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1938 metų kovo mėn. 17—19 d. 
mūsų tautos istorijos lapuose bus 
įrašytos stambiausiomis raidėmis."

Kas įvyko tomis dienomis, nėra 
reikalo bekartoti — nėra Lietuvoje 
žmogaus, kuris to nežinotų.

Šiandieną jėga triumfuoja prieš 
teisę. Fiziškai galingesnis kaimynas 
privertė silpnesnįjį, kurį vadina savo 
broliu, atsisakyti nuo savo teisės esą 
dėl to, kad galėtų ateityje su juo 
santaikoje gyventi . . .

Ne mes vieni pasaulyje esame 
jėgos auka. Prisiminkime, kas įvyko 
Abisinijoje, Austrijoje, kas vyksta 
Kinijoje, Ispanijoje,' kas gręsia 
Čekoslovakijai ir daugeliui kitų 
silpnesniųjų valstybių. Visur 
galingesnis skriaudžia silpnesnįjį ir 
vis . . . taikos vardan.

Ir visas pasaulis pripažino, kad 
dabartinėse sąlygose nusileisdami 
jėgai mes pasielgėme protingai, 
parodėme savo politinį subrendimą 
ir didelį tautinį drausmingumą, kas

TĖVYNĖS
LIKIMAS IR

MŪSŲ 
DABARTINIAI 
UŽDAVINIAI

įrodo, jog esame verti būti 
nepriklausomi. Tačiau ar tikrai mes 
būsime nepriklausomais, priklausys 
nuo to, kaip mes elgsimės dabartiniu 
metu ir ateityje.

Šių dienų įvykiai mūsų tautos 
istorijoje sudarė naują padėtį, kurios 
pasekmes šiandieną labai sunku 
numatyti. Tai mums labai brangiai 
kaštavusi pamoka Ji gali būti mūsų 
tautai sykiu ir labai naudinga. Ar taip 
bus, priklausys nuo mūsų pačių. Mes 
pamatėme, kas mūsų draugai ir kas 
tik jais dedasi, pamatėme, kas iš 
mūsiškių dviveidžiai, kurie šiaip 
dedasi didžiausiais patrijotais, o tik 
atsiradus pavojui, kiek kojos išneša 
dumia prie banko langelio indėlio 
atsiimti, įsitikinome, kad galime 
pasitikėti tik savo jėgomis; tai bus 
mums naudinga ateičiai.

Ką mes, skautai, turime dabar

darytP Pirmiausiai įsidėmėkime 
šiuos tris dalykus:

1. Ne viską ir nevisada nulemia 
jėga. Be jėgos dar reikalinga ir teisė. 
Tikroji jėga yra ten, kur yra ir teisė. 
Vien jėga, be teisės, daug kas laimi, 
bet nedaugelis paskiau tuo 
džiaugiasi. Istorija tai tūkstančiais 
pavyzdžių įrodo. Mūsų pusėje yra 
teisė, taigi ir tikroji jėga. Galų gale
mes laimėsime.

2. Šiais laikais pasauly politinių 
jėgų santykis keičiasi jau nebe metais, 
bet mėnesiais. Tarpais jis yra 
palankus vieniems, tarpais kitiems. 
Šį syk jis buvo nepalankus mums, bet 
tai nereiškia, kad toks bus visada.

3. Nusileidimas jėgai nevisada 
reiškia atsisakymą nuo savo teisės ir 
galutinį pralaimėjimą. Pries’ngai — 
tinkamas įvertinimas realių sąlygų 
yra teisingiausias kelias į laimėjimą. 
Lietuvių tauta išgyveno labai daug 
sunkių laikų ir išėjo laimėtoja. 
Laimėsime mes ir šį kartą!

Žinant tai, kas čia buvo pasakyta, 
bus aišku ir ką toliau daryti. Pir
miausiai turime elgtis taip, kaip 
reikalauja mūsų aštuntasis įstatas — 
nenusiminti, nenuleisti rankų! Žuvęs 
yra tas, kas nebetenka pasitikėjimo 
savimi, savo jėgomis.

Šiandieną gyvename tokį mo
mentą, kada kiekvienas lietuvis, nuo 
mažiausio iki seniausio, neša at
sakomybę už Lietuvos likimą prieš
busimąsias kartas. Dėl to visi turime 
parodyti aukščiausio laipsnio 
drausmingumą, pilietinį 
sąmoningumą ir susivaldymą. 
Menkiausias neapgalvotas žygis, 
nereikalingas išsiškokimas gali turėti 
neatitaisomų pasekmių. Visa mūsų

tęsinys 8 pusi.
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GEDIMINAS IR MES

Apie Gediminą pasiskaitykime 
enciklopedijoje ir istorijos 
vadovėliuose. Apie jį žinome, nes 
jis buvo svarbus.

Gediminas buvo stiprus 
valdovas, kuris tiksliai žinojo, ko
siekė ir kur kitus vesti. Jam rūpėjo 
suvienyti ir sustiprinti Lietuvą, ir jis 
norėjo, kad ta valstybė būtų šviesi, 
teisi, kultūringa. Gediminas 
suprato, kad žemės plotai, nors 
svarbūs, gali išnykti; išlieka tautos 
dvasia. Jis norėjo didelės, gar
bingos .Lietuvos.

Gediminas gynė Lietuvą nuo 
priešų. Jis žinojo, kad gyventi 
neramiame, pavergtame krašte 
baisu, ir todėl bandė sudaryti 
sąlygas lietuviams ir kitiems ramiai, 
naudingai krašte gyventi. Tam 
reikėjo drąsos — ne vien valdovo, 
bet ir visų. Gedimino laikais 
Pilėnuose žuvo daug lietuvių, 
pasirinkusių mirti, bet neyergauti, 
nepasiduoti. Gediminas kitų 
nepavergė: laimėtas vietas valdė 
teisingai ir žmoniškai.

Iš Gedimino paveldime 
teisingumą kitiems, svetingumą 
atkeliavusiems, drąsą net 
sunkiausiose sąlygose, ryžtą būti 
garbingais žmonėmis. Iš jo 
mokomės vertinti gražiuosius 
žmonių bendruomenės reiškinius, 
vadinamus kultūra. Kaip 
Gediminas, linkime ir siekiame 
Lietuvai savarankiškumo, laisvės.

Sesė

4

P.......
ediminaičių dinastiją pradėjo ne Gediminas, bet jis tiek išgarsėjo, kaip geras 

Lietuvos valdovas, kad jo tėvo ar gal net senelio pradėta dinastija vadinama Gedimi- 
naičiais. Paveldėjęs sostą iš savo brolio Vytenio, jis perkėlė sostinę į Vilnių. Santy
kiuose su kaimynais stengėsi išlaikyti taiką ir savo tikslų siekė ne karais, bet 
diplomatija. Rašė laiškus Popiežiui Jonui XXII atskleisdamas kryžiuočių suktybes. 
Plačias Lietuvos žemes valdė kunigaikščiai iš kurių vienas buvo Gedimino brolis, o 
septyni Gedimino sūnūs.
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Aš nemanau, kad turi apsivesti 
lietuvį išlaikyti lietuvybę. Jeigu 
ištekėsi už kitos tautybės vyro, tai 
yra svarbu, kad jis supranta 
lietuvybę ir leis vaikams 
priklausyti prie lietuvių
organizacijų, ypatingai leis eiti į 
lietuvišką mokyklą. Svarbiausia 
yra išlaikyti lietuvių kalbą ir 
kultūrą. Kai vaikai auga, mama yra 
aplink juos daugiausia, tai vaikams 
ji padaro labai didelį įspūdį. 
Manau, kad vaikai dar vis gali 
mokytis lietuviškai kaip pirma 
kalba, nes mama bus namuose 
daugiau ir su v^iku galės kalbėti. 
Lietuvos kultūrą vaikai išmoks 
mokykloje ir priklausydami 
lietuvių organizacijoms. 
Organizacijos ne tik mokys 
vaikus, bet ir jiems duos progą 
susidraugauti su kitais lietuviais. 
Draugai duos vilties vaikams 
priklausyti prie organizacijų ir 
dalyvauti lietuviškoje veikloje. 
Nesvarbu, kad vaikai yra tik 
pusiau lietuviai, bet svarbu, kad 
jie lietuviškai išmoktų ir nori 
lietuviams priklausyti. Yra kelios 
šeimos, kuriose tik vienas iš tėvų 
yra lietuviškos kilmės, bet vaikai 
auga kaip lietuviai.

Aš manau, kad gali susituokti 
su kitos tautos vyru ir išlaikyti 
lietuvybę, bet aš norėčiau tekėti 
už lietuvio. Būtų lengviau 
užauginti vaikus lietuviais. Vaikai 
geriau ir lengviau išmoktų 
lietuviškai kalbėti, nes abudu 
tėvai nuo pat gimimo kalbėtų suj

vaikais lietuviškai. Vaikai norėtų 
priklausyti prie organizacijų ir 
dalyvauti lietuviškoj veikloje, nes 
tėvai priklauso. Kai susituoki su 
lietuviu, tai vaikai yra šimtu 
procentu lietuviai. Šitas išlaikys 
lietuvybę ilgiau, nei apsivedus 
kitos tautos vyrą, kur vaikai tik 
pusiau lietuviai, bet dar vis 

lengvai gali prie lietuvių 
priklausyti. Jeigu tie vaikai ap- 
siveda irgi kitos tautos žmones, jų 
vaikai tik ketvirtis lietuviai. Būtų 
labai reta, kad tie vaikai prie 
lietuvių priklausytų. Aš esu 
laiminga, kad aš lietuvė, nes aš 
jaučiuosi, kad kur nors priklausau. 
Aš noriu, kad mano vaikai tą patį 
jausmą turėtų, ar ištekėsiu už 
lietuvio ar ne.

— Gina Rugieniūtė

v.s. Vlado 
Bacevičiaus 
išleistas 
atvirukas 
Jubiliejinės 
stovyklos 
proga. 
Mecenatės: 
v.s.
1. Jonaitienė 
v.s.
M. Barnfškaitė
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MARCINKEVIČIAUS 
POEZIJOJE

Yra tiek daug skirtumų 
Brazdžionio ir Marcinkevičiaus 
poezijoje, kad labai įdomu 
palygint.

Abudu vyrai neabejojamai 
gražiai rašo poeziją, bet jų stiliai 
daug skiriasi. Šis skirtumas ran
damas abiejų vyrų tėvynės meilės 
temose; jų poezijoje.

Pradedant, Bernardas 
Brazdžionis parašė šitus eilėraščius 
per karą arba pokariniais laikais. 
Šitie eilėraščiai labai liūdni, bet ir 
aitrūs. Skaitydama šią kūrybą, 
galėjau jaust poeto pyktį. Pavyzdys 
iš „Ar Tu Su Tais”:

„Ar tu verkei su tais, kur žemėj 
verkė

Ne duonos . . . laisvės, saulės ir 
žiedų? . . .

Diena, kaip kūdikis, pailsus 
užsimerkė,

Ir liko šalta, juoda juoda ir gūdu.”

Brazdžioniui Lietuvoj viskas 
buvo puiku; gėlės, laukai, net 
dūmai nebuvo kartūs. Užsienyje 
niekada negali būt taip gerai kaip 
buvo Lietuvoj. Brazdžionis 
daugkart rašė simboliais apie jo 
pralaimėtą gimtinę ir tautiečius. 
Pavyzdys „Iš Sudužusio Laivo”:

„Iš sudužusio laivo mes šiaukiam

O dangau, Tėvo ranką ištiesk, 
Leisk išplaukt, leisk išplaukt tiem, 

kur plaukia
Melsdami Tavo uosto vilties.”

arba „Tėvynės Gėlių”:

„Ko liūdit jūs, tėvynės gėlės, 
Ko jūs, pavasario žiedai?
Ar šaltas saulės spindulėlis, 
Ar ant širdies žiemos ledai?”

Poetas rašo, kad mes esam 
Kryžkelėj; lietuviais gimėm, 
lietuviais norime ir būti, bet. 
negalim priklausomoj Lie'tuvoj. 
Brazdžionis sako, kad visi nori 
grįžti atgal į žinomą gimtinę, kokia 
buvo jaunystėje, bet jos nebėra. 
Pavyzdys iš simbolinio „Ąžuolo”:

„Esu pagairėj aš šiaurinio šalto 
vėjo,

Esu aš kryžkelėj rytų ir vakarų, 
Daug Nemunu vandens, daug 

rytmečių šviesių tekėjo,
Ir daug užgeso neprabrėškusių 

žarų . . .”

„Mačiau, kaip griuvo akmenio 
statytos pilys,

Mačiau, kaip upės seko ir kalnai, 
Mačiau, kaip piliakalnius 

milžinams supylė.
Kad jie gyventų čia kaip žemė, 

amžinai!”

Pagaliau Brazdžionis garsiai 
šiaukia visus lietuvius nenuleist 
rankų, nežiūrėt atgal. Tam svar
biausia, kad lietuvių tauta išliktų. 
Pavyzdys iš „Šiaukiu Aš Tautą”: 

„Šiaukiu lietuvį burtis prie lietuvio 
Ir gyvą širdį prie gyvos širdies, 
Kad tamsiame vidurnakty nežuvę 
Pakiltų rytmečiui gyventi ir žydėt.”

Justino Marcinkevičiaus 
tėvynės meilė yra kitoniška. Jo 
eilėraščiai yra švelnesni už 
Brazdžionio, bet ir Mar
cinkevičiaus mintys yra aiškiai 
suprantamos. Kur Brazdžionis 
pasiilgo bendrų stambių dalykų, 
Marcinkevičius prisimena 
smulkius. Paprasti dalykai yra 
poeto Lietuva, jo jaunystė. Pirma, 
miršta senos dainos. Pavyzdys iš 
„Senos Dainos”:

„Ak, niekaip nenumiršta senos 
dainos —

su grauduliu žiūriu, kaip jos 
skausmingai dūsta,

tęstinės ir negudrios, ir nedailios 
nuo Prienų, nuo Daugų, Leliūnų, 

Dūkšto.”

Vienas po kito šitie smulkūs 
dalykai išeina iš poeto gyvenimo. 
Jis jų nevertina iki tol, kol praranda. 
Pavyzdys iš „PasiHgau Arklio”:

„Paprasčiausiai: pasiilgau arklio, 
jo protingų ir gerų akių.
Norisi kažką sunkaus pavalkiot 
arba šiaip — pasiganyt sykiu.”

Dingsta Marcinkevičiui 
prisirišimas prie žemės — san
tykiavimas tarp žmonių. Dingsta 
daiktai, kurie buvo poeto vaikystėj, 
ir pagaliau išeina žmonės. Pavyz
dys:

„Net ir nepamatėm, kaip iš gryčios 
jie išėjo vienas paskui kitą: 
duonkubilis; ližė, pečiadangtė, 
bruktuvė, krijelis ir mestuvai, 
skietas, nytys, keturios pakojos, 
du rateliai, lanktis ir mama.”

Pasibaigė ta vaikystė, kuri buvo 
Lietuva. Dabartik liko tas sielvartas, 
susirūpinimas dėl savo vaikystės ir 
tautos ir jų prisiminimai:

„O tėviškė, drugeli mano margas! 
Po tavo sutrūnijusiu slenksčiu 
lig šiol dar guli stebuklingi žodžiai, 
kurių, tur būt, jau niekam
» nebereiks.”

įdomu, kad du lietuvių poetai 
gali taip skirtingai rašyt apie meilę 
tėvynei, bet abudu pasiekia tą patį 
tikslą — įspūdingumą.

Vida Petronytė
(Bostonas)
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Jeigu šiandien Lietuva būtų 
išlaisvyta, ar pasilikčiau čia ar 
grįžčiau ten gyvent? Tų klausimą 
negalėčiau tuoj pat nutarti.

Gana daug lietuvių, kurie gyvena 
Amerikoje, atsakytų į šį klausimą 
„Grįžčiau ten gyventi” visai 
negalvodami. Šių žmonių nuomonės 
yra: „Kadangi aš gimiau Lietuvoje, 
esu lietuvis, ir turiu savo krašte 
gyventi”. Bet vis dėlto, mano 
nuomonė yra kita. Aš jaučiu, kad 
šitokį svarbų pasiryžimą reikia 
apsvarstyti iki galo.

Nors aš gimiau Amerikoje, 
priklausau prie lietuvių nuo mažens. 
Lankiau lituanistinę mokyklą 12 
metų, priklausau bažnyčiai, 
skautams, chorui, sporto klubui ir 
daugybei kitų lietuviškų veiklų.

Taip pat, turiu kitą gyvenimą — 
amerikietišką. Lankau mokyklą, 
priklausau daugybei organizacijų ir 
turiu daug amerikiečių draugų. Dėl 
to, žiūriu į save kaip Amerikos 
lietuvaitę.

Užaugdama Amerikoje, lietuvių 
tėvelių duktė, aš dažnai galvoju kaip 

įdomu būtų aplankyti Lietuvą. Jeigu 
įvyktų ta proga, pirmiausia norėčiau 
susitikti su savo giminėms, su kuriais 
aš susirašinėju. Taip pat labai 
norėčiau pamatyti, kur mano tėveliai 
gimė ir visas tas gražias vietas, apie 
kurias mano tėveliai vis man pasako
ja.

Nors Lietuva man yra labai 
įdomi, aš esu tik 17-kos metų ir dar 
mano visas gyvenimas priešakyje 
manęs. Aš planuoju lankyti čia 
universitetą ir baigti su kokiu nors 
amatu. Žinau, kad galėčiau ir 
Lietuvoje mokytis, bet jaučiu, kad 
Amerika aukščiau stovi technologi
joje ir dėl to čia gaučiau geresnį 
mokslą.

Todėl, mano atsakymas yra: 
„pasilikčiau čia”. Vis dėl to, būtinai 
nuvažiuočiau į Lietuvą trumpam 
laikui; gal kokiems metams, bet 
tikrai žinau, kad likčiau gyventi čia, 
savo gimtinėje.

Lidija Gilvydytė
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stiprybė šiuo memontu glūdi 
susivaldyme, šalto kraujo ir 
pusiausvyros išlaikyme. 
Saugokimės, kad karštagalviai ar 
provokatoriai, kuriems rūpi suardyti 
vieningą visos tautos nusistatymą, 
neįtrauktų mūsų į pražūtį.

Bet negana būti patiems 
drausmingiems pilna to žodžio 
prasme. Mes, kaip skautai, nešame 
didesnę atsakomybę už kitus, už 
neorganizuotą mūsų amžiaus 
jaunimą. KodėP Dėl to, kad mes visą 
laiką esame auklėjami valdyti save, 
daug dirbti, o maža kalbėti. Šian
dieną mes turime duoti pavyzdį 
kitiems, iš kurių sunkiau reikalauti 
susivaldymo, kaip turi elgtis tokiais 
momentais, kaip šis, tikras lietuvių 
tautos sūnus ar duktė. Įspėkime tuos, 
kurie karščiuodamiesi ragintų grieb
tis represijų, statyti reikalvimų, kurių 
negalima įvykdyti, pasiduotų pan
ikai, tikėtų įvairiausiems mūsų 
tautinį atsparumą silpninantiems 
gandams, kurių skleidimu yra 
suinteresuoti tie, kurie nenori matyti 
Lietuvą nepriklausomą.

Šiomis dienomis tenka išgirsti ne 
vieną jaunuolį arba ir suaugusį 
kalbant, jog nereikėję lenkų ul
timatumo priimti, o geriau buvę 
visiems žūti kovoje. Taip galima 
kalbėti tik nežinant buvusios 
padėties, vadovaujantis vien 
jausmais. Padėtis buvo tokia, kad 
vienintėlė išmintingiausia išeitis buvo 
sutikti su reikalavimais. Žūti 
paspėsime, kai ateis neišvengiamas 
reikalas, kada nebebus kitos išeities. 
Tiems, kurie dabar ieško įvykių 
kaltininkų, galima pasakyti, kad 
dabar nelaikąs tai daryti. Reikia 
skaitytis su tuo, kas įvyko ir galvoti, 
ką toliau veikti. Mums, skautams, 
tėvynės reikalai rūpi nemažiau kaip 
tiems, kurie šiandieną karščiausiai 
kalba ir prie neapgalvotų žygių 
skatina. Kai ateis laikas mirti už 
tėvynę, kada mūsų broliai kariai mus 
talkon pašauks, mes būsime tarp 
pirmųjų, bet šiandieną — 
susivaidykime! T,

Ištraukos iš 
„Skautų Aido” 5-6 Nr. 1938.11125 d.

XI23.
Lapkričio m. 23 d. mūsų 

KARIUOMENĖS ŠVENTĖ:

Mūsų kariuomenė steigėsi iš 
nieko. V alstybės aparatas vos pradė
jo kurtis; turto jokio, lėšų nebuvo, 
municijos taip pat. Buvo tik vienas 
dalykas — ryžtas — pats svar
biausias. Ryžtas, tėvynės ir tautos 
meilės įkvėptas, davė vyrams . ir 
moterims jėgų sukurti karinę galybę, 
savo ginklu ir kraujo aukomis padė
jusią atstatyti Nepriklausomą 
Lietuvą.

Vyrai, grįžę iš Didžiojo karo 
frontų Rusijoje ir kitur, stojo kurti 
savo — Lietuvos — kariuomenę. 
Vilkėjo kas ką turėjo; valgė ką 

pasiėmė iš savo neturtingų namų 
arba ką sudėdavo moterys pir
miesiems kariams maitinti; 
ginklavosi, kuo pakliuvo: rusų ir 
vokiečių kariuomenių išmėtytus 
ginklų likučius montavo, taisė ir 
vartojo; ^muziejuose yra tų pirmųjų 
ginklų pavydžių. Tačiau nė šaltis, nė 
alkis, nė kitos kliūtis nepalaužė mūsų 
tautos žmonių dvasios iškovoti 
Lietuvai laisvę. Kas iš miesto, kas iš 
kaimo, seni ir jauni, suaugę ir vaikai 
—- ėjo savanoriais ginti savo žemės.

Ir jiems pasisekė! Jie padarė, ką 
galėjo. Vieni su ginklu, kiti su 
plunksna ar knyga, kiti darbu ir 
aukomis atstatė Lietuvą. K ’

Oi sunkus buvo kelias, oi daug 
aukų padėta Lietuvos Laisvei gauti. 
Bet juo didesne kaina įgyta Laįsvė, 
tuo ji brangesnė! Tik didieji žygiai,

8

8



erškėčiuoti keliai ir aukos užtikrina 
N epriklausomybę.

I r Nežinomasis K areivis, žuvęs už 
Tėvynę, yra mūsų Naujosios 
Lietuvos įžymiausias Didvyris, 
didžiausio pasiaukojimo simbolas!

*
Kariuomenės reikšmė ne tik 

praeityje. Ji didelė yra dabar, ji juo 
didesnė ateityje.

Ištobulėjusi karinė sistema, gerai 
išmokslinti ir patyrę vadai, vis geriau 
aprūpinama ir vis moderniškiau 
rengiama mūsų kariuomenė lieka 
pagrindinis tikras laidas tėvynės 
laisvei apsaugoti nuo priešų. Bet 
karinėse institucijose vyrai išmokomi 
ne tik karinės technikos ir ginklų 
vartoti; jie mokomi iš viso gyventi; 
pratinami drausmintis, valdytis, 
susiklausyti; ugdoma vyriškumo, 
ryžtumo, drąsos, ištvermės ir 
patriotizmo dvasia; kariuomenė 
mokykla kaimo ir miesto, mokslo ir 
darbo, intelekto ir jėgos vyrams. 
Ypatybės, kurių turi turėti doras ir 
geras karys, yra ypatybės, kurios 
reikalingos kiekvienam doram 
žmogui ir geram piliečiui.

Mūsų karinė dvasia ir mūsų 
kariuomenės meilė jokiu atveju nėra 
militarizmas; jis yra svetimas mūsų 
tautai, nėra jo ir mūsų kariuomenėje. 
Nesikėsinama į kitų kraštų laisvę, 
negrąsoma niekieno gyvenimui ir
nenorima nė pėdos svetimos žemės.
Lietuva taikinga, kultūringa ir dora!

Mūsų kariuomenė, tačiau, tvirta, 

laisvę. Kariuomenė didžioji ir tikroji 
Nepriklausomybės saugotoja ir gynė
ja'. Duok Dieve, kad niekad jai 
netektų pakelti ginklo, bet reikalui 
ištikus, ji savo pareigų atliks did
vyriškai.

* * ♦
Kariuomenė išaugusi iš 

visuomenės. Kokie tamprūs ryšiai jas 
jungia! Iš visų šeimų yra vyrų 
kariuomenėje; jie jungia savo namus 
ir karinį gyvenimų.

Skautija artima kariuomenei. 
Mūsų vedamas auklėjimas siekia’ 
išauklėti žmogų, kurio siekia ir 
karinis auklėjimas. Skautybės 
sistema, tiesa, kitais metodais ir 
savais principais, auklėjimo 
siekimuose artimai stovi, su 
kariuomene.

Skautų ir skaučių lavinimo 
programos turi nepaprastai daug ir 
kariniam auklėjimui naudingų 
dalykų.

Nuo pat 1918 metų mūsų 
skautiškasis sąjūdis turi tradiciniai 
gerus santykius su kariuomene, ir 
tuos santykius labai vertina.

Besiplėtojanti mūsų organizacija 
vis labiau gali būti naudinga krašto 
gynimo reikalui.

Minėdami- mūsų brangios 
kariuomenės sukaktis, ryžtamės dar 
stropiau ruoštis dirbti Lietuvos 
Lasivei ir Laimei.

ANT. SAULAITIS.
S kautų Aidas 22 N r.

1938 N 1.25.
jos ginklas tvirtose rankose ir pavo
jingas tam, kas kėsintųsi į Lietuvos

Jubiliejinėje stovykloje

V. Baęevičiaus nuotr.
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Pentis

l Skylė ketui I.

Kirvi® dailų pavadinimai; KaiKirvapentė.
Kirviapentls, Kirvlakotiš.

Kirvakotis
Kotas.

Atsargiai su kirviu!

Skautams tinka nedidelis kirvis 
kurio kotas išlenktas ir neilgas.

Ispiova -vinims 
kaukti.

Ašmenys.
Išlenktas kotas.. Kirvinė - prie sienos 

pritaisytas medinis 
daiktas kirviui užkišti.

Kirvlninkas - kirvių kalė - 
jas, taisytojas.

Miško kirtėjas 
MalkĮninkas.

Kirvis turi būti išbalansuotas; 
pakišus pirštą prie koto - turi 
nusvirti.

KAIP KIRSTIV

Kaip perkirsti
stačią?

10

Visi kertami, kapojami, ske
liami ar tašomi medžio gaba
lai turi būti padėti ant ka
ladės ir kirvio smūgiai turi 

atsitrenkti.
Gerai

M

Skaldyti malkas 
ladės! Kitaip - pavojinga 
skaldytojui ir nesveika kir
viui /atšimpa/.

palikti1 ir 2: Pavojinga_ _____  kirvį 
kur nors' numestą arba įsmeigtą į 
žemę: kas .nors gali susižeisti. 
Ir kirvis rudyj a.
3: Uždrausta įsmeigti kirvį■į 

gyvą medį, nors ir trumpam. Sa
vaime aišku, kad jokio medžio 
negalima kirsti be leidimo.
4,5,6: Kirviai laikomi įkišti 

į makštį arba į tam reikalui ka-į makštį 
ladę.

8-tik ant ka-

Nestorą, ilgoką pagalį 
galima malkoms perkirs
ti stačiai atrėmus į že- 

. mę. Kapoti trikampiu.
Bet atsargiai! /Kairėje/

7 ir 8: Saugiausias būdas kir
viui neštis - laikyti jį už pen
ties arba įkišti jį už dirž® už
pakalyje, nusuktam ašmenim. Nie
kad nenešioti kirvio, įkišto šo
ne ar prieš save.
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Plunksniniai debesys gražus, bet už 
48 vai. bus lietaus.

Kamuoliniai debesys rodo gražų orą. Kamuoliniai lietaus arba liūtiniai 
debesys auga statyn, o tada pasipila 
griaustinis, žaibai, lietus.

DEBESYS IR ORAS

Net ir prieš televizijos laikus 
žmonės mokėjo spėti orą be radaro, 
meteorologijos lėktuvų ir žemės 
palydvoų. Visi skautai žino, kad 
rytas be rasos pranašauja lietų; daug 
kregždžių, gaudančių vabalus — 
pranašauja lietų; taip pat iržiedas(ar 
net du) apie mėnulį rodo lietų ar 
sniegą. Jei dūmai nekyla, bus nekoks 
oras.

Dažniausi debesys iliustruojami 
nuotraukomis, kurių prierašai 
paaiškina lauktiną orą — kritulius ar 
giedrą.

Debesys yra smulkių vandens 
lašelių, ledo kristalų arba abiejų mišri 
sankaupa, iškylanti kartais iki 18 km 
(daugiau aukštų debesų yra prie 
Pusiaujo, o arčiau žemės ašigalių 
debesys lėkštesnį). Debesų erdvė 
padalinama į tris dalis arba aukštus: 
apatinis(1-2 km), vidurinis(2-8 knį, 
viršutinis (6-18 km, Lietuvos ir S.

Amerikos vidurio iki 12 km).
Debesys atsiranda pagal įvairų 

atmosferos judėjimą, kaitą — 
drėgmės, oro srovių, todėl ir pagal 
debesis galima orą atspėti.

Viršutinio aukšto debesys yra 
plunksniniai, plunksniniai 
kamuoliniai ir plunksniniai 
sluoksniniai (lotyniškai Cirrus). 
Vidurinio aukšto yra aukštieji 
sluoksniniai ir aukštieji kamuoliniai 
(altostratus ir altocumulus). 
Apatinio aukšto debesys yra 
sluoksniniai ir kamuoliniai. Ketvirta 
rūšis vadinami vertikaliniai debesys.

Kai kurie debesėliai vos kelių 
šimtų metrų storumo, o kiti net kelių 
kilometrų. Debesų išvaizdą, plotį, 
sukimąsi pagal oro sroves matome 
palydovų nuotraukose, rodomose 
per žinias ir oro pranašavimą. Taip 
pat ir laikraščiai atspausdina tokias 
nuotraukas.

I Mes norime, kad visi darytų pažangą per 

smagų lavinimąsi iš vidaus.
B. P.

Plunksimai kamuoliniai debesys 
rodo gražų ^rą, jei vėjo nėra.

Sluoksniniai debesys pranašauja šiek 
tiek lietaus ar sniego.
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SKAUTŲ AIDUI 60 
METŲ

„Kas neskaito ,Skautų aido’ — 
aiškiai matosi iš veido”. Tai senas 
šio Lietuvių skautų sąjungos 
leidinio šūkis.

„Skautų aido” pradžia aprašyta 
smulkiai 1938 m. numeryje. Per 
tuos 60 metų žurnalas buvo 
leidžiamas Lietuvoje, Vokietijoje, 
Kanadoje, JAValstybėse. Visa eilė 
redaktorių, bendradarbių ir ad
ministratorių pridėjo savo laiką, 
domesį ir gabumus, kad lietuviškas 
jaunimas turėtų savo laikraštėlį. 
,,Skautų aidas” tada
naudingiausias, kai jį gauna 
kiekviena šeima ir jį peržiūri ar 
paskaito kuo daugiau skautų, 
skaučių, tėvelių, vadovų ir vadovių.

Sukakties proga skaitytojai ir 
leidėjai prisimena visus, kurie prie 
žurnalo prisidėjo ir prisideda: 
korespondentai, fotografai, 
menininkai. Kuo daugiau žinučių 
iš visur, tuo įdomesnis „Skautų 
aidas”. Rėmėjai ir aukotojai 
padeda laikraštėlį išlaikyti ir siun
tinėti tiems, kuriems ir metinę 

I prenumeratą pasiųsti nėra lengva.
60 metų sukaktis — šventė 

visiems, kurie skaito, rašo, dirba ir 
i platina. O ypatinga visai Sąjungai, 
i kuri pati švenčia 65-rių metų 

sukaktį.

Ig. Tomašauskas

Kaip gimė „Skautų Aidas“
Sunku dabar kalbėti apie senus lai

kus, o dar sunkiau suprasti tūlam tas 
-visas aplinkybes ir darbo sąlygas, kai 
kūrėsi pati sąjunga, draugovės ir skau
tiška spauda. Nors, rodos, 15 metų ne 
kažin koks laikas, tačiau skautų orga
nizacijoj darbo sąlygos tiek pakitėjo, 
kad ir šešėlio nerasi to, kas buvo anks
čiau. Juk ne paslaptis, kad anais lai
kais dažnas kuris mokytojas, o taip pat 
gimnazijos vadovybė, šnairomis žiū
rėdavo į besikuriančius skautų būre

lius. Maža, dar pasakysiu, šnairuoti, 
bet blogiausia tai tos kliūtys, suvar
žymai ir net persekiojimai, kurie ly
dėdavo kiekvieną anais laikais skautų 
žingsnį. Šiandien, jau kaip žinom, vi
sai kitaip. Šiandien visokiam skautų 
darbui yra atviros durys: skautai ger
biami, skautai remiami (kaip organi
zacija).

Apie anuos laikus galima, gal būt 
daug ką prirašyti, bet šiandien tatai 
nebebus tiek svarbu ir įdomu.' Malo
naus Jūsų redaktoriaus vyr. sktn. K. 
Lauciaus paskatintas, perverčiu kelis 
puslapius atsiminimų iš tų laikų, kaip 
gimė „Skautų Aidas“.

Sunku rašyti, prisipažinsiu, seni 
laikai. Ne ką jau tiek daug ir atsime
nu; pagaliau, nebegaliu tokiu įkarščiu 
rašyti, kaip kad anakart karštai to dar
bo ėmėmės. Tenepyksta brangūs skai
tytojai, kad jiems pakartosiu tai, ką 
kitą kartą, gal būt, kas iš jų yra apie 
tai skaitęs. Tik šia proga noriu pa
stebėt, kad spausdintam „Skautų 
Aidui“ leisti mintis — kaip šiandien tą 
gerai atsimenu, — ne mūsų, skautų, 
tarpe yra gimusi, bet ją davė atva
žiavęs amerikietis p. Mickevičius, apie 
kurį dabar jokių žinių neturiu. Visa, 
ką noriu rašyti, buvo tikrai, todėl ven
giu bet kurių pagražinimų. Tad pra
dedu.

Puiki idėja.
Plušu, skubu spausdinti Šiauliuose 

leidžiamąjį šapirografuotą laikraštėlį 
„Skautas“.

Vakaras jau nebetoli, o spausdinti 
dar geras šmotas liko. Draugai seniai 
jau laukia, sporto aikštėj susirinkę, 
šviežio „Skauto“. Na, ir pačiam norisi 
pasportuot. Anądien atvažiavęs dr. 
Eretas parodė daug žaidimų ir gražių 
pratimų.

— Kad tik niekas nesutrukdytų, — 
pamaniau ir vėl dirbu.

Staiga į duris kažkas pabarškino.
— Še, kad nori! — murmtelėjau po 

nosimi.
— Prašau! — šūktelėjau, ir pasi

lenkiau kelti nukritusį iš to strioko 
lapą.

Pakėlęs jį, išvydau prieš save jau 
bestovintį nepažįstamą žmogų’. Iš rū
bų ir skusto veido išsyk supratau, kad 
turiu reikalo su kažin kokiu ameri
kiečiu.

— Ką gi, tamsta, iš manęs dabar 
nori? — buvau beišsižiojąs klausti ne

pažįstamojo, bet laiku susipratau, kad 
tai neskautiška ir, paraudęs iš gėdos, 
nuleidau akis žemyn.

Nepažįstamas vienok buvo džentel
menas ir nudavė nieko nematąs.

— Tai gal tamsta p. T. sūnus? — 
paklausė jis.

— Taip, aš.
— Ar tėvelis namie?
— Ne, nėra. Bet, kaip tamstos ... 

ė-ė-ė...?
— Mickevičius! — suspėjo save 

perstatyti svečias.
— Aha! — ir čia prisiminiau, kad 

išeidamas tėvelis sakė, jei ateisiąs ame
rikietis, prašyt truputį ęalaukti.

Paprašęs svečio atsisėsti, pats, kad 
nebūtų svečiui taip nuobodu, surinkau 
spausdinamojo laikraščio sąsiuvinėlį ir, 
įteikęs jam, prašiau skaityti. Svečias 
buvo visai patenkintas, o aš, nieko ne
laukdamas, spausdinau toliau.

Netrukus svečias ėmė pasakot apie 
Amerikos skautus; pasirodė, gerai šią 
organizaciją pažįstąs. Pagaliau, bevar
tydamas laikraštėlį, staiga paklausė:

— Na, o kodėl, pasakykit, jūs ne
leidžiat spausdinto? Juk tai tiek var
go ir taip nepatogu.

„Spausdintą, spausdintą?...“

— Hm... Mes, pone, tam neturim 
lėšų, — drąsiai atsakiau svečiui. — 
Mūsų skautų asociacija' (tąsyk ji taip 
vadindavosi) neturtinga ir todėl reikia 
pasitenkinti tuo, ką galim patys iš
leisti.

—■ Ne lėšų reikia, bet noro, tik no
ro. .. — tarė jis, ir, kaip matai, ištrau
kęs iš kišenės piniginę, išėmė 1000 
auksinų (tuomet dar buvo gana aukš
tas kursas) ir padėjo ant stalo.

— Šit pradžiai. Atsiras kitų, kurie 
taip pat paaukos... — pridūrė.

Aš jaučiausi lyg trenktas. Visam 
tam nieku būdu negalėjau įtikėti; visa 
atrodė lyg sapne. Bet tai buvo iš 
tikrųjų.

— Ačiū, ačiū... ir dėkui — vos te
galėjau ištarti, susipindamas žodžiuose.

— Dėkoti nereikia. Tai kiekvieno 
piliečio pareigą padėti Lietuvos jau
nuoliams auklėtis.

Aš padaviau lapą pasirašyti.

Sugrįžo tėvelis.
Nebesitverdamas iš džiaugsmo, su

griebiau kiek buvo atspausdintų laik
raštėlių ir, mandagiai atsiprašęs ir dar 
sykį padėkojęs svečiui, galvatrūkčiais
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tau;
TĖVŲ DALYVAVIMAS

1. Įtraukti tėvus ir motinas kaip, 
specialybių ar kitų dalykų in
struktorius.

2. Tėvų ir sūnų, motinų ir 
dukrų iškylos (jei jie negali, gal 
kitas vaikui brangus suaugęs 
galėtų dalyvauti?) Išeiti patyrimo 
iaipsnių programos dalykų. Kartu 
planuoti?

3. Vakaronė su tėvais stovyklo
je (ar iškyloje) — išmokti apie 
paežerės apsaugą, stovyklos 
užsiėmimus; atnaujinti įžodį; 
dainos; maistinimas ir sveikata 
stovykloje.

4. Kelionė dviračiais ir dviračių 
priežiūra.

5. Ypatingi įvykiai — 
skautoramos, mankštos ir gim
nastikos dienos, automobilių 
plovimas, obuoliavimo ar 
uogavimo ar grybavimo dienos, 
pomėgių parodėlės.

6. Tėvų ir vadovių pasitarimai 
apie jų vaikų auklėjimą, sueigų 
pobūdį, vadovavimą.

7. Gamtos apsaugos bendri 
užsiėmimai.

8. Seminaras su vaikais, tėvais 
ir vadovais apie kurį nors rūpimą 
klausimą.

9. Skautų konkursų ar žaidynių 
užbaiga su tėvais ir motinomis.

10. Aplankyti tėvo raštinę, 
įmonę, darbovietę.

11. Išmokti kokį amatą ar bent 
šiek tiek apie tai — kaip taisyti 
automobilį, kalbėti per radiją, 
fotografuoti, taiysti baldus, 
dažyti . . .

12. Fotografų iškyla — 
susipažinimas su gamta.

13. Paslaptinga kelionė.
14. Sportinis žaidimas 

(tinklinis, krepšinis, 
kvadratas . . .).

15. Istorinė ekskursija. Šeimų 
gegužinė. Pionerijos popietė su 
modelių statyba;' kompasu 
kelionė. Pajodinėti arklių ūkyje.

16. Lobio jieškojimas.

ŠEIMOJE
Šeimoje, kai vaikai sulaukia 

prityrusių skautų ar skautų vyčių, 
vyresniųjų skaučių amžiaus, neretai 
tėvams ir vaikams sunku susikalbėti. 
Padedantys šeimoms išmokti 
susikalbėti siūlo šias gaires:

Kalbėti paprastais, trumpais 
žodžiais, kai tėvai sūnui ar dukrai 
išreiškia savo rūpestį ir supranta, kad 
jaunuoliui nėra lengva.

Kiekvieną savaitę skirti laiko 
pasikalbėti su kiekvienu vaiku 
atskirai. (JAV tėvas su vienu iš vaikų 
atskirai praleidžia? 1/2 minutės per 
savaitę);

Išaiškinti savo vertybes ir 
nustatyti gaires šeimoje, nes 
keliolikmečiui svarbu žinoti, ką tėvai 
tiki, vertina ir ko tikisi.

Tėvai gali nutraukti kalbą, 
pakeisti temą ar pasakyti, kad kas 
nors jiems nepatinka.

Skautybė yra paprasta.
Ženkime pirmyn — ir ženkime su

.šypsena.

Lenktynės laiveliais.
17. Bendros skautų ir tėvų 

paruoštos pamaldos, susikaupimo 
vakaras.

18. Tėvo ir sūnaus lauželis.
19. Kas kelis mėnesius žin

iaraštis ar aplinklaiškis tėveliams.

Kai sūnus ar duktė nori kalbėti, 
patariama klausyti, nors ir kalbos 
nebūtų tėvui ar motinai įdomios.

Leisti vaikams gyventi savo < 
gyvenimą, o ne jį tvarkyti.

1
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SUEIGA — SUSIRINKIMAS

Kiekviena sueiga arba bet koks susirinkimas turi 
turėti tikslą:

1. aptarti siekimus, idėjas,
2. iškelti ir spręsti problemas,
3. daryti ar išklausyti pranešimus,
4. mokyti kitus, ką daryti ir kaip,
5. išaiškinti planus ar programas,
6. išgirsti narių nuomones,
7. pakelti narių ūpą ir pagyvinti veikimą.
Sueiga neturi tęstis ilgiau negu 2 valandas — po to 

dingsta susidomėjimas ir dėmesys.
Būtina turėti planą ir pasiruošti sueigai:
1. Atidarymo tradicijos.
2. Sueigos tikslo pristatymas ir jo atlikimas.
3. Informacijos.
4. Visų narių nuomonių išreiškimai.
5. Problemų sprendimas.
6. Laisvų diskusijų valandėlė.
7. Uždarymas.
Kartais grupė negali daug atsiekti, nes kai kurie 

nariai:
1. nusistatę prieš sueigos tikslą,
2. nesutinka su kitais nariais arba pasidalina į 

grupes,
3. neišreiškia savo nuomonės viešai,
4. yra apatiški,
5. bijo spręsti: taip, ar ne.

Yra įvairių būdų, kaip pravesti sueigą ai 
susirinkimą:

I. Vadovas išlaiko stiprią kontrolę:
1. nariai išreiškia savo nuomones, bet vadovas be jų 

padaro sprendimą.
2. Nebūna nuomonių pasikeitimo ir atvirų 

pasisakymų.
Tokių sueigų rezultatai būna:
a. narių pasyvumas,
b. nenoras prisidėti,
c. nutarimai nepildomi.
II. Vadovas praveda sueigą įjungdamas narius ir 

juos:
1. veda prie sueigos tikslo,
2. išsprendžia bendras problemas,
3. įtraukia visus į bendrą darbą
Tokių sueigų rezultatai būna:
a. nariai jaučia lygybę su vadovu,
b. su norų dirba.
Kad sueiga atsiektų savo tikslą, vadovas turi 

išlaviruoti ir pavartoti kelis vadovavimo būdus:
1. Demokratišką — visi išreiškia nuomones.
2. Diplomatišką — „jei negali atlikti šį darbą, tai gal 

pamėgink aną”.
3. Pragmatišką — „turime tik 2 valandas, o reikia 

padaryti 10 šiaudinukų”.
4. Kai kada ir autokratišką — „jei nesumokėsite 

nario mokesčio, negalėsite balsuoti už vadovybę!”
(Pagal paskaitą skautėms 

pritaikė Birutė Prasauskienė)

IŠLEIDŽIAMA VYTĖS 
NEMUNĖLIO POEZIJOS 

RINKTINĖ VAIKAMS

Los Angeles ateitininkai sen
draugiai, susitarę su „Lietuvių 
Dienų” leidykla, organizuoja Vytės 
Nemunėlio (Bernardo 
Brazdžionio) vaikų poezijos 
rinktinės išleidimą. Rinktinė bus 
sudaryta iš daugiau kaip 10-ties jo 
vaikų poezijos knygučių, išleistų 
Lietuvoje ir išeivijoje. Poezijai 
atrinkti, šalia autoriaus, yra 
sudaryta pedagogų komisija. 
Rinktinė bus apie 200 puslapių ir 
iliustruota.

Maloniai kviečiame visus tėvus 
bei senelius užsisakyti šią knygą iš 
anksto, prisiunčiant po penkis 

dolerius už vieną egzempliorių. 
Galima užsisakyti ir daugiau egz. 
Užsakymus ir pinigus siųsti L. A. at- 
kų sendraugį skyriaus iždininko 
adresu: Pranas Grušas, 5559 
Modena Place, Agoura, CA 91301. 
Čekius rašyti taip: Lithuanian 
Catholic Graduates Association 
Ateitis.

Ribotas likusių knygų skaičius 
vėliau bus pardavinėjamas . po 
septynis (o gal ir daugiau) dolerius, 
kad būtų pilnai padengtos leidimo 
išlaidos.

. Kviečiame visus pasinaudoti šia 
proga praturtinti savo vaikų dvasinį 
pasaulį. Laukiame taip pat ir aukų, 
kurios galima nurašyti nuo pajamų 
mokesčių. Garbės mecenatai, 
paaukoję nemažiau 50 dol., ir 
mecenatai, paaukoję nemažiau 25 

dol., bus paskelbti šioje knygoje, o 
taip pat gaus po vieną jos 
egzempliorių.

ASS Los Angeles 
skyriaus valdyba 

). Motiejūnas — pirm. 
Los Angeles, 1983.11.30.
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VYRESNIS SKAUTŲ 
VADOVAS IR JO

SANTYKIS SU
JAUNESNIU SKAUTŲ 

VADOVU

Kas yra Vadovas
Kiekviename žmonių sambūryje 

visada iškyla vienas ar kitas asmuo 
turįs vadovavimo gabumus. Tas pats 
yra ir su skautų . organizacija. 
Asmenys vadovaują organizacijoms 
yra dviejų rūšių: įgimtas 
organizatorius — Dievo dovana ir 
išėjęs per organizacijos ir gyvenimo 
mokyklų. Iš to darosi išvada, kad 
tapti Vadui, reikia praleisti daug 
metų dirbant su žmonių mase.

Kaip pasidarė Vadovu
Iš skautiškos pusės, statome 

klausimų, Kas yra Vadovas? 
Skautybės įkūrėjas, Lord’as Baden 
Powell’is vadovų laikė kaipo vyresnį 
brolį jaunesniajam. Asmuo 
nepasidarė vadovu per naktį — 
išdygo kaip grybai po lietaus. Jis 
pamažu išaugo bendrai veikdamas 
benriukų-mergaičių būryje ir 
pasinaudojo patarimais, 
padrųsinimais vyresniųjų vadovų. Iš 
to gaunasi -išvada, kad mes esame 
viena šeima, kurioje bendrauja 
broliai, sesės, jauni ir seni.

Jaunuolis-ė, išėję pergyvenimo ir 
organizacijų mokyklas — suauga ir 
tampa vyresniais vadovais. Tapus 
vyresniuoju vadovu, darbas ir at
sakomybės pasidaro dvigubai 
didesnis. V yresnio vadovo tikslas yra 
padėti jaunesniųjam, savos 
skautiškos šeimos nariui. V yresnysis 
vadovas turėdamas didelį skautiškų 
patyrimų ir naudodamas skautiškų 
metodų — leidžia jaunam vadovui 
savarankiškai daryti sprendimus 
sueigų, iškylų, stovyklų metu; 
išvengiant negerovių ir kreipiant 
jaunimų į pozityvių linkmę. Šitoje 
sistemoje bet koks viršininkavimas 
nesiderina.

Viršininkas
Jeigu Vadovas tuomi save laiko 

— tai jis kenkia ir iškeipia pačių 
skautiškų sistemų. Todėl, Vadovo, to 
vyresnio brolio tikslas yra tik padėti 
patarti, padiskutuoti, o ne būti 
„viršininku”.

Jaunasis Vadovas
Jaunesnis vadovas, vyresnio 

vadovo globoje, sugebės plačiau ir 
giliau gilintis į skautybės metodų ir 
pasiruoš patarnauti jaunesniems už 
save. Šitaip dirbdamas, jaunasis 
vadovas pamažu pasiekia 
organizacinio pajėgumo. Jaunasis 
vadovas, nors ir turėdamas 
organizacinį pajėgumų, bet 
neturėdamas pakankamai žinių apie 
skautybės metodų, siekius, ideologijų 
ir neturėdamas meilės skautiškai 
šeimai, kuri jau ne vienam iš msų yra 
tapusi antroji šeima, nesugebės ilgai 
išsilaikyti vadovu skautų sąjungoje, 
ją mes ir nueis į kitus laukus.

Tikslai skautiška metodika.
Jeigu jaunasis vadovas nesupran

ta ir nepažįsta skautybės tikslus ir jos 
siekimų, tai jis susikurs savo. Jo 
tikslai, siekiai pasidaro nepastovūs, 
keičiasi pagal reikalą, sąlygas ir vietą. 
Pav. stovykloje vienoki sueigose vėl 
kitoki, vedusiems dar kitokesni ir t.t. 
Tokia siekimų maišatis nieko 
skautybei nežada, o tuo labiau ir 
pačiam jaun. vadovui.
Įvertinimas Vadovo

Aišku, kad jaun. vadovas dirb
damas skautybei aukodamas savąjį 
laisvalaikį, laukia ir įvertinimo. Pav., 
pakėlimo į vyresniškumo laipsnius, 
apdovanojimus garbės ženklais, 
iškėlimo jo darbų viešumon. To nori 
ir vyresnieji Vadovai. Bet visi kiti 
asmeniniai norai neturėtų virsti 
tikslais, užmirštant jaunąjį skautą.
Vyresnis ir jaunesnis Vadovas

Šiame pašnekesyje iškėlėme du 
vadovus: vyresnybės vadovas, išėjęs 
ilgų metų skautiškų mokyklą ir 
jaunesnį vadovą, norintį įsijungti į 
vyr. vadovo eiles. Retkarčiais šių 
dviejų vadovų keliai susikryžiuoja ir 
įvyksta vienas kito nesupratimas.

Pripažinti, kad jaunasis vadovas 
turi daug gerų idėjų kaip vesti 
jaunuosius-ias skautus bei skautes 
kad išauklėjus gerais visuomenės 
nariais, dorais krikščionimis, tėvynės 
mylėtojais ir tvirtomis asmenybėmis 
žmones.
Kaip anksčiau minėjau, vyresnis 
vadovas neturi būti viršininkas, bet 
tik vyresnis brolis. Pasėkoje to, 
vyresnis vadovas visada turi ben
dradarbiauti su jaunaisiais vadovais 
sekančiai.

Suprasti, kad jaun. vadovas turi 
asmeninius ryšius su vadovaujamu 
jaunimu ir daugiau supranta jaunimo 
norus, pageidavimus. Jie taip pat 
daugiau supranta ir jaunime 
kylančias ydas. Būdami patys stiprūs 
savo charakteriuose sugebės prie 
jaunimo geriau prieiti ir pakriepti į 
pozityvią linkmę.

Pasitikėti jaunuoju vadovu, nes 
tik pasitikėjimas sukelia pasitikėjimą 
savimi. Jeigu jaunas vadovas yra
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skiriamas vienam ar kitam postui 
leisti jiems patiems atlikti uždėtąsias 
pareigas. Iš čia turi būti aišku, kad ji 
ar jis, gavo tas pareigas tik todėl, kad 
buvo joms gerai paruoštas, infor
muotas ir supažindintas-a.

Informuoti paaiškinti
Administracinio Skautų Są

jungos nariai turi informuoti ir 
paaiškinti jaun. vadovus apie įvairius 
nutarimus, ne raštais, bet 
nuoširdžiais diskusiniais pasikalbė
jimais. Taip pat labai svarbu 
paaiškinti jaunojo vadovo daromas 
klaidas, ne aršia ir paslėpta kritika, 
bet nuoširdžiu patarimu. Kritikos 
tikslas yra surasti gersnius būdus, bet 
ne užgavimui ar paniekinimui jauno 
vadovo.

Parodyti įvertinti
Parodyti, kad jaunasis vadovas 

yra įvertinamas. Tą eikia padaryti 
viešai. Per skautų spaudą, tuntų 
susirinkimo metu ar per stovyklas. 
Uždaras pagirimas neatsieks tikslo. 
Pakviesti jaunąjį vadovą-ę į 
susirinkimus, pobūvius, kai atvyksta 
aukštesni skautybės administracijos 
pareigūnai. Juos pristatyti, nurodyti 
einamas pareigas ir iškelti gerai 
atliktus darbus. Duoti progos, kad 
jaun. vadovas pajustų, kad skautų 
Sąjunga yra ir jų sąjunga — Seserija, 
Brolija, Akademikai.

Pasitarti
Tankiai daryti pasitarimus su 

jaun. vadovais. Pasitarimus daryti su 
kiekvienu vadovu atskirai. Duok 
jiems išsikalbėti, išsiaiškinti rūpimus 
klausimus. Išklausyk jų širdies 
skausmus: džiaugsmą, liūdesį, 
pasisekimus, klaidas ir pan. Į 
susidariusius sunkumus, jaun. 
vadovai labai kreipia dėmesį, gal to 
vyr. vadovai kartais ir nepastebi, kad 
galėtų nugalėti kliūtis ir tobulėti. 
Gavus patarimus iš jaun. vadovo, 
neuždaryk savyje, bet pranešk ir 
aukštesniąjai skautų vadovybei, jeigu 
tas liestų sąjungos gerovę. Yra 
vadovų, kurie mėgsta pasigirti, 

perdėti — išklausyk ir duok savo 
patarimą. Būk visada nuoširdus, 
linksmas.

Gerbk nutarimus, parėdimus ir 
visada vykdyk. Prieš darant spren
dimą, gerai išstudijuok, kad 
nereikėtų keisti. Jeigu yra reikalas 
pakeisti jaun.- vadovą) išsikalbėk su 
juo-jaja, kad suprastų savuosius 
trūkumus. Išaiškinti jaun.- vad. 
reikalavimų naudą vadovaujamam 
skautiškam jaunimui. Prieiti prie 
abipusio nutarimo.

Nuolatos keičiant nuosprendžius, 
įsakymus, vadovas nustoja pagarbos 
netik jaun. vadovų, bet ir vyr. vad. 
tarpe.

Neieškok krislo
Neieškok krislo kitų akyse. Nėra 

vadovo, skauto-ės blogo-os, gal jie 
turi kokių nors silpnybių — kas gi jų 
neturi. Ir skautų įstatas sako, kad 

Jubiliejinėje stovykloje V. Bacevičiaus nuotr.

mes turime naikinti viską piktą 
pasaulyje, bet pradėkime nuo savęs. 
Ieškokim, ką mes galime gero rasti 
kiekvienam individe, ar tai būtų 
skautas, skautė, vadovas-vadovė. 
Kas nuolatos ieško klaidų, tas asmuo 
dirbtinai kelia savo savigarbą kurios 
jis ar ji nesugeba turėti — prisiskiria 
kitų nuopelnus sau.

Taip pat nereikia užmiršti 
posakio, kad tik iš klaidų, 
nepasisekimų pasisėmiam naujų jėgų 
naujiems bandymams.

Baigdamas, primenu Jums kad 
skautas linksmas, susivaldo ir 
nenustoja vilties. Viltis, tai laimės 
žiburys, kur mus ves skautiškais 
keliais. Vadovaudamiesi 
išdėstytomis mintimis, mes 
sugebėsime rasti bendrą kalbą tar
pusavyje.

v.s.fil. Antanas Paužuolis
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sprukau per duris.
„Kodėl jūs neleidžiat spausdinto ... 

spausdinto... spaus...“ — kartojau 
bėgdamas sporto aikštėn pas savo 
draugus.

11
Mintis bręsta.

Ruduo.
Sykį mudu su Vaciu Baniuliu grį

žom iš Gubernijos per „kazarmes“, 
Šiaulių linkui.

Saulė leidosi. Paskutinieji jos-spin
duliai, dar sykį švystelėję, apipylė rau
dona spalva namų stogus, medžius, 
kraštelį palšojo debesėlio ir, nebetekę 
jėgos, geso, grimzdami už tamsaus 
miško šešėlio.

— Žinai, Vacy, — tariau, — ar ne
būtų mums reikalo leisti Šiauliuose 
spausdintą skautų laikraštėlį; ne tiek 
jau brangiai apsieitų... — ir, papasa
kojęs nuotykį su p. Mickevičium, lau
kiau Vacio nuomonės.

P. Mickevičiaus auka ir skatinimas 
leisti spausdintą laikraštėlį mudviem 
smarkiai įstrigo į galvą.

Klausimas buvo tik piniginis. Su 
šita auka ateity visą laiką leisti neiš- 
tęsėsim.

— Baikos! Draugovės pastatys po
rą vakarų ir užteks, o vėliau bus ge
riau, .. — tarė Vacys.

Sutarėm. Mintis gimė; netrukus tu- 
-rėjo. gimti ir darbai.

ui.
Paruošiamieji darbai.

Technikinių klausimų, buvo daug: 
formatas, laikraštėlio vardas, derybos 
su spaustuve, bendradarbiai. Susirin
kom visi „vyresnieji“: Vacys Baniulis, 
Alg. Januškevičius, Alg. Jakševičius, 
Ild. Stanevičius ir aš.

Tuo tarpu formatas buvo nusista
tyta leisti 8 puslapių. „Skautų Aido“ 
pavadinimas buvo pasiūlytas Alg. Jak- 
ševičiaus ir priimtas. Pigiausia spaus
tuvė iš susirašinėjimo pasirodė Biržuo
se. Redaktorius vienu balsu buvo iš
rinktas Vacys Baniulis. Man teko va
žiuoti į Biržus tartis su spaustuve ir 
vežti medžiagą. Medžiaga buvo ne
gausi. Kun. VL Mažono str. — „Idealų 
katalogas“, Vyt Jakševičiaus (dabar 
rašytojas, pasirašąs Vyt Alantu, „Lie
tuvos Aido“ vyr. redaktorius),—„Šak
nys „Budėk“, Vacio Baniulio vertimai 
„Pūgoje“ ir „Šmėklų namas“, mano — 
„Stovykloj“ ir kt. Žodžiu, išėjo taip, 

kad pirmam laikraščio numeriui pri
trūkome medžiagos ir todėl paskutinio 
puslapio pusė liko tuščia.

Na,, bet tiek to. Tęsiu toliau.
Pasiruošęs kelionėn važiavau į 

Biržus.
IV.

„Važiuojam!“ ...j Biržus.
—• Biržai!—„samovarėliui“ (trauk.) 

sustojus, šūktelėjo tarnautojas. Visi 
išlipom. Prieš akis lyguma ir keletas 
namelių.

— Na, tau ir miestas, — pamaniau 
ir' nurioglinau miestan ieškoti spaus
tuvės.

Spaustuvėj sutikau vokietuką, su 
kuriuo vos galima buvo lietuviškai su
sikalbėti. Dėl laikraščio susitarėm. 
Kainuos 70 litų ir dar kiek atsiuntimas.

— Tik, žiūrėkit, kad kovo l'd. tik
rai išeitų, — priminiau išeidamas.

—• O ja, bus gut! — atsakė spaus
tuvininkas.

Dėlei tų pačių priežasčių turėjau 
Biržuose apsinakvot. Kambarys, kurį 
nusisamdžiau „Mūzos“ viešbuty nak
vynei, buvo šaltas, drėgnas ir be švie
sos. Be to, lovoj atsigulęs radau nau
jų „Mūzos“ prietelių.

Kai atvažiavau namo,' mama, pa
žvelgusi į mano kelionės marškinius, 
net nusigando, ir tučtuojau liepė man 
eiti pirtin. Ką darysi, mamos reik 
klausyti.

V.
„Skautų Aidas“ gimė.

— „Aidas“ išėjo! — šūktelėjo sykį 
atėjęs gimnazijon Vacys Baniulis, — ir 
ištraukęs iš portfelio „Sk. Aidą“ pa
davė man, įsakydamas kol kas niekam 
nerbdyt. Šu godumu permečiau jį aki
mis nuo pradžios iki galo.

— Bet kodėl nerodyt? — nustebęs 
iš sykio paklausiau jo, bet pamatęs vir
šely datą „Kovo 1 d.“ supratau, kad 
dar per anksti jis platinti.

—; Aha, dar per anksti... — tariau.

Skautų Aidas
Mėnesinis Skautų literatūros laikraštis, 

leidžiamas Šiauliuose.

Bet dalykas buvo visai kitok 
du su Vacių klydom, manydan 
nusiųstas apskrities viršininkui ; 
Šimas apie „Sk. Aidą“ patenk 
Kaip ten buvo, taip, bet „Sk. . 
buvo konfiskuotas ir uždrausta 
tint, o „ponui“ redaktoriui teko 
areštas'už neteisėtai išleistą lai 
nepadėjus jame net savo paraš 
dėtis buvo kritinga.. Redaktorii 
kėjo išgauti leidimas ir ištikimyb 
dijimas; visa tai užsitęsė gana 
Išspausdinta data seniai praėjo, 
Aido“ numeriai vis tebegulėjo n1 
tintu Nežinia, kaip būtų buvę, 
geri žmonės valdžios viršūnėse. 1 
kovo 14 d. buvo suteiktas leidim; 
tinti „Sk. Aidą“.

Bet kas daryti su data? Pax 
dviem savaitėm.

— Žinai ką? — tarė Vacys. - 
imki va penkiukę ir pristatysin 
„1“: bus kovo 15 d.

Vacio pasiūlymas buvo aiškiai pri
imtas. Netrukus gavom iš spaustuvės 

, „5“ ir „t. b.“ (nes apysaka „Šmėklų 
namas“ nebuvo užbaigta, o gale nie
ko nebuvo pažymėta) raides.

Tą vakarą pridėję- raides, išsiskirs
tėm namo, džiaugdamies, kad „Skautų 
Aidas“ išeis vis dėlto savo .laiku.

Rytą, kovo 15 d., Šiaulių gimnazi
jos moksleivija skaitė „Skautų Aidą“.

— Viskas gerai, kas gerai baigiasi? 
— tarė man priėjęs po pamokų Vacys.

— Taip. Man nepaprastai smagu po 
visų tų įvykių! — tariau sukdamas na
mų link.

— Na, bet budėk!
Aš atsakiau tuo pačiu ir mudu, 

stipriai paspaudę viens kitam rankas, 
išsiskirstėm.

Atsigulus, kai snaudulys ėmė ma
ne slopinti, sąmonėj kartojosi neaiškūs 
žodžiai... „spausdintą... spausdintą... 
spaus...“
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BoooomiĮ pn,
Skyrių veda

s.v.v^I. Audrius Kirvelaitis
3717 W. 82nd Place

ORO SKAUTŲ SKYRELIS chkago’ ,,L 60652

ORO SKAUTAI JUBILIEJINĖJE 
STOVYKLOJE

Po nakties važiavimo autobusu, ryte, 
apie 9 val.asiekėme Jubiliejinės 
stovyklos Aurora. T rails
Camp, Kanadoje Po sustojimo 
pirmas uždavinys buvo iškrauti 
daiktus pastovyklėmis: vilkų, bebrų- 
jūrų skautų-budžių, skautų, 
prityrusių skautų, skautų vyčių ir oro 
skautų — pasirodo, kad bus šešios 
pastovyklės. Iš čia daiktus ir mums 
skirtas Lituanicos tunto palapines 
mažas sunkvežimis vežė j pastovyklės 
rejoną.

Tuo pačiu Laiku atvažiavo ir 
daugiau autobusų, ne vien tik mūsų, 
iš Čikagos, taigi daiktų atvežimo 
reikėjo ilgokai palaukti. Vadovai 
mus nuvedė pusryčių, o po to į 
pastovyklę. Vieta graži. Didelė, lygi 
aikštė lapuočių medžių apsupta. 
Žiūrinėjome, dairėmės ir laukėme 
savo daiktų. Štai ir daiktai. Vos tik 
spėjome juos iškrauti iš sunkvežimio, 
kai dangus pradėjo „krapinti”. 
Vadovai liepė daiktus sunešti į čia 
esančias nuolatines palapines-na- 
mukus. Tos palapinės turėjo medinis 
grind’.", dalį sienų ir stogą. Apie 
dviejų pėdų tarpas prie stogo buvo

Oro skautų pastovyklė J. S. parade. 

brezentu uždarytas. Dienos metu jį 
galima pakelti išvėdinimui. Įėjimas 
irgi uždengiamas brezentu. 
Nutarėme savo atsivežtų palapinių 
nestatyti, o palikti ir jei kam truks — 
paskolinti.

Taip prabėgo rytas ir atėjo pietūs. 
Visą laiką visi valgėme didelėje 
valgykloje kartu su kitais 
stovyklautojais. Kartais, nors ir 
nustatytu laiku einant valgyti, 
reikėdavo palaukti eilėje.

Iškėlę Dariaus ir Girėno oro 
skautų pastovyklės Gairę, pradėjome 
įsikūrimo darbus: papuošimus prie 
palapinių ir kitus įrengimus — 
patogumus vadovaujami s.v.v.sl. 
Rito Pavilionio. Ir vartai antrą dieną

buvo baigti pionerijos vadovo s.v.sl. 
Dariaus Pavilionio priežiūroje. Jam 
talkininkavo visi oro skautai vyčiai. 
Antros dienos pavakare atvažiuoja 
stovyklavietės kanadiečiai 
prižiūrėtojai ir sako: „Broliai, turite 
nugriauti vartus. U gniagesių mašina 
negali pravažiuoti”. Mūsų tik veidai 
nutyso. Na ką darysi. Sukūrėme 
naują vartų projektą, senuosius 
nuleidome ir vėl į darbą. Oras visas 
pirmas dienas buvo karštas ir labai 
drėgnas, paįvairinamas staigaus 
lietučio. Susiradome daugiau medžio 
ir projektus užbaigėme.

Tačiau niekas mūsų pastovyklės 
brolių negalėjo neigiamai nuteikti ir 
viską atlikome su šypsniu ir garsia 
daina žygiuodami. Tai pastebėjo ir 
L.S.B. ,,Varpo” stovyklos 
viršininkas v.s.fil. Vytautas Vidugiris 
viešai pagirdamas.

Užsiėmimų paįvairinimui 
nepamiršo ir „Aušros” stovyklos 
vadovybė. Be eilės gražių, įdomių ir 
turiningų tautinių užsiėmimų, minė
jimų, parodų dar, buvo pridėta ir 
virtuvės tarnyba (KP), kuri iš mūsų 
nedidelės pastovyklės pareikalavo 
daugumos skautų, o prie jų dažnai 
prisidėjo ir savanoriais vadovai, kad 
jaunesnieji nesijaustų nuskriausti. 
Tas juos visus dar daugiau suartino.

Mes turėjome ir savo 
paįvairinimų. Dvi iškylas. Pirma 
buvo išrinkti porai dienų iškylai
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Dalis oro skautų Jubiliejinėje 
stovykloje. Iš kairės: Tadas 
Glavinskas, Petras Skripskūnas, 
Vitas Račiūnas, Adomas Didžbalis, 
Edis Glavinskas, Arėjas Užgiris, 
Tomas Vasiliauskas.

Nuotraukos Reginos Didžbalienės 

vietą, išbandyti gaminti maistą' 
naudojant labai mažai indų. Maisto 
gaminime turėjofne labai daug 
talentų. Patariami s.v.si. Tomo 
Glavinsko, s.v.v.si. Vytenio 
Kirvelaičio, s.v.si. Dariaus. 
Pavilionio, s.y.v.sl. Rito Pavilionio 
iškylautojai pradėjo ruoštis puotai. 
Be daržovių sriubos, turėjome 
lietuviškus ir amerikoniškus 
kotletus, cepelinus,'„French toast”, 
keptų kiaušinių ir kitų skanumynų. 
Antra išvyka buvo apžiūrėti garsųjį 
Toronto Science Fair muziejų, kuris 
paliko gilų įspūdį.

Artėjant savaitgaliui ruošėmės 
svečių priėmimui. Mokėmės dainuoti 
ir žygįuoti pastovyklės komendanto 
s.v.v.sl. Audriaus Kirvelaičio 
priežiūroje, o vieną kartą 
talkininkavo dainavime „V arpo” 
laužavedys s.v.s.sl. Paulius Alekna ir 
sesė Rasa Šoliūnaitė su akordeonu ir 
dainos tada tikrai gražiai skambėjo.

Laužai vakarus užimdavo ir per 
daug nuobodžiauti laiko nebuvo. 
Turėjome daug stovyklos lauž% kur

ir mes keletą neblogų pasirodymų 
turėjome. Kitus vakarus eidavome į 
šlipsų spalvų laužus — vakarones 
kartu su sesėmis. Čia turėjome 
daugiau progos pabendrauti, 
susipažinti su kitų vietovių skautais ir 
skautėmis.

Vienas iš didžiausių užsimojimų 
buvo Dariaus ir Girėno 50 metų 
paminėjimas. Pastovyklės

*- ''WiSiisgs£>*D • ■ .. ■■Balta ramunė
Nusilenkė nuo lietaus 
Susipurvino.

:W" ’

>■ ■ <:xį;-š<

g Skruzdėlė maža . j
r ■ r. • „ nrie masito valgy _—Bėga pne m -

Greit ją SUSP Daina Matai y
M Daina

... ... Ra,] tonai skrenGd
Virš baltųjų debesų, g
Vėl atgal grįžta. .

Kristina Matusaityte g
Ilona Vaičiulytė

Tekanti saulė V
Šildo visą pasaulį
Tamsoj paslėpta.

Kristina Matusaityte
Ilona Vaičiulytė
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viršininkas s. Justinas Kinrciaitis 
surinko medžiagą ir stMŽarū planą, 
kur dalyvavo visi pastovyklės 
skautai. Jie susiskirstę į 4 stotis ir 
patys skautai savais žodžiais 
apibudino pirmoje stotyje —■ Kas 
buvo Darius ir Girėnas, idėjos 
kilimas, visuomenės pritarimas; an
troje — Paruošiamieji darbai 
(lėktuvas, lėšos; ' trečioje — 
Skridimas, žuvimas, World Fair; 
ketvirtoje — Laidotuvėsį minėjimai, 
lietuvių suvienijimas. Brolijos „Var
po” stovyklos pastovyklės atsilankė 
draugovėmis. Gaila, kad negalėjo 
visos skautės atvykti, nes manau, 
daug ko naujo galėjo sužinoti. Taip 
pat baigiamajame stovyklos lauže 
buvo perskaityta Dariaus ir Girėno 
testamentas visai oro skautų 
pastovyklei tyliai dainuojant 
„Leiskit į Tėvynę”.

Gaila, kad tos dvi savaitės taip 
greitai prabėgo, tačiau dabar mes 
laukiame Tautinės stovyklos, kur vėl 
galėsime visi sueiti.

Brolis Jotvingas

Daina Mataitė kooo6~s~.-'*c<

Audra Vutaitė M 
Nina Phiibps
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PASIRYŽIMAS
Mano nuomonė: išlaikyti savo 

lietuvybę yra geniausia susituokti 
su lietuviu, bet viskas tikrai 
priklauso nuo kiekvienos in
dividualios mergaitės. Žinoma, su 
lietuviu nebūtų jokios problemos 
savo lietuvybę išlaikyti. Bet jei 
lietuvaitė neišteka už lietuvio, tai 
jos lietuvybės išlaikymas priklauso 
nuo jos pasiryžimo ją išlaikyti. 
Jeigu žmogus tinkamai pasiryžęs, 
tai jis gali betką atsiekti. Tai jeigu 
lietuvaitei yra tikrai svarbu išl
aikyti savo lietuvybę, niekas tikrai 
negalėtų jos sustabdyti. Žinoma, 
daug priklauso nuo jos auklėjimo 
ir jos pačios šeimos lietuvybės.

Nuo pat mažens dauguma 
lietuvaičių yra mokamos kalbėti 
lietuviškai. Dauguma šių 
mergaičių išmoko lietuvių kalbą 
prieš išmokdamos anglų. Matot, 
jų tėveliai buvo pasiryžę savo 
lietuviškumą pervesti savo 
vaikams ir neleisti jai išmirti.

Jei lietuvaitė ištekės už 
lietuvio, tai jie abu irgi perves 
savo lietuvybę, išmokydami savo 
vaikus lietuviškai. Tuo pačiu 
pasiryžimu lietuvaitė, kuri

„SKAUTŲ AIDO” 60-mėtį 
MININT

P’oaušrinio

šimtmečio spinduliai švietė 
ir uždegė. Prislėgta tautos naktis ėmė 
mirgėti vis naujais žiburėliais. Tame 
apšvietos sujudime prieš 60 mt. 
blykstelėjo ir „Skautų Aidas”. Pir
mieji žingsniai — Šiauliuose. Brolis 

neištekėjo už lietuvio, gali per
duoti savo vaikams savo lietuvybę, 
išmokydama juos lietuvių kalbos. 
Tai kas, kad jos vaikas ar vaikai yra 
tik pusiau lietuviai., Maži vaikai 
gabūs ir gali išmokti daug kalbų, 
ne tik vieną ar dvi. Tai jeigu 
lietuvaitė nuo pat mažens su savo 
vaikais kalbės lietuviškai, tai ji bus 
išlaikius ir pervedus savo 
lietuvybę.

Lietuvaitei lengviausia išlaikyti 
savo lietuviškumą — aktyviai 
dalyvauti savo parapijoj ir jos 
organizacijose. Tai labai lengva, 
jei jos vyras irgi priklauso parapi
jai ir net tom pačiom organizaci
jom. Bet jei lietuvaitės vyras nėra 
lietuvis, tai nereiškia, kad ji turi 
atsitraukti nuo lietuvių. Ji turi 
pilną teisę priklausyti ir dalyvauti 
savo parapijoj ir jos organizaci
jose. Ji taip pat turėtų įtraukti ir 
savo vaikus, kad jie irgi dalyvautų, 
ar tai būtų lietuviškoj mokykloj, 
chore, ar pas skautus. Viskas 
priklauso nuo pačios lietuvaitės 
pasiryžimo išlaikyti savo ir savo 
vaikų lietuvybę.

— Dana Gilvydytė

Vacys Baniulis iškelia redaktoriaus 
gairelę, į kurią nukrypsta sesių ir 
brolių akys. Sveikinam, linkim, 
didžiuojamės ir džiaugiamės. Kaip gi 
be savos spaudoš? Entuziazmas 
auga. Savasis laikraštis riša 
organizacijos narius, padeda, for
muoja, rodo teisingą kryptį’. Toliau 
— Karėnas. Brolis Antanas Saulaitis 
„Skautų Aidą” išveda į pirmaeilių 
žurnalų pakopą. Talkininkų ir ben

dradarbių tinklas tankėja, skaitytojų 
— visuose miestuose. Pagrindinis 
skautiškas spaudos medis išauga ir 
žydi. Bet okupacija sugriauna viską. 
Prigęsta žiburėliai, o paskui — 
pirmieji pokariniai metai — vėlini 
energijos, ryžto ir šviesos, kai dar 
smilko griuvėsiai, ir žmonės blaškėsi, 
ieškodami vietos ir duonos. Ir štai, 
nežiūrint sąlygų ir sąmyšio, at- 
sisteigiant skautų vienetams, ap
siniaukusį dangų perskrodžia naujas 
spindulėlis — „Skautų Aidas” ima 
aidėti Vakarų Vokietijoj brolio An
tano Krauso redaguojamas ir 
mylimas.

Skirstomės į emigracinius 
kraštus, ir naujojo gyvenimo angoje 
visus nustebina ir nudžiugina brolio 
Prano Enskaičio iniciatyva — 1950 
mt. pasirodo pirmasis „Skautų 
Aido” numeris kodney miestely 
Kanadoje.

Nedrąsūs žingsniai stiprėja. Kai 
po metų laikraštis perkeliamas į 
Torontą. Laiškai, krūvos rankraščių, 
fotografijos, tekstai, korektūros, 
laužymas ir amžinas laukimas—taip 
diena iš dienos 13 metų naktimis ir 
savaitgaliais. Su broliu Stepu Kairiu 
stovime nuolatinėj sargyboj, kad 
laikraštis eitų ir tobulėtų.

Pagaliau „Skautų Aidas” grįžta į 
brolio Antano Saulaičio rankas 
Waterbury. Bėga metai, keičiasi 
redaktoriai Čikagoje: Juozas 
Toliušis, Sofija Jelionienė, Alė 
Namikienė, kun. Antanas 
Saulaitis . . .

Keičiasi gyvenimas, keičiasi 
metodai, priėjimas prie skaitytojo, 
bet idėja lieka ta pati, ir savojo 
laikraščio tikslas skatina visus 
uždegti vis naujus žiburėlius, kuriuos 
matytų ir ateinanti karta.
v.s. Česlovo Senkevičiaus žodis 
Jubil. Stovykloje, minint Sk. Aido 
60-mėtį.

RJ
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STOVYKLOS ĮSPŪDŽIAI

Aušros metais, Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo 65-ių 
metų įkūrimo ženkle Europos Ra
jono 34-ji LlTUANICOS vardo 
skautų stovykla įvyko liepos 23-30 
d.d. Lietuvių Sodyboje Anglijoj.

Stovyklai vadovavo LSS 
Europos Rajono Vadas s. St. 
V aitkevičius, stovyklos adjutantas 
v.s. J. Maslauskas. Stovyklos dvasios 
vadovas v.sl. kun. A. Geryba, 
stovyklos Ū -ys s. A. Gerdžiūnas, jo 
pavaduotojas- s.v.s.si. M. Ger
džiūnas. i Stovyklos instruktoriai: 
lietuviškai kalbantiems — lietuvių 
kalba, istorija, geografija dail. M.

Barėnienė, lietuvių kalba 
jaunesniesiems mokytoja A. Satar- 

man, dainų vyr. sk. skolistė V. 
Gasparienė ir V. O’Brien. Pirmoji 

pagalba ps. dr. R. Valteris ir s.v. T, 
Philpott. Sportas V. O’Brien ir s.v. T. 
Philpott. Laužavedės: ps. I. Gerždiū- 
nienė, vyr.sk. V. Gasperienė ir vyr. 
sk. K. Veršelytė.^ Kasininkas s, A. 
Jakimavičius, skautiškų mazgų — 

Pr. Gudiškis, Taukuotas Puodas 
redaktorių V.O.Brien ir skautavimo 
instruktoriai s. S.Vatikevičius,v.s. J. 
Maslauskas ir s. J. Traškienė.

Stovyklavo pilną laiką 45 skautai-ės, 

„Aušros" pastovyklė. Dešinėje 
pastovyklės viršininkė s. Janina 
Treškienė, Europos Rajono Seserijos 
vadeivė. Prie jos solistė vyr.sk. Vida 
Gasperienė dainų mokytoja ir 
laužavedė.

Foto: s. S. R Vaitkevičius 

su praeiviais: Amerikos, Australijos 
ir Kanados, sudarė skautišką šeimą iš 
52 stovyklautojų.

Stovykla buvo suskirstyta į dvi 
pastovyklės: seserijos „Aušros” 
pastovyklei vadovavo s. J. Traškienė 
— LS Seserijos Europos Rajono 
Vadeivė, adj. vyr. sk. K. Veršelytė iš 
Vasario 16 gimnazijos.

Brolijos „Dariaus ir Girėno” 
pastovyklei vadovavo s.v.v.sl. P. 
Pūkštys, adj. prityr. sk. A. Šova.

—rmieji stovyklą pasiekia 
skautininkai Gerdžiūnai ir į darbą: 
virtuvės įrengimas. Vėliau, pasirodo 
iš Vasario 16 gimnazijos skautai ir 
svečiai iš Australijos, Kanados ir 
Amerikos. Jaunimas puikus ir visi 
prie stovyklos įrengimo ir 
papuošimo. Stovykla yra skautiška 
mokykla. Darbas ir poilsis, daina ir 
rimtis, kūryba ir žaidimai, nakties 
sargybos ir iškylos riša į darnią 
sutartinę. Pirmosios stovyklavimo 
dienos prabėgo besitvarkant, 
bepuošiant stovyklavietę. Iškyla 
stovyklos vartai, tautiniais ornamen
tais kryžius, altorėlis. Papuošiamas 
bendra žvaigždės formos stalas, kurį 
svečiai išdabino samanomis ir 
akmeniukais, Lietuvos herbu,

Jauniausia stovyklautoja 
Karoline Waterman

skautiškais ženklais ir įvairiais or
namentais. Vėliau atvyksta.'pats 
stovyklos viršininkas s. St. 
Vaitkevičius ir tolimesniai 
stovyklautojai. Sekmadienį v.sl. kun. 
A. Gerybė Sodybos atostogautojams 
ir stovyklautojams, atnašauja šv. 
Mišias, sveikindamas tiek 
atostogautojs ir stovyklautojus, 
linkėdamas Dievo palaimos ir 
gražaus oro. Po pietų inž. A. 
Vilčinskas stovyklautojams praveda 
pašnekesį apie Jaunimo veiklą Dr. 
Britanijoj ir kituose žemynuose. 
Vėliavų nuleidimas, laužas ir 
naktiniai žaidimai,., kai jaunimui
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Inspekcija, vyr.sk. Kristina Veršelytė 
ir jaunesnieji skautai Algiukas Gas
pe ras ir Richardas O’Brien.

Foto: s. S. R Vaitkevičius

Palankus oras leido pravesti pilną 
stovyklos programą, kuri buvo tur
tinga,.plati ir įvairi. Didesnis dėmesis 
kreiptas j lietuvių! kalbą ir 
skautavimą, kai M. Barėnienė ir A. 
Watarman kas dieną mokindavo, o s. 
St. Vatikevičius, s. J. Traškienė ir v.s. 
J. Maslauskas — skautavimą. Prityr. 
sk. kand. kasdieniniai egzaminai, 
religinio turinio pašneksiai, 
lituanistika, dainų repeticijos, 
tautiniai . (šokiai,, sportas, 
išvyka ir Tėvynės Diena, kaip /laužo 
su šviesomis ir daina — Oi neverk 
Motynėlė . . .

Visi -išsirikiavę atžygiavo į vėliavų 
aikštelę prie šnarančio beržo 
altoriaus ir žvakučių šviesoje v. si. 
kun. A. Geryba atnašauja šv. Mišias 
už Tėvynę. Išgirstame jautringą ir 
uždegantį žodį. Liturginių drabužių

Stovyklos viršininkas su in
struktorėm. Iš kairės į dešinę — dail. 
M. Barėnienė (Lituanistikos in
struktorė) s. S. R Vaitkevičius — 
stov. viršininkas; vyr.sk. V. Gas- 
perienė (solistė) — Dainų in
struktorė, laužavedė. 

simbolinę prasmę, prisimenami- 
pavergtieji broliai ir seserys. 
Prisimenami skautininkai-ės 
iškeliavusieji pas Tvėrėją.

maldomis apsupę dieviškąją 
auką, maldaujame, kad broliška ir 
seseriška meilė lydėtų mūsų žin
gsnius, kad Dievo Apvaizdos ranka 
teiktų mums jėgų ir stiprybės 
švenčiant garbingą LSS-gos 65 metų 
sukaktį ir laimintų tolimesnius mūsų 
žingsnius žygiuojant skautiškuoju 
keliu.

Gražiam orui esant, broliškoje ir 
seseriškoje dvasioje netrukus 
prabėgo savaitė, su įvairiausiais 
lituanistiniais ir skautiškais 
užsiėmimais.

Trečiadienio naktį vyr. sk. kan
didatės duoda įžodį ir V. Gasperienė, 
K. Veršelytė ir M. Gaižauskaitė 
pasipuošia vyr. sk. kaklaraiščiu. 
Ryte, po įžodžio atsisveikiname su 
ps. I. Gerdžiūniene, išvykstančią į 
Jubiliejinę Stovyklą — Kanadą. 
Išvyka, egzaminai ir Tėvynės Diena.

Penktadienio vakare prie laužo, 
skautininkų, vyr. skautų-čių ir prityr. 
skautų ratelyje, si. A. Šova, si. M. 
Šova, si. D. Pilcher, psl. R. 
Masiliūnas ir iš Vasario 16 gim
nazijos grįžtantis į Venezuelą M. 
Jaloveckas duoda prityrusio skauto 
įžodį ir pasipuošė vyšniniu 
kaklaraiščiu. Po įžodžio, 
skautininkų ir prityr. sk. ratelyje: s. 
E. Šova, s. St. Vaitkevičius ir v.s. J. 
Maslauskas praveda skautiško 
turinio pašnekesius. Vyksta 
pasisakymai, sumanymai ir diskusi
jos iki vėlyvo vakaro.

Laike stovyklos, vyresniesiems 
buvo pravesta s. St. Vaitkevičiaus ir 
v.s. J. Maslausko pašnekseiai: 
„Darius ir Girėnas”, „Skautybės 
Sąjūdis”, „ietuvos skautų istorija”, 
'„Aušra — dos draudimas”,-Skautų 
Aidas ir skautiška spauda.

Šeštadienis, egzaminai, repetici
jos, sportas. Po pietinėms valandoms 
tėvų, svečių lankymo diena. Trečią 
valandą stovyklos uždarymo 
iškilmės. Skautai išsirikiuoja su 
vėliavomis vėliavų aikštelėje,
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dideliame organizacijų, svečių ir 
tėvelių bei atostogautojų ratelyje. 
Stovyklos adjutantas sveikina 
stovyklautojų vardu svečius ir LSS 
atžymėtuosius kviečia į bendrą ratelį. 
Taip pat ir visų organizacijų 
atstovus. Pastovyklių viršininkų 
įvyksta raportai stovyklos adjutantui 
o stovyklos adjutantas raportuoja 
stovyklos viršininkui. Stovyklos 
viršininkas s. St. Vaitkevičius 
priėmęs raportą skautus sveikina: 
seses ir broliai Budėkime. Visi dar
niai atsako — Vis budžiu. Stovyklos 
uždarymo iškilmes pradedamos 
malda, ir tylos minute susikaupimu. 
Maldą kalba v.sl. kun. A. Geryba. 
Stovyklos viršininkas s. St. 
Vaitkevičius Lietuvių Skautų Są
jungos vardu sveikina visuomenę ir 
stovyklautojus. Nuskamba stovyklos 
viršininko, seserijos ir brolijos 
įsakymai.
Įžodį duoda skaučių kandidatės: R. 

Gasparaitė, K. Waterman ir N. 
Kolvinskaitė. S. J. Traškienė užriša 
geltonus kaklaraiščius. Europos ra
jono Vadeiva perskaito LSB 
Vyriausio Skautininko įsakymus, 
kad P. Mašalaitis yra atžymėtas — 
pagerbtas LSS Garbės Ženklu — 
„UŽ NUOPELNUS” su rėmėjo 
kaspinu ordinu. Stovyklos 
viršininkas garbingai P. Mašalaičiui 
prisega, kurio krūtinę papuošia 
kaipo LSS atsidėkojimo simbolis už 
atliktus skautybei didelius nuoeplnus 
ir įvairiausią paramą. P. Mašalaitis 
jausmingu ir talentingu žodžiu 
padėkoja ir linki skautams toliau 
žygioti skautiškuoju keliu dirbant 
skautiško idealo tikslui: Dievui, 
Tėvynei ir Artimui. Stovyklos in
struktoriai: M. Barėnienė, A. Water
man ir V. O’Brien įteikiami LSS-gos 
JS išleistais ženklais.

P. B. Varkalos piniginės premijos 
lietuviškai kalbantiems skautams ir 
skautėms atitenka, pagal stovyklos 
komisijos pranešimą: Richardui 
O’Brien — 7 metų, Zitai Žilinskaitei 
— 12 metų — pirmos premijos. 
Algiui G asperui — 8 metų ir Rimutei 
Gasperaitei —11 metų- antra premi
ja. Karolinei Waterman — 7 metų ir 

Danutei Lenkevičiutei — 10 metų — 
trečia premija. Pavyzdingiausi 
skautai: Elena Pilcher ir Algis 
Masiliūnas. Jiems įteikiamos 
dovanėlės. Svečiams pristatomi 
stovykloje darbų vaisiai: trys 
vyresnės skautės ir penki prityrusieji 
skautai.

Žodį tariaDBLS-gos CV vardu s. 
E. Šč$, Sodybos Vedėjas Z. Juras, 
Londono š?,žo Kazimiero parapijos 
klebonas kun. J. Sakevičius ir 
stovyklos dvasios kapelionas v.sl. 
kun. A. Geryba. Visų prelegentų 
jausmingi, padrąsinanti ir linkėtini 
žodžiai mums, tęsti skautišką 
tęstinumą ir jaunimą auklėti 
lietuviškoj ir skautiškoj dvasioj.

Skaitomi gautieji sveikinimai: 
v.s.fil. S. Miknaičio, v.s.fil. Vyt. 
Vidugirio, v.s.fil. V. Varnos prisiųsti, 
v.s. C. Kiliulio, s. kun. S. Matulio, 
MIC, v.s. Br. Zinkaus, J. Booth, R. 
Adamson, Škotijos lietuvių vardu J. 
Bliūdžiaus, K. Murausko, St. 
Kasparo, J. V. Sližio ir kitų.

’ Stovyklos viršininkas s. St. 
V aitkevičius taria žodį įomenę ir 
Dėkoja visuomenei už įvairiausią 
paramą ir dalyvavimą. Ypatingą 
padėką išreikšta p.p. Varkalams už 
piniginę -paramą:, lietuviškai 
kalbančiam jaunimui — skautams. 
Himnu stovyklos iškilmės 
užbaigiamos.
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Laužą uždega pagerbtasis LSS 
GZ P. Mašalaitis. Laužą praveda 
vyr. sk. solistė Vida Gasperienė, vyr. 
sk. Kristina Veršelytė ir kiti. 
Pasirodo atskiros skiltys, kupletai, 
tautiniai ščiai, šūkiai, pasirodymai ir 
dainų sutartinės. V. O’Brien skaito 
visiems pamilta „Taukuotą Puodą”.

Nuskamba] šūkiai ir katučių 
pokštai. Po valandos laiko, gesta 
laužas ir teks skirtis . . . SUSTO
JAME RATU IR SU MALDA: 
Ateina naktis . . . užbaigiame laužą.

; 8 valandą oficialus stovyklos 
uždarymas, ir paskutinis vėliavų 
nuleidimas. Stovyklos viršininkas s. 
St. Vaitkevičius taria žodį ir dėkoja 
stovyklos vadovybei už tokį puikų 
stovyklos pasisekimą. Broliška 
padėka išreišjia s. A. Gerdžiūnui ir jo 
padėjėjui už skanų maisto gaminimą 
ir stovyklautojų maitinimą. Broliškai 
dėkodamas įteikia LSS JS ženklą.. 
Marija Marija ir Himno žodžiais 
nuleidžiamos vėliavos. V.s^ J. 
Maslauskas su. Richardu O’Brien į 
dubinėlį- paima, paskutinio laužo 
pelenų, kurie bus saugomi iki 
sekančios stovyklos.

Stovyklos adjutantas, rajono vadeiva 
v.s. J. Maslauskas ir sesių „Aušros" 
pastovyklės viršininkės pavaduotoja 
vyr.sk. Kr. Veršelytė ’■ pasirašo 
stovyklos sveikinimus. y

Foto: s. S. R Vaitkevičius
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II-tros Pasaulio Lietuvių Dienos 
Chicagoje. Ui proga Chicagos jūrų 
skautų Graridys turėjo sueigą. 
Nuotraukoje. Grandies nariai su 
svečiais.

Nuotr. V. Bacevičiaus
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TORONTO JURŲ
SKAUTAI

K. Vaidoto jurų skautai P.
Bekeris, E. Ginčiauskas, J. Lėlis ir J.
Pajaujis vadovaujant valt. A. 
Stundžiai, ant jachtos NEMIRA IV 
atliko buriavimo praktiką.

* * *

H. Montės jūrų budžių vieneto 
b.k. ši. S. Namikas dalyvavo5 dienų 
kelionėje taip pat ant jachtos 
NEMIRA IV.

K. Vaidoto laivo iš esamų 10 jūrų 
skautų ir bebrų 10 dalyvavo jubilie
jinėje stovykloje.

Skautiška Ramanauskų šeima: Indrė 
Paškauskienė- Ramas, Ramona 
Ramanauskienė- Urbonaitė, Asta 
Ramanauskaitė, Albina
Ramanauskienė, . Renata 
Ramanauskait ė, Liudas
Ramanauskas, Raimondas 
Paškauskas, Donatas Ramanauskas.
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LSS AUSTRALIJOS
RAJONE

IŠ VISUR

Rugpiūčio 6 d., LSS Tarybos 
Pirmijos posėdyje, įvukusiame Jubil. 
„Aušros” Stovykloje, Kanadoje, į 
paskautininkio laipsnius pakelti šie 
LSS Australijos rajono vadovai: 
v.sl. Petraskružas, Melbourne, ir 
v.sl. Petras Volodka, Geelong, 
Vic.; brolis Volodka skautininko 
įžodį davė rugpiūčio 7 d., Jubil. 
Stovykloje. Įžodį, dalyvaujant 
keliasdešimt skautininkų pravedė 
v.s.fil. Apolonija Šenbergienė.

Ta pačia proga LSS Lelijos 
Ordinu apdovanotas s.fil. kun.’ 
Pranas Dauknys, „Džiugo” tunto 
dvasios vadovas Melbourne.

Jubil. Stovykloje, Kanadoje, 
dalyvavo 5 LSS Australijos Rajono 
broliai. Kontingentui vadovavo ra
jono Brolijos vadeiva, j.s.fil. dr. 
Rimantas Šarkis, vėliau, Jubiliejinėj 
Stovykloje ėjęs sk. vyčių pastovyklės 
viršininko pavaduotojo pareigas. 
Brolis Žalys dirbo stovyklos 
laikraštėlio — „Spindulių” — 
redakcijoje kaip „skrajojantis 
reporteris”.

LSS Tarybos pasitarime, 
rugpiūčio 6 d., dalyvavo ir du LSS 
Australijos rajono skautininkai, 
Tarybos nariai; v.s.fil. B. Barkus ir 
v.s. B. Žalys. Pasitarimo metu, B. 
Žaliui iškėlus senųjų skautų židinių 
steigimo klausimų, pasitarime 
dalyvavusių tarybos narių tam buvo 
pritarta ir manoma, kad nuo šiol 
židinių steigimas sąjungoje suinten- 
syvės. Pasitarime taip pat buvo 
paliestas skautiškos spaudos reikalas 
ir kt. klausimai.

LSS Australijos rajono parodėlė 
Jubil. Stovykloje buvo įjungta į 
bendrąją parodą. Parodėlė vaizdavo 
LSS Australijos Rajono skautų 
vienetų gyvenimą ir buvo gana 
gausiai lankoma.

Sydnejaus „Aušros” tuntas spalio 
15 d. Liet. Namuose, Bankstown’e, 
ruošia kaukių balių tema „Senovės 
lietuviai Trakų pilyje”. Tą pačią 
dieną tunto skautų vyčių Geležinio 
Vilko būrelis minės savo veiklos 30- 
metį.

Sydnejaus „Aušros” tunto skautų 
tėvų pasitarimas įvyko rugpiūčio 21 
d. Išsirinktas naujas Skautų Tėvų 
Komitetas, į kurį įeina: pirm. — dr. 
Irvis Venclovas, nariai — ps. 
Ramunė Cobb, p. Daiva Bieri, s.fil. 
Pajauta Pullinen ir p. Arminas 
Šepokas.

Liepos mėn. pabaigoje, 
Geelong’e, Vic., įsteigtas Skautų 
Židinys. Steigiamosios sueigos metu į 
židinį įstojo 16 narių. Židiniui 
vadovauja v.s. Algis Karpavičius.

v.s. B. Ž.

Australijos katalikų laikraščiai 
perdavė Popiežiaus Jono Pauliaus 
II-jo mintis apie skautybę.

• Rašydamas popiežiaus vardu, 
Tarptautiniam Vykd. Katalikų 
Skautų-čių Komitetui, kardinolas 
Casaroli skautavimą vadina 
„edukaciniu projektu” ir sako, kad jo 
„dinamiškumas” buvo įrodytas 
„daugelio jaunų žmonių augančiu 
susidomėjimu — iš visų rasių, 
kultūrų ir religijų — skautavimu ir 
nuoširdžia veikla siekiant taikos”.

Laiške pastebima, kad Lordas 
Baden Powell’is, anglas, įsteigęs 
skautus . . . laikė skautų Dievo 
supratimą raktiniu faktoriumi.

„Svarbu, kad šiandien dvasinė 
dimensija būtų ryžtingai pabrėžta”, 
jis rašo. „Religinis išsivystymas” 
tęsiama toliau, „yra pagrindinis 
reikalavimas vyrams ir moterims”.

Laiške giriama skautybė už jos 
dėmesį „asmeniniam progresui, ben
druomeninei dvasiai, gamtos 
pamėgimui ir jos gerbimui, bei 
atsakomybės jausmui.

Iš J. A .V. mus pasiekė žinios, kad 
ten amerikiečių teismas nuteisė v.s. 
Kazį Palčiauską pilietybės teisių 
atėmimu, neva už „žydų į geto 

suvarymą”.
Bylą paruošė sovietų . teisiniai, 

organai, kuriems rūpi lietuvių 
visuomenininkų likvidavimas (K. 
Palčiauskas, vokiečių okupacijos 
laikais — 1941-42 — yra buvęs 
Kauno burmistu, bet niekuo 
neprisidėjęs prie žydų uždarymą į 
geto).

RAJONO VADIJOJE
LSS Australijos Rajono Vadijos 

posėdis įvyko birželio 29 d., rajono 
vado namuose, West Brunswick’e. 
Svarstyti einamieji rajono reikalai, 
išklausyti pareigūnų pranešimai, 
pasitarta dėl Jubiliejinės Stovyklos 
Kanadoje ir kt.

LSS Australijos Rajono Vadija 
papildyta dar viena pareigūne — 
Tiekimo Skyriaus vedėja, s. Jone 
Žitkevičiene.

Iš Australijos Raj ono Jubiliejinė- 
je Stovykloje, Kanadoje, dalyvaus 5 
atstovai: LSB Australijos' Rajono 
vadeiva, j.š. dr. R. Šarkis, rajono 
spaudos skyriaus vedėjas, v.s. B. 
Žalys, v.s. B. Barkus ir du skautai 
vyčiai iš Geelongo — Petras V olodka 
ir Algis Bindokas.

PAS EGZILUS 
SKAUTUS

N.S.W. egzilų skautų metinis 
posėdis įvyko birželio 3 d,, 
ukrainiečių namuose, Lidcombe. Po 
A.A.S.E. (Australian Association of 
Scouts in Exile) Vykdomojo 
Komiteto narių pranešimų, išrinktas 
naujas komitetas: pirm. —J. Duselis 
(latvis), vicepirm. — N. Kurovsky 
(estė), serketorė — A. Pearce(rusė), 
ižd, D. Strikis(latvė), apdovanojimų 
registratorius — V. Szitniak(rusas), 
ūkvedys — S. Kovacs (vengras); 
revizijos komisiją sudarys 
ukrainiečių ir estų skirti pareigūnai.

Laike posėdžio AASE Auksiniu 
Draugystės medaliu apdovanotas 
penkerius metus s-gai vadovavęs G. 
Portelli.*
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Vėliau išklausyti tutnininkų bei 
tautinių delegatų pasisakymai dėl 
ateities veiklos.

„Aušros” tuntui šioje komiteto 
kadencijoje atstovauja v.sk. Audronė 
Stašionytė ir s.v. Raimondas 
Jurkšaitis.

Posėdis užbaigtas brolių 
ukrainiečių suruoštomis vaišėmis, 
kurių metu dar pasikalbėta,, 
pasidalinta nuomonėmis. Posėdyje 
dalyvavo 7 lietuvių skautų-čių 
vadovai.

Viktorijos 'egzilai skautai 
(kuriems priklauso estų, latvių, 
lenkų, lietuvių, rusų, ukrainiečių ir 
vengrų skautai-tės), neseniai suruošė 
Jubiliejinę Stovyklų, kurioje 
dalyvavo 240 skautų-čių.

Liepos 19 ■ d., laike Pavergtų 
Tautų pamaldų šv. Patriko katedroje 
bus šventinama egzilų vėliava. 
Vėliavos moto: PRO PATRIA IN 
AETERNUM.

B. Ž.

ŽIDINIO SUEIGA
SYDNEJUJE

Birželio l(0 d. Lietuvių Namuose, 
Bankstowne, įvyko Sydnejaus 
Skautų Židinio darbo sueiga, kurioje 
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dalyvavo 17 brolių-sesių. Sueigos 
metu tartasi naujų narių priėmimo, 
ekskursijos, Jubiliejinės Stovyklos 
Kanadoje ir kitais reikalais. Sekanti 
sueiga nutarta suruošti grįžus iš 
Pasaulio Lietuvių Dienų bei Jubil. 
Stovyklos židinio nariams — 
rugpiūčio mėn. gale.

Geelonge, Vic., lig šiol eilę metų 
veikė Šatrijos tuntas ir visi buvę 
laimingi . . . Dabar iš tos pusės 
ateina gandai, kad geelongiškiai 
steigia Skautų Židinį — taigi į 
skautiškąjį darbų grįžta ir vyresnioji 
skautų-čių karta. Bravo, broliai, 
sesės!

B. Ž.

MELBURNO SKAUTŲ 
TĖVŲ KOMITETAS

Š.m. kovo 6 d. išrinktas Melbur
no Skautų Tėvų Komitetas 
pareigomis pasiskirstė sekančiai: 
pirm. — Narcizas Ramanauskas, ižd. 
— Algis Klimas, sekretorius — 
Zigmas Jokūbaitis,ūkio vedėjas — 
Jonas Zdonius.

Esant reikalui skambinti . 
Komiteto sekretoriui telef.: (03) 848 
7754.

s.v.v.sl. Z. Jokūbaitis

PADĖKA

Lietuvių skautija gyvuoja 65 
metus. Bet kažkodėl pirmų kartų 
nebuvau pakviestas į jubiliejinę 
stovyklų. Man dėl ligos ir operacijos 
neteko nei sveikinimo pasiųsti mielai 
skautijai, suvažiavusiai stovyklauti 
Kanadoje.

Vis dėlto gražiausių sveikinimų 
bei linkėjimų teikėsi atsiųsti LSS 
Brolijos „Varpo” Vadija su VS Vyt. 
Vidugiriu ir kitais skautininkais, 
Worcesterio skautai ir skautės ir 
daugelis skautininkų-ių su v.s. S. 
Miknaičiu prieky.

Jūros skautų pastovyklės 
viršininkas j.s. S. Makarevičius, eilė 
kitų jūros skautininkų bei 
skautininkių ir jūros skautų Jūros 
Dienos proga pasveikino LSS jūros 
skautų kūrėjus Petrą, Kostą ir Julių 
Jurgėlas.

Visų sveikintojų kortelės buvo 
išmargintos dar nematytais gražiais, 
simboliniais ženklais.

Buvo labai miela patirti, jog’ 
jubiliejinėje „Aušros” stovykloje 
dalyvavo būrelis netgi tolimosios 
Australijos veiklių lietuvių skautų bei 
jūros skautų vadų.

Širdingai dėkoju visiems sveikin
tojams. Tikiuos, jog šios jub. 
stovyklos dalyviai-ės grįžo namo dar 
daugiau sustiprėję lietuviškoje 
dvasioje ir pasiryžę vesti lietuviškąją 
skautiją pažangos keliu į aktyvų 
tarnavimą Dievui, Tėvynei ir Ar
timui.

Budėkime!
Petras Jurgėla

’Pasaulio Lietuvių Dienų proga 
Chicagos Skautininkės ir 
Skautininkai turėjo sueigą su svečiais 
iš kitur atvykusiais.

Nuotr. V. Bacevičiaus.
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ĘEMONTO, /z.

ARAGON Parke

Sesė Dalia Čepelytė aiškina 
paukštytėms apie Kanados Jubilie
jinę stovyklą.

Sesė Tina Reitnerytė praveda 
užsiėmimą. Klausomės komandos.

’Visi žiūrim vienas kepa. Visi 
valgysim.

Nuotraukos Liudo Volodkos

Sesė T. Kybartienė moko kaip 
skautiškai kepti blynus.

vilkiuku, 
bebru
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