo įdomų reportažų — 
dviejų skautų pokalbį su Mel
bourne lituanistinės mokyklos 
draugais. Pasiskaitykime.

*

Kai šeštadienio mokyklos moki
niai susirinko pirmajai trečio tri
mestro pamokai, jų tarpe buvo du, 
kurie tik prieš kelias dienas buvo 
grįžę iš VI Tautinės Skautų sto
vyklos Amerikoj. Tokios progos 
negalima buvo praleisti, tad moki
niai — Linas ir Rolandas Baltučiai, 
Kristina Didelytė, Aldona Joku- 
baitytė, Kęstutis Jomantas, Gaila 
Muceniekaitė ir Andrius Žilins
kas — tuoj pasidarė vienkartiniais 
“Tėviškės Aidų” korespondentais 
ir suruošė spaudos konferenciją su 
Vidu Sadausku ir Andrium Vaitie
kūnu.

Kristina: Ar teisybė (kaip man 
mažas paukštelis pačiulbėjo), kad 
Amerikoj jus nelabai šiltai sutiko?

Andrius V.: Neteisybė. Bostone 
mus sutiko stovyklos vadovybė ir 
nuvežė į stovyklą. Ir kitur, kur 
važinėjom, mus šiltai priėmė. Tik 
Los Angeles, kai mus išskirstė pas 
vietos lietuvius, dvi mergaitės 
pakliuvo pas žmones, kurie netu
rėjo laiko joms ką nors parodyti. 
Tai joms pasiūlė pažiūrėti televi
ziją. Žinoma, niekas neskrenda 
2000 mylių pažiūrėti televizijos, tai 
jos pačios susiorganizavo ir apžiū
rėjo miestą. Bet šiaip tai visur 
labai nuoširdžiai priėmė.

Viešnios ir svečiai australiečiai 
traukia dainą po dainos nors jau 
vėlu, jau reikia skirtis...

A. Plaušinaičio nuotr.

Gaila: Kaip žmonės reagavo, kai 
sužinojo, kad jūs iš Australijos?

Andrius. Mes visi turėjom aus
trališkus ženklus ant rūbų, tai 
amerikiečiai pamatę tuoj prašyda
vo: “Say something in Australian”. 
Jiems labai patinka australiškas 
akcentas, bet apie Australiją jie 
nieko neklausinėjo. Iš viso, atrodo, 
kad amerikiečiams visas pasaulis 
prasideda ir baigiasi Amerika.

Kristina: Ar tau atrodo, kad mes 
čia platesnių pažiūrų’O

Andrius: Taip, neabejotinai.
Aldona: Aš girdėjau, kad dau

gelis miestų Amerikoje yra mur
zini ir negražūs? O gal jums viskas 
atrodė labai “glamorous”?

Andrius: New Yorkas buvo labai 
murzinas. Per oro taršą net Lais
vės statulą vos galėjom matyti. Bet 
Čikagoj buvo saulėta, ir atrodė, 
kad taršos visai nėra. Las Vegas 
buvo pats “glamoriausias” iš visų: 
iš abiejų pusių gatvės buvo lošimo 
namai, ir visa gatvė nepaprastai 
gražiai apšviesta.

Kristina: Ar lošei?
Andrius: Ne, buvau per jaunas. 

Tik nuo 21 metų leidžia lošti.
Andrius Ž.: Andriau, ar teisybė, 

kad tau New Yorke siūlė pirkti 
narkotikų?

Andrius V.: Teisybė. Times 
Square .pilna pornografijos krau

tuvių, ir gatvėje negrai pardavinė
ja narkotikus. Vienas priėjęs labai 
tyliai manęs paklausė, ar aš noriu 
pirkti marihuanos.

Andrius Ž.: Ar pirkai?
Andrius V.: Ne, aš ko greičiau

siai nuo jo nuėjau. Bet man du kar
tus taip atsitiko.

Rolandas: Ar lietuvių bendruo
menės gyvenimas gyvesnis negu 
pas mus?

Andrius V.: Patys nedaug ma
tėm, bet pagalvokit, kad Čikagos 
Marquette Park lietuvių prie
miesty yra 7 bažnyčios.

Vidas: ir 32 “pabai”.
Andrius V.: Yra senelių namai. 

Lietuviškoj valgykloj valgėm ce
pelinus, kugelį ir kitus lietuviškus 
valgius. Mums buvo priėmimas 
Jaunimo Centre. Kai įėjom į pri
ėmimo kambarį, visi atsistojo ir 
mums paplojo.

Kristina: Kiek žmonių buvo jūsų 
priėmime?

Andrius V.: Apie 60. Čikaga turi 
Lietuvos Konsulą. Ten mums davė 
įvairių suvenyrų. Mes visi gavome 
Vilniaus pasus.

Vidas: Amerikos lietuviai turi 
daug laikraščių, kurie išeina kiek
vieną dieną.

“Draugo” spaustuvėj — moder
niškos mašinos, kaip Melbourne 
“Age”.

Kristina: Ar labai justi, kad 
Čikagoj daug lietuvių?

Vidas: Labai, nes Čikaga yra 
didžiausias lietuvių miestas laisva
jame pasaulyje.
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Andrius V.: Tik lietuviai labai 
susirūpinę dėl negrų, nes kur 
negrai nusiperka namus, tai greta 
namų vertė krinta, žmonės tada 
išsikrausto.. Jeigu reiks atiduoti 
Marquette Park, tai jie nustos visų 
savo bendruomenės pastatų.

Andrius Ž.: Kokia buvo stovyk
los organizacija?

Vidas: Mes. tikrai nelabai žinom.
Andrius Ž.: Kaip tai? ■
Vidas: Brolijos ir seserijos sto

vyklos buvo prie ežero. Kitoj ežero 
pusėj buvo bendrijos stovykla ir 
vadovų ir vadovių kursai. Mes su 
Andrium buvom vadovų kursuose, 
apie 2 mylios nuo stovyklos. Į pačia 
stovykla mes eidavom tik per lan
kymo valandas, į laužus ir į vaka
rones.

Kristina: Bet jūs važiavot į Tau
tinę stovyklą!

Andrius V.: Bet mes gavom pi
nigų kelionei, kad važiuotume į 
vadovų kursus, tai mes ten ir turė
jom būti. Kiti australiečiai buvo 
stovykloj, tai jie gal parašys.

Kristina: Ar sutikot ką iš sto
vyklavusių Australijoje?

Andrius V.: Labai mažai, nes 
mes buvom atskirti. Sutikom kai 
kuriuos per šokius, bet amerikie
čiai labai nedrąsūs, kažko varžosi.

Vidas: Mes atvažiavom į sto
vyklą antrą dieną, tai, sako, iš 
karto atmosfera pagyvėjo.

Andrius V.: Mes, kur nors sutikę 
Australijoj matytą sesę, tuoj apsi- 
<abinom, draugiškai pasisveiki- 
10m, o amerikiečiai žiūrėjo labai 
lustebę, kad mes taip laisvai 

glgiamės.
Rolandas: Kiek žmonių buvo 

stovykloj?
Vidas: Apie 1000. Mergaičių

Vyriausios Skautininkės v.s. I. 
Kerelienės suruoštose atsisveiki
nimo vaišėse sesėms australietėms 
saldžių dovanų kelionei skyrė v.s. 
O. Siliūnienė ir y.s. I. Karalienė 
(abi stovi kairėje pusėje).

A. Plaušinaičio nuotr. 

buvo beveik dvigubai negu berniu
kų. Prityrusių skautų buvo tik apie 
100. Mums buvo labai keista, kad 
vyčiai kandidatai buvo vienoj pa- 
stovyklėj su vyčiais. Australijoj jie 
būna atskirti. '

Linas: Ar stovykla buvo lietu
viška?

Andrius V.: Visi amerikiečiai 
labai gerai moka kalbėti lietuviš
kai. Su draugais visvien dažnai 
kalba angliškai, bet su vyresniai
siais kalba lietuviškai neužkliū- 
dami. Aš buvau 2 dienas ateiti
ninkų stovykloj. Jie tai labai pa
triotiški. Vieną dieną vyko de
monstracijos dėl Petkaus (jos buvo 
televizuojamos). Tas dvi dienas 
tenai turėjau kalbėti tik lietuviš
kai, nes jie ir draugų tarpe lietu
viškai kalba.

Andrius Ž.: Ar galit palyginti 
mūsų ir amerikiečių laužus?

Vidas: Per visą stovyklą buvo 
tik 3 bendri laužai, tai ir pasirody
mai iš pastovyklių buvo geriau pa
ruošti.

Andrius V.: 1000 žmonių laužui 
buvo 6 laužavedžiai, bet jiems labai 
sunku buvo visus įtraukti dainuoti.

Kęstutis: Ar skautybė gyvesnė 
Amerikoj negu čia?

Vidas: Atrodo. Čikagoj, pavyz
džiui, draugovės sueigos vyksta 
kas savaitė.

Rolandas: Kiek jūsų buvo vadų 

kursuose?
Vidas: 11 berniukų ir 13 mergai

čių; iš jų australiečių buvom mes 
su Andrium ir 6 mergaitės.

Andrius Ž.: Ką jūs tuose kur
suose darėt?

Vidas: Mūsų buvo du būreliai. 
Aš buvau Stumbrų būrely, And
rius — Ožių. Gyvenom palapinėse 
po du. Palapinės buvo pastatytos 
ant medinių grindų.

Andrius V.: Mes turėjom keltis 7 
vai. eiti į sandėlį pasiimti maisto įr 
išsivirti pusryčius. Ir taip pat pie
tus ir vakarienę. Buvo labai ne
skanu.

Vidas: Mes, Stumbrai, labai ska
niai valgėm. Per dieną buvo pa
skaitos kaip vadovauti, vesti suei
gas ir pan. Buvo ir praktiškų 
darbų. Pavyzdžiui, mes turėjom 
suplanuoti tiltą, apskaičiuoti me
džiagą, padaryti darbo brėžinius, 
numatyti įrankius. Ožiai turėjo su
planuoti vartus. Paskui planus 
sukeitė,.ir mums teko statyti Ožių 
planuotus vartus — labai gerai 
pavyko.

Andrius V.: Deja, mums tiltas 
visai nepavyko. Gal vėliau paro
dysim nuotraukas.

Kristina: Koks jums pasitaikė 
oras?

Vidas: Šiltas, gražus.
Andrius V.: Jei būtume stovyk

loj, tai atsakytume: Faktinai šitoks
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oras mums patiko... Lietuviai tyčia 
taip kalba amerikiečių tarpe.

Kęstutis: Ar gamta labai skir
tinga nuo australiškos?

Andrius V.: Labai graži. Turbūt 
kaip Lietuvoj. Beržai... “chip
munks” bėgioja.

Vidas: Po mano palapine apsigy
veno šeškas, nes mes kai patys 
virėm, tai visuomet aplinkui buvo 
maisto liekanų. Bet aš jo nesupyki
nau, tai ir jis manęs nepakvėpino.

Kristina: Girdėjau, kad kai kur 
stovyklose sargyba turi stovėti su 
atvirais peiliais? Ar šioj stovykloj 
buvo saugu?

Vidas: Jokių nemalonumų ne
buvo. Stovyklą saugojo miško bro
liai. Tai tokie buvę skautai, kurie 
nebenorėjo pasiduoti skautiškai 
drausmei. Jie pačioj stovykloj ne
dalyvavo, bet gyveno prie stovyk
los vartų mažose vienvietėse pala
pinėse ir ėjo sargybą visas dvi 
savaites.

Kęstutis: Ar parsivežėt kokių 
naujų idėjų iš tų kursų?

Andrius V.: Daugiausia buvo 
teorija ir truputį orientavimo ir 
pionierių darbo.

Vidas: Aš čia Melbourne dirbu 
su skautais, ir man kasdieniniam 
darbui šitie kursai labai daug pa
dėjo.

Aldona: Ar važiavimas buvo 
vertingas dėl stovyklos ar dėl pa
sivažinėjimo?

Andrius V.: Man asmeniškai dėl 
abiejų, nes aš visur turiu giminių, 
tai juos aplankiau.

Vidas: Aš ir stovykloj ir ekskur
sijose labai daug pamačiau ir iš
mokau.

Kęstutis: Pereitoj stovykloj 
amerikiečiai skautai sakė, kad jie 
labiau norėjo pamatyti Australiją, 
negu pastovyklauti. 0 kaip jūs?

Vidas: Mes norėjom abiejų da
lykų.

Kristina: Jei prieš važiuojant 
jums būtų kas pasakęs, kad jūs va
žiuojat tik į vadovų kursus, ir visai 
nebūsit stovykloje ir nevažiuosit į 
jokias ekskursijas — ar būtumėt 
važiavę?

Andrius V.: Tikriausiai — ne.
Vidas: Ir aš — ne.

MiSiŠypš©lc

Dvi jaunos sesės — “Sutartinės 
Kibirkštėlių” redakcijos narės: vi. 
Vilija Račiūnaitė ir si. Gintarė 
Gečytė.

Viena sesė kitai:
— Ar atsimeni sesę Marytę, 

mano mėgiamiausią vadovę? Ji 
buvo nuvežta į ligoninę, nes prarijo 
švilpuką!

***

Apie VILTIES PILIES gyven
tojus:

Jie — skautai vyčiai ir kandida
tai, barzdoti, gauruoti vyrai, visa
da pasiruošę tarnauti. Tačiau štabe 
pamatysit ir ne taip jau gauruotą 
pastovyklės viršininką v.s. VI. 
Morkūną...

Jei jums kada tektų rasti pasto
vyklės komendantą brolį Marijų 
Rusiną sėdintį, tai galite būti tikri, 
kad ant to suolo jums vietos jau 
nebus. Norintieji daugiau apie 
Marijų sužinoti, pasiklauskite skau
tų vyčių kandidatų, — gausite kuo 
objektyviausią jo asmens apibūdi
nimą.

Brolis T.Z.

***

Vėlų vakarą skubėdamas, vienas 
brolis atsimušė į taip pat kažkur 
skubančią sesę, kuri piktai subum
bėjo:

— Arklys!
Brolis pirmiausiai skubiai atsi

prašė, ir tik tada pastebėjo, kad 
buvo atsimušęs į savo žmoną...

***

Nugirsta pas skautininkes labai 
ankstų rytą:

— Sesės, be mankštos nebus 
kavos, — sako skautininke, kuri 
kavos jau atsigėrė.

*♦*

Iš paukštyčių iškylos.
Paukštytė Rasa grįžta į sto

vyklą.
v.sk. V. Araitės pieš:
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Stovyklos draugai žemėje ir ore. v.sk. V. Araitės piešiniai

“Sutartinės kibirkštėlių” pirma
jam numeryje randame šį kuklų 
redakcijos pasisakymą: “Redakcija 
iš anksto atsiprašo už visas klaidas, 
kurias padarė ir dar padarys; tai 
yra mūsų pirmieji žingsniai reda
gavime, nes esame jauno amžiaus 
(išskyrus mūsų vyriausią redak
torę, apie kurios amžių iš viso 
neverta kalbėti).

Ten pat — dar vienas skelbimas: 
PAGEIDAUJAMA: sesė, kuri 

sugeba labai greitai ir be klaidų 
rašyti mašinėle.

DARBO SĄLYGOS: valandos - 
nuo 12 popiet iki 3 vai. ryto; kė

dės — kietos, stalas — per aukštas, 
mašinėlė — sulūžus.

ATLYGINIMAS: kūrybingai 
nudrožti pieštukai, kartais šaltos 
kavos puodelis.

APDRAUDIMAS: pilnas ap
draudimas nuo dalyvavimo sto
vyklos programoje.

Atgabenus naują “Sutartinės 
kibirkštėlių” numerį į DAINŲ 
ŠALIES pastovyklę, viena sesė 
sušunka:

— Sesės, ateikite pasiimti “Su
durtinių kibirkštėlių!”

***

TRYS KARALIAI
Trys karaliai atkeliauja, 
Gerą kelią sunkiai randa, 
Saulės laikrodį jie žino, 
Net ir kompasą mėgina.

Seka žvaigždę sidabrinę 
Rasti kelią į Tautinę, 
Kur laužai gražiai liepsnoja 
Broliai šaukia: “Koją! Koją!”

Ąžuoliečiai — angeliukai, 
Gintarietės, kaip kipšiukai, 
Kad įtiktume skautijai, 
Nešam dovanas Vadijai.

Sesei Lilei nešam aukso 
Prisidėt prie Fondo skautų: 
Kad palūkanos didėtų, 
Kad skautybė tobulėtų.

Smilkalai — Irenai sesei, 
Kad sargybą neštų drąsiai, 
Kad jos broliai neužpultų, 
Seserijos garbę gintų.

Tepalai — Sigitui broliui, 
Kad šeškai laikytus toli, 
Kad jo sesės nebijotų, 
Kad jis nuolatos šypsotųs.

0 vadams tušti medaliai 
Atžymėt ką gerą darė. 
Patys nuopelnus rašykit 
Ir visiems mums pasakykit.

Kiek stovykloje stovyklautojų — 
tiek yra asmenybių. Šiame vaizde
lyje — trys asmenybės: spaudos 
mėgėjas, žvejys ir miegalis.

v.sk. V. Araitės pieš.
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DĖMESIO 
BERAŠTĖMS

“SUTARTINĖS KIBIRKŠTĖ
LIŲ” redakcija žino, kad stovyk
loje yra sesių, kurios labai norėtų 
jos išsirinktajam broliui laišką, 
tačiau susiduria su rašybos sunku
mais ir negali pilnai išreikšti savo 
jausmų. Sujungėme redakcijos 
gabiausias jėgas ir paruošėme 
Jums laišką. Išsikirpkite brūkšne
liais pažymėtą formą, įrašykite 
atitinkamus vardus ir — nekantriai 
laukite atsakymo.

Mano brangusis.............................

aš šios stovyklos taip laukiau, 
naktimis sapnavau, dienas skaičia
vau, gi Tu sakei susitiksime. Ir štai 
jau stovykloje. Čia taip gražu. Ant 
mano palapinės stogo žaidžia pušų 
šakų šešėliai, aplinkui šlama ąžuo
lai, matau ežerą. Jis toks ramus, 
tik laikas nuo laiko sujuda nuo 
švelnaus vėjelio. Aš vis galvoju 
apie Tave. Visur matau Tavo besi
šypsančias akis ir atsimenu visus 
mūsų pasikalbėjimus. Bet Tu 
elgiesi taip keistai. Iš tolo pamoji 
ranka arba kalbiesi su kitomis,

f ii ■ ■ ■ ■ imu ■■■■■■■■■ mn ■■■■■■ im

DĖMESIO BERAŠČIAMS

Redakcija užjaučia visas seses, 
kurios mėgsta rašyti laiškus, bet 
šioje stovykloje tam nesuranda 
laiko. Paruošėme Jums specialią 
formą, kurią išsikirpkite pagal 
brūkšnelius, pažymėkite atitinka
mus atsakymus, sudėkite į brolio 
V. Bacevičiaus specialų voką ir — 
netikėtas džiaugsmas Jūsų arti
miesiems!

□ Miela Mama,
□ Sveiks Tėveli!
□ Mano brangusis Jurgi,

nejaugi Tu nenori su manimi pa
būti kartu? Šios dvi savaitės taip 
greitai prabėgs, ir mes vėl išsiskir
sime ilgam, gal iš viso greitai ne
susitiksime? Vakar vakare aš su 
..................... budėjau. Ji labai 
daug kalbėjo. Aš jos neklausiau, 
nes buvo taip gražu. Kai kilo mė
nulis, jo šešėlis atsispindėjo ežere; 
vėliau pakilo rūkas ir viskas pasi
darė kaip pasakoje. Aš vis galvo
jau, kad gal ir Tu budi. Retkarčiais 
eidavau miško takeliu, tikėdama 
Tave sutikti. Vis galvojau, kad jei 
Tu būtumei čia, šalia manęs, pa
saulis būtų toks tobulas. Aš Tavęs 
taip pat ieškojau per lankymo 
laiką, tačiau vis nesusitikome. Vie
nintelėje vietoje, kur aš Tave 
matau, tai yra virtuvėje, bet Tu 
amžinai juokauji su kitomis mer
gaitėmis. Taigi, mano.....................
man yra labai liūdna ir kartais gal
voju, kad be reikalo čia atvažiavau. 
Jei aš Tau daugiau nebepatinku, 
pasakyk tiesiai, nes man................
sakė, kad jis norėtų su manimi 
draugauti.

Nekantriai laukiu atsakymo.

Tavo..............................

■ mm ■ irro ■ mn in

Rašau Jums laišką iš:

□ savo pastovyklės,
□ brolių pastovyklės,
□ ligoninės.

Jau:

□ labai pasiilgau Jūsų,
□ labai pasiilgau radijo,
□ žadu visai nebegrįžti.

Stovykloje oras šiltas, apylinkė 
pasakiškai graži, maistas:

.□ begalo skanus,
□ įdomus ir kūrybingai paruoštas,
□ vidutinis (kietas ir sudžiūvęs).

Tik kelios dienos praėjo, o jau 
susidraugavau:

□ net su trims broliais,
□ su australietėmis,
□ su šešku.

Ar atsirtieni malonią sesę 
Marytę, mano mėgiamiausią 
vadovę? Ji:

□ visuomet su šypsena,
□ pavirto į raganą,
□ buvo nuvežta į, ligoninę, nes 

prarijo švilpuką.

Turiu dar daug ką papasakoti, 
bet reikia užbaigti, tai:

□ iki malonaus pasimatymo!
□ skubiai atvežkite saldainių.
□ gal pasiliksiu vieną kitą savaitę 

prie Atlanto.

Parašas

mmmmimmmmrmmim 

DĖMESIO 
BERAŠČIAMS

Praeitame “Sutartinių Kibirkš
tėlių” numeryje įdėjome laišką 
beraštėms. Šiame numeryje, mieli 
broliai, Jūs rasite atsakymą. Ži
noma, naudokite tik tada, jei ne
norite patys atsakymą parašyti. 
Išsikirpkite brūkšneliais pažymėtą 
formą, įrašykite atitinkamus var
dus ir pasiųskite sesei iš kurios 
laišką gavote.

Mano brangioji............................... .

Tavo laiškas nustebino mane. Tu 
rašai, jog sapnavai ir galvojai apie 
mudviejų susitikimą stovykloje. 
Gal tai ir tiesa, bet iš Tavo laikyse
nos ir elgesio aš to nepastebėjau. 
Keletą sykių mačiau Tave prie 
virtuvės, bet Tavo veide ar akyse 
nemačiau to šypsnio, kuris man
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signalizuotų, kad Tu taip trokšti su 
manimi pabendrauti. Man sunku 
atspėti Tavo mintis ir svajones. 0 
žinai brangioji........................ , kad
čia yra daug puikių ir draugiškų 
merginų, kurios norėjo su manimi 
susipažinti. Taip pat Tu puikiai 
žinai mano būdą ir draugiškumą. 
Skautės iš ........................... labai
draugiškos ir neatsisako man pa
gelbėti. Kai reikėjo ant uniformos 
ženklus siūti, tai Tavęs niekur ne
galėjau rasti ir prisišaukti. 0 sesė

( Atkelta iš 2 pusi. )

Yorko. Jis labai entuziastingai pa
sakojo apie jo ir kitų latvių skautų 
atstovų apsilankymą Taut. Sto
vykloje Paxton, Mass.

Labai gaila, kad negalėjau ir aš 
ten dalyvauti; esu buvęs praeitose 
dviejose lietuvių Taut. Stovyklose.

Jūsų skautiškai,

Raimunds Čaks, 
West Allis, Wis.

***•

Miela Skautininke,

Siunčiame BROLIJOS stovyklos 
vadovybės ir skautų geriausius 
sveikinimus iš šeštosios Tautinės 
Stovyklos.

Neškit, vėjai, mūsų šūkį, 
Kad išgirstų Baltija: 
Dievui, Liėtuvai, žmonijai 
Budi skautų BROLIJA!

v.s. Sigitas Miknaitis, 
BROLIJOS stovyklos 
viršininkas

Miela Sese,

60 metų Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo ir 60 metų lie
tuviško skautavimo proga mes, 
Anglijos rajono skautai ir lietuviš
kas jaunimas, stovyklaudami ir 
išlaikydami lietuviškas tradicijas,

iš ..................... taip meiliai pasi
siūlė tai padaryti.

Taigi, brangi......................   nesu
tikras, ar Tavo jausmai man adre
suoti tiktai popieriuje... ar ir šir
dyje? Jei taip, tai leisk man žinoti. 
O jei nori su...........................drau
gauti, tai Tu žinai...

Tavo.............................

sveikiname ir siunčiame savo ge
riausius linkėjimus.

LSS Anglijos rajono Budime! skautų ir jaunimo 
stovykla BALTIJA 
(Seka 39 parašai)

Lietuvių Sodyba,
Headley Park, Anglija, 
1978.VII.26 - VII.5.

***

Dar gauti sveikinimai iš v.s. Č. 
Senkevičiaus, “ŠIUO KELIU EIK” 
redaktoriaus, ir s. fil. R. Rudaitie- 
nės, DAINŲ ŠALIES pastovyklės 
vadovės.

Visoms ir visiems už malonius 
sveikinimus labai dėkojam!

REDAKCIJOS 
PARAŠTĖJE

Į šio padidinto SKAUTŲ AIDO 
puslapius norėjome perkelti bent 
dalį įspūdžių, prisiminimų, nuotai
kų iš šių metų vasarą vykusios VI 
TS Paxtone, JAV. Tik kaip gi ap
rėpti tokį didelį renginį, sukaupti 
įmanomai daugiau medžiagos?!

Jei SKAUTŲ AIDO skaitytojai 
(VI TS dalyviai ir nedalyviai), 
pajus tai, kuo' ši sukaktuvinė sto
vykla buvo būdinga, jausime, kad 
bent dalinai savo tikslą pasiekėme.

Prie šio nemažo darbo prisidėjo 
tie broliai ir sesės, kurie nuošir
džiai norėjo, kad VI TS vaizdai ir 
išgyvenimai neišnyktų rudenėjan
čiam Lobių Slėnio šile. Štai tie, 

kuriems esame dėkingi už talką, 
medžiagą ir nuotraukas renkant:

ŠIUO KELIU EIK laikraštėlio 
redaktoriui v.s. Česlovui Senkevi
čiui,

SUTARTINĖS KIBIRKŠTĖLIŲ 
laikraštėlio redaktorei s. Liudai 
Rugienienei,

sesėms ir broliams fotografams: 
Vyt. Alksniniui, Vladui Bacevičiui, 
Stasiui Ilgūnui, Ramintai Jeliony- 
tei, Arūnui Kalinauskui, Linui 
Meilui, Tomui Senkevičiui; popams 
P. Malėtai, V. Motuzui, Ant. Plau- 
šinaičiui, Southwest News Herald 
redakcijai;

Už grakščias užsklandas, skau
tiška dvasia dvelkiančius piešinius, 
dailias antraštes dėkojame sesėms 
Viltei Araitei iš Australijos, Mary
tei Stočkutei, Teresei Gaidelytei, 
p. Aleksandrui Siliūnui (visi iš 
JAV).

Šiemet SKAUTŲ AIDĄ sekėsi 
persiųsti į tolimuosius kraštus “per 
rankas”. Kad mūsų skaitytojai 
Australijoje, Anglijoje, Vokietijoje 
ir P. Amerikoje žurnalą gavo 
anksčiau nei paštas jį pristato, 
didelę padėką reiškiu visai eilei 
ryšininkų, neatsisakiusių ilgose 
kelionėse tampyti spaudos pri
krautus krepšius ir lagaminus. Į 
Angliją spaudą gabeno brolis Jaras 
Alkis ir Nerija Linkevičiūtė; į 
Australiją — Balys Barkus, Laima 
ir Jeronimas Belkai, Algis Milvy
das, Algis Karpavičius, Audronė ir 
Julytė Stašionytės, Dona ir Vidas 
Sadauskai, Ričardas Badauskas, 
kun. J. Vaišnys, SJ; į Braziliją — 
Eug. Bacevičienė.

Seseriška padėka SKAUTŲ 
AIDO techniniam redaktoriui bro
liui Vladui Vijeikiui už greitą žur
nalo atspausdinimą per neįmano
mai trumpą laiką!

Jei kas per neapsižiūrėjimą liko 
čia nepaminėtas — prašau atleisti. 
Visų pastangas, laiką ir jėgas 
didžiai vertinam. Visiems mūsų 
skautiško derliaus šventės talki
ninkams — giliausia padėka!

Redaktorė
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GAMTOS 
KIAlSniFIIAI
Šie klausimai iškilo jurų skautų 

ir skautų Perkūno d-vės gamtos 
pažinimo užsiėmime.

KLAUSIMAS: Kodėl gilių lukš
tai yra labai kieti?

ATSAKYMAS: Gilė yra ąžuolo 
medžio sėkla. Ji iškrenta iš medžio. 
Lukštas apsaugo sėklą, kuri yra 
gilės pačiame viduryje. Sėkla 
apsaugoma nuo vandens, vėjo ir 
gyvulių. Voveraitės giles paslepia, 
kad vėliau būtų joms valgio. Kai 
kurių gilių nesuranda. Tada tos 
gilės išauga į stiprų medį.

KLAUSIMAS: Kaip gali atpa
žinti nuodingus grybus?

ATSAKYMAS: Visi grybai, 
kurie neturi ventiliacijos lapelių 
yra nuodingi. Ne visi grybai su 
ventiliacijos lapeliais yra nuodingi. 
Jei turi grybą su ventiliacijos la
peliu ir NE VISAI jį atpažįsti, tru
putėlį nuryk, ir jei po pusvalandžio 
pilvas neskaudės, tai žinok, kad 
grybas yra nenuodingas. Nevalgy
kite visai nežinomų grybų.

KLAUSIMAS: Koks yra skirtu
mas tarp pušų ir eglių?

ATSAKYMAS: Pušys turi ilgus, 
plonus spyglius, o eglės trumpes
nius, platesnius spyglius.

*

Mūsų stovyklos miškas yra 
vadinamas “Climax Forest”. Jis 
yra paskutinio miško rūšis gam
toje. Seniai čia buvo tik pievos. 
Vėjas atpūtė sėklų ir išaugo krū
mai ir žolės. Pradėjo augti žemi 
medžiai. Aukštesni medžiai išdygo, 
nes gyvulėliai atsirado ir pasodino 
sėklas. Dabar čia auga aukšti kle
vai ir aukštos drebulės, taip pat ir 
pušys. Dabartiniai gyvulėliai atneš 
ąžuolų giles ir po 50-100 metų čia 
bus gausus ąžuolynas.

Br. Petras Šalčiūnas, kuris yra 
gamtos žinovas, atsakė į šiuos 
klausimus užsiėmime.

Aprašė valt. Vilius L. Dundzila.

STOVYKLOS ŽYMES
Kas neturėjo progos bendrauti 

su kitų tautybių skautais arba pa
matyti jų stovyklų, gal nežinos, 
kuo skiriasi lietuvių skautų ir 
skaučių stovyklos nuo kitų.

Knygoje “Lietuviškoji Skautija” 
v.s. Petras Jurgėla, vadovavęs 
pirmajai skilčiai Vilniuje prieš 60 
metų, pažymi, kad lietuvių skautų 
stovyklai ypač būdingi lietuviški 
kryžiai, papuošimai (pirmiau ant 
žemės iš samanų, skujų, akmenė
lių); bet svarbiausia, kad vieni 
kitus vadiname “broli” ir “sese”. 
Išverskime tuos žodžius į anglų 
kalbą — atrodys labai keistai, o 
mums tai yra kasdieniniai ir pras
mingi žodžiai.

A.S.
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ŠEŠTOJI TAUTINĖ 
STOVYKLA 

JAU PRAEITYJE
Rašo s. Birutė Kidolienė

Rodos, dar taip neseniai visoj 
lietuviškoj spaudoj buvo skelbiama 
apie mūsų didžiąją šventę — Vl-ąją 
Tautinę Stovyklą. Lietuvių Skautų 
Sąjungos 60-metį. Daugelis iš 
mūsų rūpinosi jos pasisekimu, ir 
kiekvienas planavo joj dalyvauti.

Bet laikas bėga nesulaikomai: 
rugpjūčio antroji pusė, VITS, deja, 
jau praeity. Tačiau ši stovykla 
neliks užmaršty — ji gyva kiek
vieno joj stovyklavusio brolio ar 
sesės prisiminimuose, vaizduotėj, 
nuotraukose, pokalbiuose.

Ši stovykla sutraukė visą tūks
tantinę stovyklautojų, vadovų ir 
kito stovyklos personalo. Tai retas 
atsitikimas, kad toks būrys lietu
vių susirinktų tokiu būriu.

Stovykla, pasiskirsčiusi atskiro
mis pastovyklėmis, daugeliui ją 
aplankiusių paliko gražių įspūdžių. 
Kiekviena pastovyklė buvo skir
tinga — savo programa, pritaikyta

DEIMANTAI
Deimantais rytmetiniais 
Žėri lankos rasotos, 
Tai ašaros tėvynės, 
Šią naktį išraudotos.

Lig šiolei neišdžiūvę, 
Raudų baisaus birželio, 
Drumstos krauju, išsruvę 
Vidur vergijos kelio.

Vilgę Sibire veidus, 
Už miško brolius lietos.
Ir grįžusių iš taigos 
Neradus gimtos vietos.

Džius rasa deimantine 
Vidudieniui atėjus.
Ašaros tau, tėvyne, 
Laisvės rytmečio vėjuos.

St. Radžiūnas

vienai ar kitai skautavimo šakai, 
savo stovyklautojų amžium, savo 
papuošimais ir įrengimais.

Dar dabar regim “Miško Brolių” 
sargybą, jų palapines, taip pat ma
tom brolių pastatytus tiltus, bokš
tus, vietoj išdrožinėtus ir iš vieti
nės medžiagos pagamintus Rūpin
tojėlius ir lietuviškais ornamentais 
išdabintus kryžius, matom taip pat 
ir sesių audžiamas juostas, iš miško 
medžiagos išdėliotas, Rūteles, 
vėliavų ir gairių eiles.

Negalima pamiršti ir to momen
to, kada stovyklos vidurinio sa
vaitgalio parade pro lankytojų akis 
pražygiavo tankios gretos lietu
viško jaunimo; atrodė, kad tos 
gretos buvo nesibaigiančios... Kar
tu pražygiavo vadovai, stovyklavę 
jau ne vienoje stovykloje, išauginę 
jau ne vieną generaciją skautų bei 
skaučių.

Negalim pamiršti, kad šion sto- 
vyklon susirinko ne vieno konti
nento broliai ir sesės. Jų buvo ne
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tik iš JAV ir Kanados, bet ir iš 
Anglijos, ir iš tokių tolimų kraštų, 
kaip Brazilija ir Australija. Taip 
pat, nejusdami metų naštos, atsi
lankė ir žilagalviai Sąjungos pir
mūnai — veteranai, buvę pirmieji 
mūsų vadai.

Stovykla buvo pagerbta ir už
sieniečių — estų, latvių, vengrų ir 
amerikiečių, — dalyvavimu. Atsi
lankė ir Massachusetts valdžios 
atstovai, spaudos atstovai; radijo ir 
televizijos reporteriai. Stovyklą 
sveikino, be žymių LSS-gos parei
gūnų, eilė lietuviškų organizacijų 
atstovų, tarp jų Lietuvos gen. kon- 

: sulas, PLB-nės ir Pasaulio Jaunimo 
S-gos pirmininkai, o taip pat ir 
didelių ovacijų sulaukęs visų skau
tų mėgstamas jų pasirinktas lietu
vis Simas Kudirka.

Todėl nėra nuostabu, kad, už
darant stovyklą, paskutinį kartą 
nuleidžiant didžiąją stovyklos gai
rę, ne vienam iš mūsų akyse atsi
rado ašara, ne vienam sudrebėjo 
balsas, paskutinį kartą stovykloj 
giedant himną ir “Marija, Ma
riją”... Ne vienas paskutiniame 
Vl-osios Tautinės Stovyklos lauže, 
giedant “Ateina naktis”, stipriau 
paspaudė šalia stovinčio brolio ar 
sesės ranką su viltim vėl susitikti, 
nors nuotoliai būtų toliausi, kelio
nės ilgiausios, išlaidos didžiausios.

Tad su gražiais prisiminimais 
žengiam į 70-tuosius lietuviškosios 
skautiškos veiklos metus. Vl-ojoj 
Tautinėj Stovykloj nesakėm vienas 
kitam sudiev, o — iki pasimatymo. 
Tikimės vėl visi susirinkti, vėl 
bendrauti, vėl drauge skautauti 
dar ne vieną dešimtmetį, nes tar
nauti Dievui, Tėvynei ir Artimui 
yra nepaprastai gražus tikslas...

s. B. Kidolienė
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stnjUflitijii pwiwipii
Iš KENGŪROS MIEGMAIŠIO

v.s. A. Jakšto piešinys

PRISIMENANT VI TS 
AUSTRALIJOJE
Sydnėjuje ištikimai (nuo pat. 

atskridimo į Australiją iki išskri
dimo į Canberrą) mūsų užjūrio 
svečius “persekiojo” oficialus iš
vykos filmuotojas p. Jonas Šar- 
kauskas, atsidavęs tam sunkiam 
darbui visu kūnu ir siela. Iš pati
kimų šaltinių teko girdėti, kad jo 
padarytas filmas įdomus. Jį teks 
pamatyti visiems.

Užjūrio svečiai, be savo aukštų 
vadovų, į Australiją atsivežė pri
siekusį tautinių ir kitų stovyklų 
fotografą v.s. Vladą Bacevičių. 
Kiek jis nuotraukų stovyklos bei 
viešnagės metu Australijoje pa
darė, turbūt ir pats nežino. Grei
čiausia, jam reikalingas kompiute

ris. Jo skrybėlė nusagstyta įvai
riais metaliniais ženkliukais, sveria 
gal visą toną. Nenuostabu, kad 
brolis Vladas nuo tokio svorio net 
sutrumpėjo!

Ką vyriausio skautininko duktė 
išmokė rajono vadeivos dukrą? 
Daug įdomių ir Australijoje negir
dėtų dainų!..

LSS Tarybos pirmininkė v.s. 
Lilė Milukienė buvo visagalė. Ji 
gali pakelti į skautininkų laipsnius, 
apdovanoti ordinais. Vieną vakarą, 
vėliavų nuleidimo metu, ji pakėlė 
brolį Barkų į kunigus; tuo būdu jo 
dukros — Laima ir Rita — tapo 
“children of God”.

Stovykloje vilkiukai nusprendė, 
kad sesė Lilė Milukienė yra se
niausia Amerikos skautė, skautų 
prezidentas. Ne veltui ji stovykloje 
turėjo savo “angelą sargą”.

Sutapimas?!. Stovykloje Vy
riausio Skautininko ir Rajono Bro
lijos vadeivos dukros gyveno vie
noje palapinėje, kaip ir jų tėveliai.

Šioje stovykloje buvo dalinama 
tiek daug dovanų, tad dabar jau 
visiškai aišku, kodėl svečių laga
minai buvo tokie išsipūtę.

Paskutinis šeštadienis stovyk
loje. Nuotaikingos užbaigimo iškil
mės — nuleidžiamos vėliavos, 
paskutinis paradas. Daugelyje akių 
blizga ašaros. Besibaigiant iškil
mėms, į vėliavų aikštę staiga su
grįžta stovyklautojai: vyr. skautės 
neša plakatus (demonstracija?!): 
“Mes nenorim važiuoti namo!” 
“Kučiene, važiuok viena!” “Adop- 
tuokite mus ar veskite!” “Valio 
Australija — boo namai!” “Mes 
mylim muses!” “Sniegas smirda — 
saulė kvepia!” “Sudiev, mama, aš 
liekų čia!”

Kas pirmasis sutiko mūsų mielus 
užjūrio brolius ir seses ir kas 
paskutinis juos išleido (kol Pan Am
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lėktuvas dingo debesyse virš Mel
bourne)? — Brolis Balys ir sesė 
Rita Barkai iš Sydnėjaus. Tai pir
masis pastebėjo v.s. A. Saulaitis, 
S.J.

Ir pabaigai — šypsniukas: Mel
bourne globėjas ragina jau beveik 
pusvalandį po dušais besimaudantį

...IR — A1IEKIOJE
Atsisveikinant su VI TS išvykos 

dalyviais iš JAV ir Kanados 
1978 m. sausio 15 d. Melbourne 
aerodrome, buvome kviečiami at
vykti į VI TS tąsą Amerikoje, 
Paxtone. Tuomet mes juokaudami 
sakėme “iki pasimatymo”, daug 
apie tai negalvodami. Septyni mė
nesiai nuo to laiko greitai pra
slinko, ir štai 18 Australijos rajono 
skautų ir skaučių dalyvavo VI TS, 
Treasure Valley, Paxton. Jei ne 
didžioji sporto šventė Toronte bei 
nelabai patogus laikas einantiems 
mokslus, būtume atstovavę Aus- 
stralijai bent dvigubai didesniu 
skaičiumi.

Sydnėjus — San Francisco — 
Chicago — Bostonas ir VI Tautinė 
Stovykla Paxtone, — tai atstumas 
apie 12000 kilometrų. Kelionė su 
trumpais sustojimais bei persėdi
mais iki pačios stovyklavietės tru
ko 30 valandų. Nuovargis nemažas, 
bet, žiūrint iš lėktuvo (prieš nusi
leidžiant Bostone), vešli, žalia

svečią paskubėti, nes laikas vykti į 
koncertą. Susirūpinęs svečias 
skundžiasi, kad labai keistas tas 
Melbourne vanduo, nes negali nu
plauti muilo! O jis tik — labai 
minkštas.

***

gamta ir išsidraikę ežerai ežerėliai 
pakėlė mūsų ūpą. Pagalvojome, — 
kaip gera bus pabraidžioti basiems 
po minkštą žolyną ir samanas. 
Deja, svajotas kilimas buvo pa
dengtas akmenimis — akmenėliais.

Bostono aerodrome sesę Ritą ir 
mane pasitiko buvęs išvykos į 
Australiją dalyvis v.s. Č. Kiliulis. 
Malonus pažinčių atnaujinimas. 
Pakeliui į stovyklą susipažinome 
šiek tiek su Bostonu ir kitomis 
istorinėmis vietovėmis. Skirtinga, 
palyginus su Australija, gamta, 
namų stilius ir aplinkuma. Buvom 
sužavėti greitkeliais.

Štai pasiekėme ir stovyklą; užsi
registravome, gavome po gerą 
miegmaišį ir visa kita, kas priklau
sė stovyklautojams. Akys, saulei 
maloniai šildant, (Australijoje 
palikom žiemą) nuo kelionės ne
migo merkėsi, bet nepasidavėme.

Privažiavome VI TS vartus, 
ištikimai saugomus s. J. Šalčiūno ir 
jo “miško brolių”, prisiderinusių 

prie aplinkinės gamtos ir įdomaus 
“šarvuočio”. Pravažiavom pro juos 
laimingai — be jokios “kratos”, ir 
atsiradome Bendrijos rajone. Čia 
pats darbymetis: visi susėdę valgė 
pietus. Kur nepažvelgsi — daug 
pažįstamų, daug matytų veidų, 
daug girdėtų pavardžių. Susipaži
nome; užsimezgė pirmieji ryšiai, 
atnaujinome senas pažintis, ypač 
su buvusiais VI TS Australijoje 
išvykos dalyviais. Dingo nuovar
gis, nebuvo laiko ilsėtis.

Iš Bendrijos su visu bagažu pa
traukėme į Seseriją. Čia sesė Rita 
pateko vyr. skaučių pastovyklės 
vadovių globon. Miško keleliu pa
siekėme didžiąją stovyklos val
gyklą, stovyklos paštą, Seserijos 
štabą. Išlipęs iš automobilio, susi
tikau kelias skautes iš Chicagos. 
Vienos sesės veidas man pasirodė 
pažįstamas. Paklausiau ar ji Vilija 
Traškaitė Taip, tai buvo mano 
pusbrolio duktė! Vėliau prisistatau 
VI TS viršininkei v.s. Lilei Milu- 
kienei, kurios “angelu sargu” bu
vau Australijoje. Čia pat miela iš
vykos į Australiją dalyvė, Seseri
jos VS Irena Kerelienė. Susitinku 
ir daugiau “australiokų”, išvykos į 
Australiją dalyvių. Kaip džiugu, 
kaip malonu juos visus sutikti! Jie 
man visi kaip savi. Stovyklautojai, 
nebuvę Australijoje, stebėjosi, ko 
mes susijaudinę, ko džiaugiamės, 
bučiuojamės vienas kitą sutikę. 
Mums gi visai aišku, nes Pietų 
Kryžius Gilwell Parke, Australi
joje, mus surišo tampriais drau
gystės ryšiais.

Prie Seserijos štabo — vėl nau 
jos pažintys, šį kartą su Seserijos 
vadovėmis. Prieinu prie stovyklos

Su broliais iš Australijos sekma
dienio rytą prie Jaunimo Centro 
Chicagoje.

Iš k. į deš.: v.s. R. Račiūnas, v.s. 
S. Miknaitis, s. A. Karpavičius 
(Australija), v.s. I. Kerelienė, v.s. 
B. Barkus (Australiją), v.s. Z. Jau
nius, v.s. Sof. Jelionienė, ps. dr. R. 
Šarkis (Australija) ir v.s. V. Tallat- 
Kelpša.

P. Molėtos nuotr.
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pašto, kur karaliauja pažįstamas 
brolis v.s. Vladas Bacevičius ir jo 
talkininkas v.s. Stasys Ilgūnas. 
Pasirodo, pas juos didžiausia dar- 
bymetė — dieną ir naktį. Paža
dėjau ir aš jiems duoti nemažai 
darbo. Mat, domiuosi filatelija ir 
taip pat renku viską apie- skautiją 
pašto ženkluose. Stovykloje radau 
vieną bendramintį s. Romą Pakalnį 
iš Waterburio. 0 gal daugiau tokių 
yra mūsų tarpe? Parašykite man!

Seserijos krautuvėlė labai popu
liari stovyklautojų, ypač jaunes
niųjų, tarpe. Lentynos ir šaldytu
vai pilni įvairių prekių: skautiškų 
ir neskautiškų (ledai, saldumynai!) 
Prie krautuvėlės — didžiulis skel
bimas: “MĖLYNIŲ ŠIANDIEN 
NETURIME”. Kadangi tokių uogų 
pas mus, Australijoje, nėra, o do
lerių kišenėje dar nespėjau išleisti, 
apsidžiaugiau: sakau, galėsiu rytoj 
jų nusipirkti ir pasigardžiuoti. 
Labai nusivyliau, kai sužinojau, 
kad stovyklos mėlynės buvo visai 
kitokios (blues!)...

Pagaliau atsiradau Brolijos sto
vykloje ir patekau VS Sigito Mik- 
naičio globon. Taip, kaip ir Gilwell

Kelis kartus per dieną praeida
vau pro stovyklos laikraščio re
dakciją, kur dieną - naktį prie ra
šomų mašinėlių plušo v.s. Č. Sen
kevičius ir s) L. Rugienienė su savo 
mielomis talkininkėmis ir talkinin
kais. Redakcijon visados buvo 
malonu užsukti ir gauti naujai iš
keptą laikraštį.

Prieš išskrendant iš Sydnėjaus 
mano ryšininkas pranešė, kad iš 
Chicagos į Bostoną tuo pačiu lėk
tuvu skris SKAUTŲ AIDO redak
torė sesė Sof. Jelionienė. Apsi
džiaugėme, nes sesė Jelionienė 
buvo pirmoji iš visų išvykos Aus
tralijon dalyvių,- su kuria susipa
žinau dar atliekant formalumus 
Sydnėjaus aerodrome. Deja, pra
žiūrėjome akis, belaukdami jos 
Chicagoje. Atskrido ji kiek vėliau.

Skjatfyninkų Česlovo ir Laimos 
Kiliulių ir vyr. skautės Aid) Olie- 

Parke, ir vėl dalinomės ta pačia 
palapine. Pasirodo, prie Brolijos 
prisiglaudė ir Australijos išvykos 
vieneto vadovas s. Algis Karpavi
čius. Vadijos pastovyklė — gra
žioje vietoje: netoli vėliavų aikštės, 
už kurios tyvuliavo nedidelis 
ežeras. Vaizdas žavus!

Bendrijoje susitikau v.s. Vincą 
Kizlaitį iš Clevelando. Tai mano 
pirmas draugininkas ir skautavimo 
mokytojas. Užaugau ir skautavau 
jo vadovaujamoje draugovėje. 
Mūsų ilgamečiai ryšiai nenutrūko 
nei Lietuvoje, nei Vokietijoje, nei 
mums iškeliavus į Ameriką ir Aus
traliją. Taip pat sutikau ir susipa
žinau su mielais mūsų viešnagės 
globėjais Toronte — skautininkais 
Leonardu ir Marija Kalinauskais ir 
Los Angeles — v.s. fil. Eug. Vilku.

Stovyklaujant turėjau progos 
lankytis įvairiose pastovyklėse, 
susipažinti su jų vadovais. Kiek
viena pastovyklė buvo gražiai ir 
įdomiai įsikūrusi, papuošta. Sesės 
žavėjo savo rankdarbiais, lietuviš
ko meno papuošimais, o broliai 
įdėjo daug darbo kitokio pobūdžio 
papuošimams.

nės globojama mūsų maža užjūrio 
svečių grupė aplankė Lexingtoną 
ir Bostoną. Toje iškyloje atnauji
nome savo istorines žinias apie 
Amerikos nepriklausomybės pir
muosius žingsnius, pamatėme 
įdomesnes vietas. Užsukome į 
Bostone leidžiamo lietuvių laikraš
čio “Keleivio” redakciją. Buvome ir 
liekame dėkingi sesėms Laimai ir 
Aldonai bei broliui Česlovui už šią 
gražią ir turiningą iškylą.

Stovyklai besibaigiant buvo su
organizuota išvyka į Putnamą 
ribotam skaičiui stovyklautojų. 
Aplankėme lietuvių seselių vie
nuolyną. Mielos seselės mus malo
niai priėmė, globojo ir vaišino. 
Aprodė mums spaustuvę, Alkos 
muziejų, dail. A. Galdiko paveikslų 
galeriją. Ta pačia proga aplankėme 
vysk. Matulaičio vardu pavadintą 
prieglaudą — ligoninę ir jos gy

ventojus. Gražioje salėje mūsų 
laukė gausus būrys lietuvių senelių 
ir ligonių. Pasveikinome juos, pa
dainavome jiems lietuviškų ir 
skautiškų dainų. Matėme, kaip 
daugelis jų susijaudino ir apsiaša
rojo. Susijaudinome ir mes. Pri
ėjau prie vieno seno Amerikos 
lietuvio. Su ašaromis akyse abu 
pasisveikinome, o jis dar pridūrė: 
“Koks gražus, jaunas Lietuvos 
vaiskas!”

Patiko mums stovyklos maistas. 
Gal truputį skirtingas negu Vl-oje 
TS Australijoje, bet jis buvo ska
nus ir sotus. Mėgėjai grybautojai ir 
žuvautojai retkarčiais paįvairin
davo jį pačių prisirinktais grybais 
ir pagautomis iš ežero žuvimis.

Negaliu pamiršti pagrindinių VI 
TS laužų. Juos mes dar ilgai prisi
minsime. Kiek talento, kiek daug 
gerų laužavedžių! Puiki nuotaika.

Stovykloje pasigedau vieno da
lyko: beveik nė karto negirdėjau 
VI TS dainos. Tiesa, gal aš, būda
mas australietis, esu šališkas, gal 
pati daina nėra tokia skambi ar 
patraukli kaip kitos kurios dainos, 
gal mėginu ieškoti priekabių. Ta
čiau jei Tautinei Stovyklai sukurta 
daina, tai turime ją ir dainuoti. 
Betgi šioje stovykloje tai nebuvo 
mėginta. Gaila.

Su VLja TS Australijoje ir 
Amerikoje pralaužėme ledus mūsų 
lietuviško skautiško jaunimo tar
pusavio bendradarbiavimui. Lin
kiu, kad ateityje ši idėja būtų 
ugdoma ir vystoma.

v.s. fil. Balys Barkus 
Sydney, Australija
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Daug kelių vedė į VITS Austra
lijoje.

Kryžkelėje — detroitietė sesė 
Abariūtė ir stovyklos adjutantas 
ps. R. Šarkis.

V. Bacevičiaus nuotr.

MANO PIRMOJI
TAUTINE 

STOVYKLA
Vos tik baigus mokslo metus ir 

nespėjus dar gerai pailsėti, turė
jome pradėt ruošis į skautj st- 
vyklą. Ši stovykla buvo nepapras
ti: ti buvo Vl-ji Tautnė Sbvykla 
pas mus — Australijoje. Į ją turėjo 
suvažiuoti ne tik Australijos lietu
viai skautai, bet ir kiti iš įvairių 
pasaulio kraštų. Mes jauni skautu
kai, mažai turėjome rūpesčių, bet 
mūsų vadovams tikrai buvo daug 
rūpesčių ir darbo.

Atvažiavę į stovyklą, tuojau 
ėmėmės darbo. Kai kurie jaunes-1 
nieji skautai jau rado pastatytas 
palapines, bet darbo vistiek buvo 
daug. Pirmiausia reikėjo iškasti 
griovelius aplink palapines, kad, 
užėjus lietui, nepribėgtų į vidų 
vandens. Atvažiavęs į Gilwell 

Park, aš žinojau, kad turėsiu dvi 
įdomias savaites.

Baigiantis dienai, pusę devynių, 
buvo pirmasis laužas. Jį uždegė 
Stovyklos viršininkas s. H. Anta
naitis. Laužas buvo uždegtas su 
lietuvišku degtuku. Prie laužo dai
navom daug gražių lietiviškų 
dainų. Po kiekvieno pasirodymo 
buvo įvairiausių šūkių.

Stovykloje geriausiai man pa
tikdavo laužas. Kiekvieną dieną aš 
jo laukiau. Skautai vyčiai ir’ jūrų 
budžiai visuomet įdomiai praves
davo pasirodymus. Po laužo bū
davo naktipiečiai.

Mūsų palapinėje buvo apsigyve
nęs vienas lietuvis skautas iš 
Amerikos. Mes tuo labai didžiavo- 
mės, bet vyresnieji skautai jį iš 
mūsų paviliojo. Mūsų palapinės 
vardas buvo “Unguriai”. Teko 
dirbti virtuvėje. Buvo naudinga, 
nes išmokau paruošti keletą valgių. 
Kartą davė šveisti pridegusį 
puodą. Šveičiau visą valandą ir ne
priveikiau; turėjau į talką pasi
kviesti skautą vytį.

Kodėl aš norėjau būti skąutu? 
Pirmiausia, kad man patinka skau
tų šūkis: Dievui, Tėvynei ir Arti
mui! Toliau, kad skautų organiza
cija yra rimta, mokina daug gerų 
dalykų, nemokina neapkęsti, bet 
būti geru žmogumi ir mylėti arti
mą. Mėgstu skautų sueigas ir, kiek 
galėdamas, jose dalyvauju. Pa
tinka gyventi palapinėse, nes vis
kas yra gamtoje ir išmoksti pažinti 
gamtos grožį.

Mano įspūdžiai iš Tautinės Sto
vyklos yra nepaprastai geri: viskas 
patiko, viskuo esu labai patenkin
tas. Laimingas jaučiuosi, kad laiku 
įsirašiau į skautus. Lauksiu sekan
čios Tautinės Stovyklos!

Jonas Rukšėnas, 
Melbournas, Australija

TAUTINĖJ 
STOVYKLOJ

Šiemet aš stovyklavau Vl-je 
Tautinėje Stovykloje, kuri įvyko 
Gilwell Parke, netoli Melbourne. 
Mūsų palapinės vardas buvo 
“Ereliai”. Joje gyvenome penki 
skautai; du iš Sydnejaus, vienas iš 
Amerikos, Clevelando, ir mes du iš 
Džiugo tunto. Savo palapinę mes 
stengėmės laikyti tvarkingą, ir lai
mėjome ketvirtą vietą už tvarkin
gumą. Stovykloje visi skautai tu
rėjo daug dirbti, bet mes vis tiek 
turėjom laiko ir kitiems įvairiems 
užsiėmimams. Beveik kiekvieną 
dieną aš su savo draugais eidavau 
plaukti. Tai suteikdavo mums 
didelį malonumą. Jau pirmą dieną 
stovykloje mane paskyrė virtuvės 
darbams. Reikėjo skusti bulves ir 
piaustyti svogūnus. Po vakarienės 
plovėme virtuvės puodus. Tas dar
bas man nelabai patiko, nes puodai 
buvo sunkūs ir labai nešvarūs.

Stovykloje aš išmokau daug 
naujų ir įdomių dalykų, susipaži
nau daug naujų draugų. Maistas 
stovykloje buvo geras, kartais man 
net labai patiko. Pasibaigus sto
vyklai teko vėl daug ir sunkiai 
dirbti: reikėjo nugriauti palapines 
ir sutvarkyti stovyklavietę.

Vis tik stovykloje buvo smagu!

Juozas Keblys 
Melbournas, Australija
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Du "kapitonai” iš tolimų konti
nentų susitiko VI TS: j.ps. dr. R. 
Šarkis iš Australijos ir j.v.s. Br. 
Juodelis iš Chicagos, JAV.

V. Alksninio nuotr.

*♦*
Nuo ko gi čia man pradėti pasa

koti? Na, gal nuo metų pradžios — 
nuo Australijoje vykusios Vl-osios 
Tautinės stovyklos. Atsirado “Pa
langos” tunto sesių, kurios norėjo 
pašokinėti su kengūrom ir pa
bendrauti su Australijos sesėmis ir 
broliais. Tos sesės, skautiškai 
nusiteikusios, stovyklauti “vidury 
žiemos” pasiruošusios, su visu 
būriu skaučių bei skautų skrido į 
Vl-ją Tautinę Stovyklą. Štai tos 
laimingos sesės: tuo laiku buvusi 
“Palangos” tunto tuntininkė s. D. 
Balčienė, “Kregždžių” paukštyčių 
dr-vės draugininke vyr. sk. M. 
Stočkutė, vyr.sk. L. Basiulytė, 
vyr.sk. A. Sodeikaitė, I. Šėkaitė, 
R. Nelsaitė, A. Pažemėnaitė ir A. 
Bužėnaitė. Sesė Bužėnaitė ilgai 
prisimins Australijoje duotą vyr. 
skautės įžodi. Visos sesės grįžo lai
mingos ir patenkintos, o vasarai 
atėjus kai kurios iš jų jau traukė į 
VI TS Paxtone.

v.sl. R. Vilkaitė, 
Los Angeles, California
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SAVAITGALIS VI TS
AMERIKOJE '

Ankstyvas ir gaivus sekmadie
nio rytas stovyklautojus pažadino 
nekasdienine stovyklos gyvenimo 
rutina. Tai antroji svečių lanky
mosi diena. Svečiai lyg ir sudarė 
antrąją stovyklą.

Palikus šią margaspalvę minią, 
nuskubėjau į Lietuviškosios Skau- 
tybės Fondo atstovų, talkininkų ir 
Fondui prijaučiančiųjų suvažia
vimą, kuris buvo gausus dalyviais 
ir praėjo džiuginančiai darbingoje 
nuotaikoje. Iš Australijos suvažia
vime dalyvavo tik Geelongo atsto
vas s. A. Karpavičius, kuris į LS 
Fondą įnešė lietuvišką skautybę 
mylinčių geelongiškių auką —- 325 
dolerius. Geelongiškių lietuvių 
parama LS Fondui yra pavyzdys ir 
kitoms Australijos lietuvių koloni
joms. Tikrai pasigėrėtinas suva
žiavimo dalyvių reikalo suprati
mas, nes čia pat jie aukomis Fondą 
parėmė virš tūkstančio dolerių 
suma.

Neišdildomą įspūdį tą dieną 
padarė šv. Mišios, kurios buvo 
celebruojamos penkių kunigų di
džioje laužavietėje. Žavioje gamtos 
aplinkoje su kryžiais, vėliavomis, 
rinkosi tūkstantinė stovyklautojų 
ir svečių minia, padėkoti Kūrėjui 
už suteiktą gamtos grožį, neišse
miamą ramybę ir neužmirštamą 
draugystę. Prašymus ir atsidėko
jimo maldas skaitė patys stovyk
lautojai. Pamokslo metu s. kun. A. 
Žilinskas nukėlė besimeldžiančių 
minią mintimis ir maldomis į Didįjį 
Tėvą. Mišių ipetu giedojo sesių 
choras.

Tos dienos įspūdžiai skrieja 
viens po kito. Daugybė matytų ir 
nematytų veidų, visi skuba, svei
kinasi, krykštauja nerūpestingu 
jaunatvišku juoku. Skubama į pri
ėmimą, kuriame bus pristatyti už
jūrių ir vietiniai skautų vadovai. Į 
Bendrijos pastovyklės laužavietę 
rinkosi kviestieji. Džiugu buvo 
stebėti šaunios lietuviškos skauty-

Gėlės žuvusius dėl Lietuvos lais
vės prisimenant.

Po šv. Mišių Jaun. Centro sode
lyje jas neša Australijos išvykos 
dalyviai — vyr.sk. R. Barkutė ir 
išvykos vadovas s. A. Karpavičius.

P. Malėtos nuotr.

bės pionierių nuoširdžius veidus; 
jie savo jaunystės pirmuosius 
žingsnius žengė vos įmatomame 
skautybės kelyje ir savo kilnų 
darbą skyrė lietuviškajai skautijai, 
kad žmogų paliktų geresnį, tobu
lesnį. Ir štai jie su mumis:'v.s. P. 
J urgėla — lietuviškosios skautybės 
pirmūnas, v.s. V. Šenbergas — 
pirmasis LSS Vyriausias Skauti
ninkas, E. Juciūtė — “Pėdos Mir
ties Zonoje” autorė, Sibiro kan
kinė. V.s. Mega Barniškaitė — 
viena iš pirmųjų skaučių vadovė 
Lietuvoje, v.s. A. Saulaitis — pra
dėjęs skautauti kuriantis N. Lietu
vai, daugelio stovyklų viršininkas, 
buvęs LSS Tarybos pirmininkas, 
v.s. 0. Zailskienė — ilgametė Se
serijos Vyriausia Skautininke, v.s. 
V. Bražėnas — laužavedžių lauža- 
vedys, daugelio skautiškų dainų 
autorius ir daugelis kitų, kurie sie
lojosi ir sielojasi bei.ugdo kas yra 
kilnu, gražu. Iš užjūrių pristatyti: 
ps. E. Bacevičienė — Brazilija, v.s. 
Alkis — Anglija, v.s. fil. B. Barkus, 
s. A. Karpavičius, j.ps. dr. R. Šąr-
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kis — Australija.
Buvo paprastas stovyklinio gy

venimo vakaras, kurio įvykis išliks 
mano vaizduotėje iki mano gyve
nimo pabaigos. Manau, ne tik man, 
bet ir visiems tiems, kurie tą va
karą stebėjo Perkūno Krukonio 
skaidrių montažą “Mano Lietuva”, 
neišdils iš atminties ta mūsų visų 
svajojama, dainų dainomis apdai
nuot Lietava. Tai ikrai didelis 
darbas jauno lietuvio, kuris, Lietu
voje beviešėdamas, su didele meile 
ir pasišventimu surinko praeities ir 
dabarties gyvenimo Lietuvoje 
vaizdus. Vaizdus palydėjo lietu
viška muzika ir skaidrių autoriaus 
Perkūno išsamūs aiškinimai. Būtų, 
gera ką nors panašaus pamatyti ir 
čia, Australijoje. ALKA

Geelong, Australija

PRITYRUSIUS APLANKIUS

Aplankiau Tautinės Stovyklos 
prityrusių skautų pastovyklę. Jie 
labai palengva kuriasi, nes jiems 
teko žygiuoti septyniolika mylių į 
Holy Pond ir atgal. Dalis žygio 
vyko su kompasu, bet skautų su
gedę kompasai juos netyčia suklai
dino. Tik Omahos skautai turi 
gerai veikiančius kompasus. Visi 
kiti kitais būdais atsirado prie 
ežero. Ar skautai nežino apie sa
manas, saulę ir laikrodžius?

Skautams įvyko kita nelaimė: 
“overflow” pradėjo bėgti į pala
pines. Jie praleido pusę dienos 
palapines perkeliant ir kitas sta
tant.

Skautės bando sugėdinti prity
rusius skautus: jos jiems į gyvus 
medžius kirvius kerta!.. Bet kažin 
kodėl skautai šių kirvių tvarkingai 
nepadeda į vietą?..

Bendrai apžvelgiant pastovyklę 
matyti, kad prityrę skautai, suva
žiavę iš Hamiltono, Hartfordo, 
Detroito, Chicagos, Rochesterio, 
New Yorko, Toronto, Omahos ir 
Midlando, gerai skautiškai, broliš
kai sugyvena.

valt. Vilius Dundzila

ANGLIJOS RAJONAS

BALTIJA — Anglijos rajono 
skautų ir jaunimo stovykla — VI 
TS pastovyklę — įvyko liepos 26 - 
rugpiūčio 5 Lietuvių Sodyboje. 
Stovyklai vadovavo s.v.v.sl. Eimu
tis Šova, adjutante — vyr. sk. si. A. 
Valterytė, dvasios vadovas — kun. 
A. Geryba, ūkio viršininkas — B. 
Butrimas, iždininkas — s. A. Jaki
mavičius. Sesių Palangos pasto- 
vyklės viršininkė — s. G. O’Brein, 
pavaduotoja — ps. R. Šovienė, 
adjutante — v.s.sl. A. Šovaitė. 
Brolių Panemunės pastovyklės 
viršininkas — s.v.v.sl. P. Viržintas, 
adjutantas — ps. St. Vaitkevičius, 
lituanistikos vadovė D. Juozapavi
čiūtė iš Kanados ir J. Balsytė iš 
New Yorko, lauko ir sporto užsi
ėmimų vadovas — V. O’Brein, 
skautavimo instruktoriai — v.s. J. 
Maslauskas ir ps. St. Vaitkevičius, 
audimo vadovė — v.s. L. Morkū- 
naitė iš Kanados.

Stovyklą sudarė 46 sesės ir bro
liai bei kiti iš lietuviško jaunimo. 
Ruošiant šią stovyklą daug širdies 
ir pastangų įdėjo s.v.v.sl. E. Šova, 
paruošdamas plačią skautišką pro
gramą. Prieš stovyklą gautas LSS 
vadovybės pranešimas, kad ši sto
vykla yra VI TS pastovyklę. Gavę 

57

VI TS ženklus, visi stovyklos daly
viai jais pasipuošėm ir jautėme, 
kad esame vienos skautiškos 
šeimos nariai, nors ir plačiai išsi
blaškę ir be savų tėvynės miškų.

Pirmieji, atvykę į stovyklą statė 
palapines, puošė stalą, įkasė vė
liavų stiebus, valė juodus puodus ir 
skirstėsi skiltimis.

Stovyklą raštu sveikino: LSS 
Tarybos Pirmininkė v.s. L. Milu- 
kienė, LSB Vyr. Skautininkas v.s. 
S. Miknaitis, kun. St. Matulis, 
MIC, K. Bivainis ir kiti. Ypatingai 
gražius sveikinimo žodžius išreiškė 
SKAUTŲ AIDO redaktorė v.s. 
Sof. Jelionienė, kuri prisiuntė iš 
Nepriklausomos Lietuvos atvežtą 
degtuką sukaktuviniam laužui už
degti.

Prasidėjo stovyklavimo dienos. 
Sulaukėm ps. P. Veršelio iš Vokie
tijos ir daugiau stovyklautojų. 
Dienos lietingos, bet programa 
tęsiama didelėje palapinėje, o sau
lutei pasirodžius, vyksta sportas,

s. Gajutė O’Brein, sesių Palan
gos pastovyklės viršininkė, aiškina 
žaidimų taisykles.

V. Motuzo nuotr.
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Sukame ratelius! Vidury — sto
vyklos viršininkas s.v.v.sl. E. 
Šova.

V. Motuzo nuotr.

išvykos, iškylos.
Vakarinių laužų metu pasirodo 

visų laukiamas “Taukuotas Puo
das”, kurį sumaniai redagavo V. 
O’Brein, Dainora Juozapavičiūtė ir 
Romas Jezelskis. V.s. J. Alkis, Ra
jono vadas, prieš vykdamas į VITS 
Amerikoj, aplanko mūsų skautišką 
miestą ir linki gražaus skautavimo. 
Per jį visa stovykla siunčia skau
tiškus linkėjimus VI TS dalyviams 
Amerikoje.

Stovyklavimo dienų programa 
turininga ir įdomi: stovyklautojai 
išklauso įvairiausio turinio pašne
kesių; išvykstama į Singleton Open 
Air muziejų.

Dvasios vadovas v.sl. kun. A. 
Geryba atnašauja šv. Mišias sto
vyklautojams ir Sodybos atosto-' 
gautojams. Dienos lietingos, bet 
jos slinko pakilia nuotaika. Štai ir 
stovyklos uždarymas. Nuskamba 
LSS Brolijos Vyriausio Skauti
ninko įsakymas, kad Manchesterio 
vienetų tėvų komiteto pirm. VI. 
Kupstys, ps. D. Damauskas ir 
s.v.v.sl. E. Šova atžymėti ordinais. 
Rajono vadeiva v.s. J. Maslauskas 
VI. Kupsčiui ir v.sl. E. Šovai gar
bingai prisega. Nusipelniusiems ir 
daugiausiai taškų surinkusiems 
skautams ir skautėms įteikiamos 
dovanėlės.

Dėkojant ūįdo vedėjui B. Butri
mui už gerą maitinimą įteikiamas 
LSS 60-ies metų sukaktuvinis 
ženkliukas.

Stovyklos lankytojai dar įžiūri 
stovyklos metu suruoštą audinifj ir 
mezgimo parodas. Po to — lauželis. 
Atsisveikiname su tėveliais, rėmė
jais. Vakare vėliavų aikštėj atsi
sveikinimo žodį taria v.s. J. Mas
lauskas, s. G. O’Brein.

Su$b, sudie... iki kitos stovyk
los!

v.s. J.M.

Susitikome Baltijoje!
Iš k. i deš.: P. Viržintas, D. Juo

zapavičiūtė iš Kanados, J. Gugas, 
J. Balsytė iš New Yorko, R. Je
zelskis ir, R^įSilius.

V. Motuzo nuotr.

PIONERIJA

Žinau aš mazgą vieną, 
Rišu aš jį kasdieną — 
Kas vakarą, kas rytą 
Tą patį, o ne kitą.

MYLĖSIU LIETUVĄ IŠ TOLO

Po svetimu dangum atvėriau aš 
akytes

Ir savo tėviškėlės niekad 
nemačiau,

Bet tik iš pasakų mamytės
Šį mielą kraštą pažinau.'

ČIULBĖJIMAS

KAS KAM SVARBU: Per Žoli
nės šventės mišias kunigas pa
klausė paukštyčių, ar jos žino, 
kodėl ta diena yra tokia svarbi. 
Sesė Sigita Penikaitė iš New 
Yorko pakėlė ranką ir drąsiai at
sakė, “Šiandien yra mano gimta
dienis!”

KAIP PARODYTI MAMYTEI, 
KAD JĄ MYLI? “Dažnai parašyti 
iš stovyklos!”

KODĖL PAUKŠTYTĖS SA
LIUTUOJA DVIEM PIRŠTAIS? 
“Nesu tikra, bet man atrodo, kad 
reiškia “peace”?”

Ruošiamės kaukių baliui, — 
Papartėlio pastovyklėj daug įdo
mybių.

L. Meilaus nuotr. •
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Šiaurės Pašvaistės sesių šypse
nos ir saliutas parado metu.

V. Bacevičiaus nuotr.

Pirmą dieną išgyvento įvykio 
niekada nepamiršiu. Aš turėjau 
skaityti v.s. L. Milukienės atida
rymo pranešimą per paradą ir taip 
susijaudinau, kad ne taip perskai
čiau. Buvo labai baisu.

Jau susidraugavau su keliom 
sesėm ir, tikiuosi, stovykla ir toliau 
gerai seksis.

-vyr.sl. Regina Vilkaitė

GINTARIETĖS DIENORAŠTIS 
Pirmadienį — miegojau. Antra
dienį — norėjau grįžti namo. Tre
čiadienį — truputėlį įdomiau. Ket
virtadienį — visą dieną kalbėjau su 
Andrium, kuris yra “Ąžuolo” mo
kykloj. Penktadienį — nenoriu 
grįžti į Australiją.

Australietė

Gintaro Mokyklos sesės grįžta 
vis prie pareigų!

GVM daina

V. Bacevičiaus nuotr.

Aš paprašiau jį, kad pasirašytų 
ant popieriaus prisiminimui ir tada 
visi kartu nusifotografavome. MŪ
SŲ RANKOS DREBĖJO!

Vėliau, laužo metu, klausėmės 
mūsų mielų “Mėlynių”.

ĮDOMUS SAVAITGALIS

Šeštadienį prasidėjo mano įdo
mus savaitgalis. Per lankymą su 
dviem draugėmis išėjome lankyti 
ir susitikome SIMĄ KUDIRKĄ!

Rūta Predkelytė
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Seseriškiausias dienos darbas: 
pakeliui į pastovyklę sesė nusiauna 
vieną, batą ir jį paskolina kitai 
sesei, kuriai skauda koją.

Rugpiūčio 15-ji

•Nugirstas įdomus komentaras, 
liečiąs sesės Lilės Milukienės 
uniformą (mėlyną sijoną ir žalsvą, 
palaidinukę). Paaiškinimas: “Ka
dangi sesė vadovauja Brolijai ir 
Seserijai, todėl nešioja vyrišką 
viršų ir moterišką apačią!”

Rugpiūčio 16-ji

Mintys krypsta Sutvėrėjo link, 
kai išgyvename susimąstymo va
landą su sesele Igne. Dalyvaujame 
ir Susitaikymo sakramente, norė
damos kaip galima geriau pasi
ruošti Seserijos Susimąstymo 
laužui.

Rugpiūčio 17-ji

Prieš pradedant “Sutartinės” 
dainą sesė Mikutaitienė klausia 
pastovyklės viršininkę ar mokame 
ją dainuoti dviem grupėm. Sesių 
atsakymas: “Mes dainuojam ne tik 
dviem, bet penkiom grupėm!” Ir 
tikrai: skambėjom pasigėrėtinai! 
Tai vis sesės D. Garbaliauskienės 
nuopelnas.

Rugpiūčio 18-ji

Į šiandien ruošiamą prityrusių 
skaučių ir skautų linksmavakarį — 
šokius išeina visa sesių pastovyklė. 
Parado gale kiek atsilikusios žy
giuoja sesės nutrintomis kojomis ir 
su kriukiais...

Rugpiūčio 19-ji

Didysis paradas pasiseka gerai. 
Ačiū Dievui, kad nuo baisaus karš
čio aikštėj niekas nenualpo! Sma
giausias dienos įvykis — didysis 
laužas savo programa apimantis 
viską nuo tautosakos iki “lietu- 

■ Kelios Kregždžių dr-vės paukš
tytės, priklausančios Los Angeles 
Palangos tuntui.

Žvilgsnis į ateitį; ar matysime 
jas vyresnių skaučių eilėse VH-je 
Tautinėje Stovykloje ?

vyr.sk. M. Stočkutės nuotr.

viškų mėlynių” (blues)!

Rugpiūčio 20-ji

Svečiams išvažiavus randame 
vieną nedrąsią viešnią, pasislėpu
sią Kanklių dr-vės Švilpynių pala
pinėje. Jei teisybė, kad gyvatės 
mėgsta muziką, tai ši miško viešnia 
žinojo kur įlįsti!

Rugpiūčio 21-ji

Pastovyklės vadovės sugalvoja 
išvykti vakaronėn apsivilkusios 
ilgom, išeiginėm suknelėm, Lin
ki? .e joms būti pastebėtoms!

Rugpiūčio 22-ji .

Visą dieną praleidžiame istori
niame Old Sturbridge kaimelyje.
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Dovanėlės atsisveikinant. Iš k. į 
deš. — s. R. Rudaitienė, pastovyk- 
lės viršininkė s. D. Surdėnienė ir 
ps. D. Gotceitienė.

v.s. St. Ilgūno nuotr.

Atkreipiame turistų ir ten dirban
čių žmonių dėmesį savo mandagiu 
elgesiu ir jiems dar negirdėta lie
tuvių kalba. Daug kas mus užkal
bina, teiraujasi apie mūsų organi
zaciją. ir fotografuoja.

Rugpiūčio 23-ji

Švenčiame Dainų Šalies dieną. 
Mokomės dainuoti VI TS dainą. 
Sesė Garbaliauskienė veda pašne
kesį apie liaudies dainas. Pasto- 
vyklės viršininkei sesei Danutei 
Surdėnienei įteikiame dovaną — 
meniškai išdekoruotą lėkštę. Laužo 
metu prityrusių skautų pastovyk- 
lėje skautoramos laimėtojams įtei
kiami “medaliai”.

Rugpiūčio 24-ji

Brolio Meilaus akordeono mu
zika — pradedant valsu ir baigiant 
tautiniais šokiais — išsiūbuoja net 
pačias nerangiausias ir labiausiai 
pavargusias/šeses ir brolius. Buvo 
taip smagu, kad vadovybė pratęsė 
šokius visa valanda ilgiau.

Rugpiūčio 25-ji

Visą naktį ir visą rytą lyja; šiek 
tiek išsigiedrino tik po pietų. Atsi
sveikinam su išvykstančiomis. 
Paskutinį kartą susirenkam nu
leisti Dainų Šalies pastovyklės 
gairę.

Dalyvaujam Sutartinės stovyk
los iškilmingame vėliavų nulei
dime, bendrame lauže, o rytoj — 
“Sudiev, stovykla, sudiev”...

Pastovyklės metraštininke. 
sesė Ritonė Rudaitienė

AKADEMIKŲ SKAUTŲ 
SUEIGA VI-JE TS

Penktadienį vakare įvyko susi
pažinimo sueiga prie didžiųjų pa
rodų palapinių. Pamatėme seses ir 
brolius su spalvomis ant uniformų 
iš Australijos, Čikagos, Cleve- 
lando, New Yorko, Los Angeles, 
Omahos (naujas vienetas) ir kitų 
vietovių — apie 70 sesių ir brolių. 
Po trumpų sveikinimų, s. fil. Balio 
Barkaus iš Sydnejaus ir kitų iš 
arčiau, T.S. vadovai-ės pristatė 
mums gausų mūsų sesių ir brolių 
būrį, einančių įvairias pareigas T. 
Stovykloje. Su linksma daina 
draugavome dar kelias minutes ir 
sutarėme susitikti prie bendro 
laužo. Akademikų Skautų sueiga 
sveikina VI Tautinės Stovyklos 
vadovybę bei seses ir brolius sto
vyklautojus.
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AUSTRALIJOS SKAUTŲ 
ATSISVEIKINIMAS

Laikas artėja mums atsisveikinti 
su Jumis, J.A.V., Brazilijos, Kana
dos ir Anglijos skautai ir, grįžti į 
tolimą Australiją, kur dabar yra 
žiema. Ilgai neužmiršime, kad su 
Jumis draugavome ir stovykla
vome gražioj “Treasure Valley” 
stovyklavietėj, kur su burlaiviais ir 
su baidarėmis plaukėme per Gal
vės ežerą giedriomis dienomis, kur 
ilgai kalbėjome valgykloje, kur 
dainavome ir budėjome daugelį 
kartų vakarais. Gal ašarodami iš
vyksime, bet prisiminsime stovyk
los juokus ir laužus ir kai šeškai 
mus aplankė nakties metu, ypač 
prisiminsime Jus visus. Dėkojame 
už Jūsų nuoširdų ir šiltą priėmimą. 
Tikimės, kad NEAPLEISIME ry
šių vieni su kitais, nes tikrai mums 
bus tuščia vieta širdyse kai sto
vyklausime Australijoje be Jūsų. 
Tik prašome: NEPAMIRŠKITE

AUSTRALIEČIŲ!
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ATSISVEIKINIMAS
Stovykla baigiasi. Tur būt gyve

nime yra liūdniausia kai kas nors 
baigiasi, todėl slenka sentimenta
lios mintys: reikės palikti mišką, 
kuris tapo toks savas šių dviejų 
savaičių bėgyje, ežerą, žvaigždėtą 
dangų, mėnulio pilnatį, palikti 
gražius vasaros vakarus, laužus, 
vakarones, o svarbiausiai atsisvei
kinti su draugais, draugėmis ir 
laukti kur ir kada vėl susitiksime.

Dalis iš mūsų jau niekada nebe
sugrįšime, kaip kad nesugrįžo 
Stepas Kairys iš paskutiniosios 
Tautinės Stovyklos, pasiliko mūsų 
atmintyje tik jo šypsnis, geras 
žodis ir smuiko muzika; nebesu
grįžo ir sesė Ramutė, kuri dar taip 
neseniai Australijoje buvo pilna 
džiaugsmo ir planų...

Visa tai turėtų mus versti bran
ginti kiekvieną išgyventą momentą 
drauge, branginti gyvenimą ir 
Dievo duotą laiką. Turėtume 
džiaugtis, kad buvo proga pažinti 
mūsų seses ir brolius, gyvenančius 
kituose kraštuose, kurie lygiai taip 
kaip ir mes sielojasi dėl Lietuvos 
laisvės ir tautos išlaikymo. Pasida
linimas mintimis, rūpesčiais ir 
pasikeitimas idėjomis, bendras 
darbas turėtų mus jungti tvirtes- 
niems ateities planams, didesniam 
pasiryžimui ir įsipareigojimui.

Visiems linkime pasimatyti 
VH-toje Tautinėje Stovykloje ir 
laimingai grįžti namo!

l.r.

Kai vakaras artėja, 
dėkojame už atliktus darbus 
ir džiaugsmo pilną dieną 
ir už Dievo prieglobstį.

Nors trumpam suskridome kartu, 
buvo malonu pasidžiaugti, 
pasidalyti įspūdžiais 
ir pasvajoti apie ateitį.

V. Bacevičiaus nuotr.Jūra motinėlė
Tur dukrelių būrį...

Ei, drauge,
kai išsiskirsime,
nes palapinių miestas greitai
bus nugriautas,
tegul mūsų dainos, 
juokai skrenda tolyn;
mūsų numinti pėdsakai tebūna 
mūsų palikimas;
tegul mūsų mintyse ilgai dar aidi

SUTARTINĖ
t.g.

A.A. ANASTAZIJĄ MALIŠAUSKIENĘ

amžinybėn palydėjus, dukrai paskautininkei NIJOLEI 
ZDANIENEI, VI TS Australijoje Ragainės pastovyklės 
viršininkei, skautišką užuojautą reiškia

LSS Tarybos Pirmininkė,
Vyriesusi Skautininkai ir 
risi 
dalyvavę sesės ir broliai
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BAIGIAMASIS VI-OS TAUTINĖS 
STOVYKLOS VIRŠININKĖS

ĮSAKYMAS

1. Vadovaudamasi šių metų rugpiūčio 26 dienos VI 
Tautinės Stovyklos Vadijos aktu, laikau nuo šios 
dienos stovyklą uždaryta.

2. Stovyklos Viršininkus:

Seserijos Stovyklos Viršininkę Seserijos Vyriau
sią Skautininkę v.s. Ireną Kerelienę
Brolijos Stovyklos Viršininką Brolijos Vyriausią
Skautininką v.s. Sigitą Miknai tį
Bendrijos Stovyklos Viršininką v.s. Alfonsą Sa- 
mušį

iš eitų Stovyklos viršininko pareigų atpalaiduoju.

3. v.s. Irenai Kerelienei, v.s. Sigitui Miknaičiui ir o.s. 
Alfonsui Samušiui už nuoširdų bendradarbiavimą 
ir pavyzdingą stovyklos vedimą reiškiu skautišką 
nuoširdų ačiū.

j. Džiaugiuosi, kad toks didelis skaičius sesių ir bro
lių mūsų kvietimą priėmė ir Tautinėje Stovykloje 
gražiai atstovavo savo vietovėms.

5. Visoms sesėms ir broliams dar kartą skautiškas 
ačiū ir ligi pasimatymo kitoje stovykloje.

1978 m. rugpiūčio 26 d.

v.s. Lilė Milukienė, 
6-os Tautinės Stovyklos 
Viršininkė

Lūpiniu armonikėlių ir birbynių orkestras su, 
vadovu v.s. kun. St. Kulbiu linksmina laužo dalyvius 
VI TS. Y Bacevičiaus nuotr.

VI Taut. Stovykloje rastas 
žaibas — flash. Pametęs pra
šomas kreiptis į:

v.s. St. Ilgūną
40 Martinot Avė.
Rochester, N.Y. 14609

Kas neskaito SKAUTŲ AIDO, 
Pamatysi tuoj iš veido!

vyr.sk. V. Araitės iliustr.
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Visos nuotr. — V. Bacevičiaus
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/isos nuotraukos — v'. Bacevičiaus

67



68



Pirmas vilkiukas: “Kai užaugsiu, 
išrasiu tokį daiktą, kad žmonės 
galėtų matyti per sieną”.

Antrasis vilkiukas: “Toks daik
tas jau išrastas”.

Pirmasis vilkiukas: “Kaip jis 
atrodo?”

Antrasis vilkiukas: “0 gi lan
gas”.

(Iš Toronto Stp. Kairio muziki
nio vieneto repertuaro linksmesne 
gaida)

DAINŲ IMPROVIZACIJA

Šėriau, šėriau, nusišėriau, 
Dabar dietos reikia.
Birbynėlę nusitvėriau, 
Imu pūst be saiko.

*

Pasėjau linelius, išdygo bulvė, 
Iš jos daug “čipsų” padariau. 
Dabar laimingas is sotus 
Tik iš skudučio trupinius 

krapštau...

*

Ant marių krantelio — visos su 
bikini,

Pasirinkt nelengva — tūkstančiai 
ten jų.

Tiktai, kai papusiu rageliu suktinį,
Ta ir bus manoji, kuri šoks ratu!

Vienišas Vanagas

Keletas Omahos skautų stovyk
los pabirų:

Šešerių metų paukštytė prieš 
valgį kalba maldelę:

— Palaimink, Viešpatie, tas do
vanas, kurias valgysime iš Tavo 
malūno...”

Kviesdama stovyklautojas užsi
ėmimams, vadovė sušunka:

— Užsiėjimai!

Surinko ps. J. Šarka

GERAI, KAD NEPASTEBĖJO

Kartą ėjo pelė su drambliu pasi
vaikščioti. Jiems bevaikščiojant, 
pelė staiga pamatė katiną ir sku
biai pasislėpė už akmens. Prabėgus 
katinui pro šalį, pelė išlindo iš savo 
slėptuvės ir atsidususi sako 
drambliui:

— Laimė, kad jis mūsų nepaste
bėjo!

PASIDUOKIM

Du skautai stovyklavo miške. 
Valkare jie sugulė, susisupo ant- 
klo'dėmis, gindamiesi nuo uodų. 
Staiga vienas jų pamatė porą švie
čiančių vabalėlių ir nusiminęs sako 
savo draugui:

— Aš manau, kad mes geriau 
pasiduokim. Matai, jie ieško mūsų 
jau su žiburiu!

***

— Kaip šiandien miegojai? — 
tėtis klausia šešerių metų Algį.

— Gerai.
— 0 ką sapne matei?
— Nieko. Aš juk miegojau užsi

merkęs.

***

Stovyklos viršininkas, tyrinėda
mas kažkokią brolių išdaigą, ap- 
klausinėja vieną brolį: “Sakai, kad 
buvai per šimtą pėdų nuo tos vie
tos, kur įvyko peštynės. 0 kaip pa
aiškinsi, kad taip toli galėjai ma
tyti?”

Skautas: “Broli viršininke, kai aš 
atsikeliu iš ryto, matau saulę, o ji 
yra už 93 milijonų mylių nuo 
žemės!”

***

MES VADAI!

Atvažiavom į stovyklą,
Seną skautišką mokyklą, 
Visi pūkščiam į valgyklą — 
Sunku bėgt!

Olia, olia
Vis skautaujam olia, olia, 
Nepaliaujam olia, olia 
Vadovaujam per kančias!

Žilas plaukas, plikės šviečia 
Pasivaikščiot vis dar kviečia, 
Nors artritis ir suriečia 
Kamuolin.

Olia, olia...

Nuo Voronežo pradėjom,
Iki Paxton atriedėjom, 
Vis kartojom ir kalbėjom 
Alpdami.

Olia... olia...

Metų metai vis riedėjo 
Ir medaliai svert pradėjo, 
Bet to Vilko dar reikėjo 
Būtinai!

Olia, olia...

Mikrofoną apsižiojam,
Savo nuopelnus skaičiuojam, 
Krinta skautai, mes nebojam — 
Mes vadai!

Olia, olia...

Naują dešimtį pradėsim, 
Daug senų kalbų kalbėsim. 
Nors ir skautų neturėsim, 
Mums vistiek.
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Vilkiukų religiniame pašneke
syje dvasios vadovas klausia vil
kiuką: “Ką reikia daryti, kad 
tektum j dangų?”
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Linas: “Tėti, kodėl medžiai ne
auga ant kelic?”
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“Ventos Pastogė”, 1977 m. 
Melbourne. Džiugo tunto 

stovyklos laikraštis
***

— Kai tas vaikas metė į tave 
akmenį, kodėl neatėjai man pasa
kyti,. o metei jam atgal? — klausia 
mama Liną.

— Nenorėjau tavęs varginti — 
vistiek būtum nepataikius!

♦**

Vidutis, važiuodamas su tėčiu 
mašina, klausia:

— Tėveli, kai tu dar nebuvai 
vedęs mamos, kas tau sakydavo 
kaip vairuoti?
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