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LSS Vyriausias Dvasios vadovas v.s. prof. kun. St. Yla lankėsi New-Yorke. Čia jį matome besikalbantį su broliu Povilu Osmolskiu.

LSS JUBILIEJINIŲ METŲ STOVYKLOS
Stovykla, tai lyg magiškas kiekvieną jaunuoli 

traukiąs žodis. Geras skautas-skautė nieko taip ne
laukia, kaip vasaros stovyklų, to gražiausio, pras
mingiausio gyvenimo žaidimo. Šiais Jubiliejiniais 
metais ir skautiškos stovyklos vyksta kita tvarka, 
ne draugovėmis, tuntais, bet didžiais susibūrimais.

Viena didžiausių ir svarbiausių šių metų stovyklų 
yra Jubiliejinė stovykla prie Atlanto, kurioje daly
vauti turėtų būti kiekvieno skauto-ės svajonė. Sto
vykla vyks rugpiūčio 17 — rugsėjo 1, labai gražioje 
vietoje Cape Cod, Mass. Jubiliejinės stovyklos ko
misija yra numačiusi jau visą tvarką, išdirbus pro
gramą ir kartu su jau numatytais pareigūnais deda 
visas pastangas, kad stovykla būtų įdomi, darbinga 
ir visais atžvilgiais kuo geriau pasisekusi.

O ir jūs sesės, broliai dar stropiau šiai stovyklai 
ruoškitės: energingiau įsitraukite į paskelbtą Jub. 
metų konkursą, stenkitės įsigyti aukštesnius patyri
mo laipsnius, daugiau specialybių, išmokite naujų 
dainų, žaidimų, atsivežkite įdomių laužų progra
moms dalykėlių, atvažiuokite pasiruošę dar labiau 
skautybėje sustiprėti. Neapvilkite savo vadovų ir 
tėvelių, kurie deda visas pastangas surasti būdus 
sudaryti lėšas jūsų kelionės išlaidoms padengti.

Nė vienas skautas-tė neturėtų praleisti Jubiliejinės 
stovyklos, tos lauktos gražios progos susitikti su 
įvairių vietovių sesėm, broliais, skautiškai pabend
rauti, įsigyti daugiau žinių, patyrimo, sustiprėti 
skautiškoje dvasioje, kad sveikesnis, laimingesnis 
galėtų grįžti prie savo rudens darbo, mokslo ir visų 
pareigų.

Šią vasarą be Jubiliejinės stovyklos dar vyks ir 
kitos didesnių susibūrimų stovyklos. Vidurio rajo
nas Rako skautų stovyklavietėje ruošia jaunesnie
siem skautams-ėms stovyklą, kad ir mūsų mažieji 
susibūrę į didesnį ratą labiau pajustų Jubiliejinių 
metų dvasią.

Kanados rajonas savo naujoje tik įsigytoje sto
vyklavietėje liepos 27 — rugpiūčio 10 organizuoja 
visam Kanados rajonui stovyklą .Labai entuziastiš
kai tam ruošiasi, o po savo stovyklos dar nemaža 
sesių ir brolių žada atvykt ir į Jubiliejinę stovyklą.

Atskirai savo stovyklą turės ir Ramiojo vandenyno 
rajonas. Mūsų tolimieji broliai, sesės Australijos ra
jono savo Jubiliejinę stovyklą jau turėjo, kuri pra
ėjo nepaprastu pasisekimu. Tikimės ją turės ir Vo
kietijos rajonas.

Įvairiuose žemynuose, įvairiose vietovėse iškelsi
me savo trispalves ir gyvenamo krašto vėliavas, 
statysime papalinių miestus ir palikę kasdieninius 
rūpesčius skrisime pagyventi po atviru dangumi 
mums taip mielu savitu skautišku gyvenimu.

Nuo Atlanto iki Baltijos krantų skris mūsų lie
tuviškos dainos garsai. O prie laužų vakaro tyloj —

Mes prikelsim ne vieną senelį iš kapų milžinų, 
Ir išgirsim ne vieną, bet gyvą žodelį iš senovės

/ laikų .. .
Gyvas lietuviškas žodis mūsų lūpose, tyra lietu

viška malda ir skambi daina mus dar labiau su
jungs, sustiprins mus lietuviškame ir skautiškame 
darbe, kad pajėgesni būtume tarnauti Dievui, tė
vynei ir artimui. Juk daugumos vyresniųjų akys
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yra nukreiptos Į mūsų Sąjungos skautiškąjį idealis
tini jaunimą. Kai jie pavargs lietuviškame darbe ir 
beviltiškame laukime, kas juos pavaduos? Ruoški
mės, kad sudėtas i mus viltis pateisinti galėtume, 
kad būtume pajėgūs kuo daugiau savo darbu prie 
tėvynės laisvės prisidėti. Tada būsime tikrai verti 
sulaukti laimingosios laisvės dienos ir kartu su vi
sais grįžti —

Kurt laužų prie Baltijos
Tarp girių Lietuvos ...

v. s. K. Kodatienė
VS Pavaduotoja

Jubiliejinės Stovyklos ženklas. Projektas dail. Č.Jatužio.

JUBILIEJINIAI SKAUTŲ METAI v. s. JUOZAS VAIŠNYS, S. J.

fF IETUVIŲ Skautų Sąjun- 
ga 1963-sius metus pa- 

'••stg’Bhv vadino jubiliejiniais, 
prisimindama svarbias sukaktis: 45 m. 
nuo Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo ir lietuvių skautų įsteigimo, 
100 m. nuo Lietuvos sukilimo, 70 m. 
nuo Kražių skerdynių, 700 m. nuo Min
daugo mirties, 40 m. nuo "Skautų Ai
do" pasirodymo.

Mintimis siekdami mūsų tautos 
praeitį ir prisimindami tuos herojus, 
kurie aukojosi ir kovojo už tai, kas 
kiekvienam lietuviui ir kiekvienam 
žmogui turi būti brangiausia, įsitikina
me, kad mūsų tauta — didvyrių žemė, 
kad mūsų protėviai buvo narsūs ir 
garbingi. Jie gerai suprato laisvės ver
tę, todėl jai išsaugoti ar prarastai išsi
kovoti nepabūgo nė didžiausių aukų, 
savo drąsa ir didvyriškumu atkreipę 
ir kitų dėmesį bei sukėlę to meto Euro
pos valdovų nusistebėjimą. Ir skautiš
kasis lietuvių jaunimas šiais metais 
ryžtasi prisiminti tuos savo tautos he
rojus, iš praeities semtis stiprybės ir 
neišsižadėti tos paveldėtos garbės "dėl 
trupinio aukso ar gardaus valgio 
šaukšto". Jubiliejinių metų šūkiu pasi
rinkti prasmingi žodžiai:

"Lietuviais esame mes gimę, 
Lietuviais norime ir būt.
Tą garbę gavome užgimę. 
Jai ir neturim leist pražūt!"

Šia proga gal bus pravartu mesti 
gilesnį žvilgsnį į skautų organizaciją, 
kuri daugelio yra nesuprasta ir pilnai 
neįvertinta. Bet šitai jaunimo organi
zacijai šiltų žodžių nėra gailėjęsi net 
popiežiai, valstybių vadai ir žymiausi 
pedagogai. Ir mūsų filosofas, ateitinin
kų ideologijos kūrėjas, Stasys Šalkaus
kis yra pasakęs, kad geras ateitinin
kas turi būti perėjęs skautų eiles. Mat, 
jis gerai suprato jaunuolio psichologi
ją ir žinojo, koki metodai jo auklėjimui 
yra naudingiausi. Stengdamasis iš 10 
ar 12 m. vaiko padaryti visas gyveni
mo apraiškas kritikuojantį visuomeni
ninką ar mokslinių ir literatūrinių re
feratų skaitytoją, norimo tikslo tikrai 
nepasieksi, o išauginsi tik pasipūtusį, 
bet lėkštą diletantą, su kuriuo vėliau 
bus sunku susikalbėti.

Šio amžiaus jaunuolis yra linkęs 
žaisti, veikti, tyrinėti jį supančias kon
krečias apraiškas. Filosofinės abstrak
cijos — dar ne jo amžiui. Gamta jam 
yra įdomiausia ir naudingiausia kny
ga. Jis ją mielai skaito ir iš jos daug 
ko išmoksta. Tad skautybė paprastai 

ir vadinama auklėjimosi mokykla, gy
venimu po atviru dangumi, didžiuoju 
žaidimu. Taip, ji yra ne tiek auklėjimo, 
kiek auklėjimosi mokykla, tas auklė- 
jimasis vyksta ne tiek uždarame kam
baryje, kiek atviroje gamtoje, ir jis 
vyksta ne paskaitomis, bet žaidimais, 
veikla, tyrinėjimu. Skauto gyvenimas 
yra žaidimas, bet ne paprastas, o di
dysis žaidimas, nes jis žaisdamas ruo
šiasi gyvenimui, ruošiasi laimėti didį
jį gyvenimo žaidimą ir gauti tikrosios 
laimės premiją.

Visas skautiškasis gyvenimas ir 
skautiškoji veikla susideda iš smulk
menų. Tos smulkmenos, atskirai paim
tos, atrodo tokios nesvarbios ir ne
reikšmingos, bet jos sudaro skautiško
jo auklėjimo visumą. Jos, paimtos 
drauge, sudaro visą auklėjimo turinį, 
tam tikrą skirtingą gyvenimo būdą, 
kurs jaunuolį uždega, sudomina ir pa
skatina tokiems žygiams bei užsimoji
mams, kurio jo amžiui, atrodo, nėra 
proporcingi. Kai jaunuoliu pasitikima, 
kai jam duodama atsakomybė, iš jo 
galima labai daug tikėtis. Šią mintį 
labai gerai suprato skautų įsteigėjas 
Baden Powell ir ja pagrindė visą skau
tų sąjūdį. Tai yra pati skautiškojo 
auklėjimo esmė.
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Sukaktuviniame "Skautų Aido” koncerte: Lietuvos konsulas Kanadai dr. J. Zmuidzinas, L. S. 
Seserijos VS v.s. O. Zailskienė ir LS Brolijos VSP s. Br. Juodelis. Nuotr. St.Dabkaus

Būtų visiškas skautybės esmės ne
supratimas ir visai nenaudinga va
dovo veikla, jeigu jis pats viską steng
tųsi atlikti, nepavesdamas svarbesnių 
užsiėmimų patiems skautams, jais ne
pasitikėdamas ir nepavesdamas jiems 
svarbesnės atsakomybės dalies už vi
są vieneto veiklą. Taip pat būtų visiš
kas skautybės dvasios nesupratimas, 
jeigu jis nekreiptų dėmesio ir numotų 
ranka į vieną ar kitą specifinį skautų 
paprotį, laikydamas tai nereikšmingu 
ir nesvarbiu dalyku, dėmesio neverta 
smulkmena. Dar kartojame, kad iš 
smulkmenų susideda skautiškasis gy
venimas ir skautų auklėjimo metodas. 
Tad jeigu į tas smulkmenas pradėsi 
nekreipti dėmesio, vieną po kitos iš 
skautiškosios veiklos išleisi ir pamir
ši — neliks jokio skautavimo, jokio 
skautiško metodo, ir tavo darbas bus 
leidimas laiko veltui.

Skautybės tikslas yra siekiamas 
ugdant:

1. Būdą,
2. Sveikatą ir jėgą,
3. Rankų darbus ir nagingumą,
4. Tarnavimą kitiems.

Kai kurie prie šių keturių punktų pri
deda dar penktąjį — tarnavimą Die
vui. Bet tai yra greičiau tik neapgal
votas persistengimas. Baden Powell 
to punkto šioje vietoje neminėjo. Ir 
neminėjo visai sąmoningai, kaip gali
ma aiškiai suprasti iš kai kurių jo pa
sisakymų knygose bei kalbose. Juk 
tuose keturiuose punktuose yra mini
mos priemonės, o tarnyba Dievui yra 
tikslas, kurio siekiama, ugdant būdą, 
sveikatą ir jėgą ranku darbais bei tar-
nyba artimui. Tad tikslo pastatymas 
vienoje eilėje su priemonėmis būtų to 
tikslo nuvertinimas.

Savo amžiaus pabaigoje Baden 
Powell susumavo skautybės tikslą 
šiais žodžiais:

aj Visuomet prieš akis turėk pa
grindinius skautybės tikslus, nepa- 
skęsdamas tik priemonėse siekti pa
grindiniam tikslui.

b) Neleisk, kad techniškoji dalis 
nustelbtų morališkąją. Stovyklavimas, 
iškylavimas, gyvenimas gamtoje, ge
rasis darbelis ir draugystės ugdymas 
pasaulinėse džiamborėse yra tik prie
monės, bet ne tikslas.

c) Tikslas yra charakterio ugdy
mas, tarnaująs dar aukštesniam tiks
lui — kad ateities kartos būtų sveikos 
nesveikame pasaulyje ir išvystytų di-

Toronte susitikę buv.LSB VS v.s.St.Kairys, LS Seserijos VS v.s. O.Zailskienė ir LS Brolijos
VSP s. Br. Juodelis. Nuotr. St.Dabkaus

dėsni tarnavimą kitiems bei pareikš
tų aktyvią meilės ir pareigos tarnybą 
Dievui.

Charakteris tai yra žodis, kurį Ba
den Powell dažnai vartodavo, aiškin
damas pagrindinį skautybės tikslą.

Kaip matyti iš jo raštų bei kalbų, šiuo 
žodžiu jis supranta asmenybę. Tad 
pagrindinis skautybės tikslas yra as
menybės ugdymas. Dar 1913 m., aiš
kindamas auklėjamąjį skautybės po
būdį, B. P. nurodė, ką jis supranta as
menybe. Tai yra žmogus, kurs siekia 
aukštų idealų, gerbia save ir kitus, pa
sitiki savimi, turi pareigos jausmą.

Skautybės ideologiją aiškiai išreiš
kia skauto įžodis, šūkis, įstatai. Įžodžiu 
jaunuolis laisvai, niekieno neverčia
mas, savo garbe pasižada tarnauti
Dievui, Tėvynei ir Artimui. Konkrečiau 
toji tarnyba yra nurodyta įstatuose, 
kurių pagrindas — 10 Dievo įsakymų.

Pirmiausia reikia pabrėžti, kad įžo
dis yra duodamas laisvai. Jeigu būtų 
koks nors vertimas ar spaudimas, jis 
nustotų savo moralinio įpareigojimo. 
Laisva valia duodamas pasižadėjimas 
įpareigoja jaunuolį asmeniškam atsa- 
komingumui, kurs jam duoda daug 
tam tikslui reikalingos jėgos.

Kitas svarbus išsireiškimas įžody
je yra "brangindamas savo garbę". 
Viena svarbiausių skautų vadovo pa
reigų yra išugdyti jaunuolyje garbės 
jausmą. B. P. sakė, kad nuo to priklau
so visas skauto ateities elgesys ir 
drausmė. Tai reikia jam pabrėžti ne 
kaip įsakymą, bet kaip atsakomingu- 
mo suteikimą, žiūrint į jį kaip į tokį 
asmenį, kuriuo galima pasitikėti. Pa
sitikėjimas iššaukia pasitikėjimą.
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Trečias labai svarbus dalykas, ku
rio protingas ir apdairus skautų įstei
gėjas neužmiršo, tai yra žodžiai 
"stengsiuosi" arba "visomis jėgomis 
stengsiuosi" (angliškai — I will do 
my best). Tai buvo reikalinga pa
brėžti, žinant, koks svarbus dalykas 
įžodžiu prižadamas. Toji triguba tar
nyba tai yra aukštas idealas, tai yra 
pati krikščioniškojo mokslo viršūnė, į 
kurią galima nuolat vis aukščiau kop
ti, bet joks žmogus šioje žemėje jos 
pilnai nepasieks. Tad žmogus, maty
damas, kad jam toji viršūnė dar toli, 
neturi nusiminti, jeigu jis nuolat sten
giasi ir iš savo pusės daro visa, kad 
tik aukščiau pakoptų.

Kadangi skautas savo įžodžiu pasi
žada tarnauti Dievui, tai jis būtinai tu
ri būti tikintis ir praktikuojantis kurią 
nors religiją. Tur būt, dėl to, kad skau
tu gali būti kiekvienos religijos asmuo, 
kai kurie pakankamai skautybės ne
pažįstą asmenys galvoja, kad skautų 
organizacija daug dėmesio nekreipia 
į religiją ir kad skautų ideologija savo 
narių neįpareigoja uoliai praktikuoti 
kurią nors religiją. Bet kažin ar gali 
būti didesnė klaida ir didesnis skau
tybės nepažinimas už tokį galvojimą! 
Juk jau pats žodis "scout" reiškia žval
gą, o žvalgas kare negali būti pasku
tinėse linijose. Jis eina net prieš pačias 
pirmąsias kariuomenės eiles. Tad vi
sai teisingai, prisiminęs šio žodžio 
reikšmę, ir popiežius Pijus XI pasakė, 
kad skautai, taip pat ir religijos srity, 
turi būti pirmieji iš pirmųjų.

Baden Powell savo raštuose nuolat 
pabrėžia, kad skautas būtinai turi iš
pažinti ir praktikuoti kurią nors religi
ją. Užteks tik pacituoti jo žodžius, aiš
kinančius skautų įžodį: "Pirmasis įžo
džio pasižadėjimas yra: "Aš pasižadu 
tarnauti Dievui". Įsidėmėkite, kad čia 
nepasakyta: "Pasižadu būti ištikimas 
Dievui", nes tai būtų tiktai nusistaty
mas, dvasios laikysena. Bet skautas 
pasižada daryt: kažką, kuo reiškiama 
pozityvi, veikli laikysena" ("Skautų 
Vadovui", 67 psl.j. Čia aiškiai steigė
jas reikalauja tikybos praktikavimo, 
pabrėždamas, kad neužtenka tik tam 
tikro vidujinio dvasios nusistatymo. 
Ten pat jis nurodo, kad draugininkas 
turi su skautais kalbėti ir religiniais 
klausimais, pasikviesdamas talkon 
kapelioną.

Skautas pasižada tarnauti ir tėvy
nei, dirbdamas, kiek gali, jos gerovei. 
Kaip skautybė neprirašo visam sąjū
džiui kurios nors vienos religijos, taip 
ji nesiūlo nė kurios nors vienos parti
jos arba politinės filosofijos, bet ruo
šia gerus piliečius, kurie suaugę pa
tys apsispręs, kuria forma geriau at
likti savo pilietines pareigas. Jie, žino-

Korporacijos ''Gintaras'' nariai - Jurskis, Izokaitytė, Aglinskas ir Tauras - padedant vainiką 
Čikagoje prie žuvusiems dėl Lietuvos laisvės paminklo, paminint Lietuvoje neseniai mi
rusį jūr. s. Ričardą Naką. Nuotr. P.Petružio

ma, gali partijai priklausyti kaip pilie
čiai, bet ne kaip skautai.

Ypatinga skautybės žymė yra tar
nyba artimui, nes ir Kristus yra pa
sakęs, kad iš to bus galima pažinti Jo 
vaikus, jeigu jie mylės vienas kitą. 
Skautų patyrimo laipsnių programa ir 
specialybės yra tam, kad jie geriau 
pasiruoštų būti naudingais ir galėtų 
padėti kitiems.

Skautas vykdo savo tarnybą Die
vui, Tėvynei ir Artimui laisvai, be jo
kios prievartos, su šypsena veide. To
ji šypsena ir linksmumas yra išorinė 
kiekvieno skauto žymė, kuri kyla iš jo 
ramios, religiniu gyvenimu nuskaid
rintos sąžinės. Jo veikla turi būti vi
suomet nauja, įdomi, pritaikyta vie
tos bei laiko sąlygoms, be jokios su
stingusios rutinos. Labai svarbu ini
ciatyva. Ir paprastas skautas, ir dar 
labiau vadovas turi nuolat išgalvoti 
ką nors nauja. Tik tada skautiška veik
la bus patraukli.

Žinant, kad paaugliai mėgsta veik
ti grupėmis ir noriai pasiduoda, kad 
jiems vadovautų vienas jų grupės 
draugas, kurs juos įvertina ir parūpi
na įdomių užsiėmimų, skautiškame 
gyvenime yra įvesta skilčių sistema. 
Skilčiai vadovauja vienas sumanesnis 
jaunuolis, bet kiekvienam skilties na
riui pavedama kokia nors atsakinga 
pareiga. Teisingas skilčių sistemos su
pratimas ir pritaikymas yra skautiško
sios veiklos pasisekimo paslaptis.

Stasys Šalkauskis, kalbėdamas 
apie skautų pasaulėžiūrą, yra pasa
kęs: "Lietuvos skautai galėtų pasida
ryti jaunuoju avangardu tolimesnėje 
mūsų valstybinio, tautinio ir dvasinio 

atgimimo eigoje, jei sugebėtų tinkamai 
susiorganizuoti ir prisitaikyti prie mū
sų gyvenimo aplinkybių".

Drįstame tikėtis, kad šiais jubilieji
niais metais bus apie tai rimtai pagal
vota. Tik nereikia pamiršti, kad Baden 
Powell nuolat skautų vadove ms kalte 
kalė, jog skautavimas turi būti kuo 
paprasčiausias, jo nekomplikuojant ir 
necentralizuojant, bet leidžiant paro
dyti iniciatyvą kiekvienai grupei ir 
kiekvienam skautui. Juk skautybė nė
ra teisininkų surašyta įvairiausių nuo
statų knyga, bet didysis žaidimas. Jei
gu kas nors pasakys, kad tvarkingam 
žaidimui reikalingi ir nuostatai, tai 
manome, kad jų jau pakankamai turė
tume turėti, nes praleidome šimtus va
landų, juos kurdami ir svarstydami. 
Dabar jau laikas susirūpinti skautu, 
laikas pradėti žaisti didįjį žaidimą .ir 
uoliau skaityti paties Kūrėjo parašytą 
nuostabiąją gamtos knygą, iš kurios 
paryškės ir Jo pėdsakai. Jais sekdami, 
susieisime Į vieną kelią ir pradėsime 
dirbti vieningą darbą.
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LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGOS 1963 M. JUBILIEJINĖS STOVYKLOS 
ĮSTATAI

(LSS Tarybos Pirmijos 1963 m. kovo 13 d. priimti)

I. Bendrieji dėsniai
1. LSS vadovybės pripažintiems 1963 Jubiliejinių Me

tų tikslams siekti ir specialiems uždaviniams atlikti 
1963 m. rugpiųūčio 17 — rugsėjo 1 d.d. ruošiama 
LSS 1963 m. Jubiliejinė Stovykla.

2. Jubiliejinės Stovyklos specialiais uždaviniais laikoma:
a) stovykliniu būdu atšvęsti Jubiliejinius Metus;
b) giliau įsijausti j lietuvių tautinius reikalus;
c) pasitobulinti stovykliniame gyvenime;
d) įsisavinti daugiau praktiškų skautybės dalykų;
e) sustiprėti dvasiniai, visuomeniniai ir organiza- 

niai.
3. Jubiliejinės Stovyklos gyvenimas grindžiamas skau

tybės dvasia, atsispindis lietuvių skautybės idealais, 
paremtas skauto ir skautės įstatais, ryškus lietuviš
komis tradicijomis ir jaukus nuoširdžiu visų bendra
darbiavimu.

4. Jubiliejinėje Stovykloje gali dalyvauti LSS nariai ir 
kviesti svečiai.

5. LSS Tarybos Pirmijos nutarimu Jubiliejinę Stovyk
lą ruošia LSS 1963 m. Jubiliejinės Stovyklos Ko
misija.

6. LSS Tarybos Pirmija sudaro LSS 1963 m. Jubilieji- 
nės_ Stovyklos Garbės Komitetą iš lietuvių skautybės 
sąjūdžiui brangių ir lietuvių tautos gyvenime įžymių 
asmenų.

7. Skautybei nusipelnę asmens LSS Tarybos Pirmijos 
nutarimu gali būti kviečiami Jubiliejinės Stovyklos 
garbės svečiais.

8. Stovykloje ir už jos kalbama lietuvių kalba. Kitomis 
kalbomis kalbama, kai santykiaujama su kitataučiais.

9. Stovykla ir pastovyklės lankomos nustatytomis va
landomis. Draudžiama daryti bet kokius “naktinius 
užpuolimus”.

10. Kertami medžiai, naudojama medžiaga, kūrenama 
ugnis ir daromos įrangos stovyklos vadovybės nuro
dyta tvarka.

11. Susisiekimo priemonės, stambesni daiktai ir pan. sta
tomi ar daromi stovyklos vadovybės nurodytose vie
tose ir jos nustatyta tvarka.

12. Maudomasi tik grupėmis, nustatytu laiku, nurody
toje vietoje ir maudyklių sargybai budint.

13. Stovykloje ar jos apylinkėje draudžiama vartoti ir 
turėti bet kokius šaunamuosius ginklus, sprogstamą
ją medžiagą ir alkoholinius gėrimus (degtinę, vyną, 
alų ir pan.).

14. Pastovyklių ir vienetų vadovai, pareigūnai, visi sto
vyklautojai ir svečiai laikosi stovykloje nustatytos 
tvarkos ir vykdo vadovybės nurodymus.

15. Kiekvienas stovyklos dalyvis aktingu būdu prisideda, 
kad Jubiliejinė Stovykla būtų sėkminga, kad ji būtų 
visaip labai skautiška ir tauriai lietuviška, kad jaja 
galėtų domėtis visi ir joje dalyvavę ar atsilankė iš 
jos išsineštų gražiausius įspūdžius.

H. Stovyklautojai
16. LSS nariai ir kviesti svečiai gali Jubiliejinėje Sto

vykloje dalyvauti, kai jie:
a) sumoka atitinkamą stovyklautojo mokestį;
d) turi reikalingas priemones gyventi stovykloje:
c) yra registruoti ir
d) laikosi nustatytos tvarkos.

17. Pilnametis stovyklautojas pats, o kiekvieno nepilna
mečio tėvas, motina ar teisėtas globėjas raštu pa
reiškia, kad stovyklos vadovybė ir LS Sąjunga at
palaiduoja nuo ieškinių nelaimės atvejais.

18. Kiekvienas stovyklautojas prisiima pareigas ar at
lieka darbus, vadovybės skirtus, ii- juos atlieka sąži
ningai.

19. Stovyklautojai ypatingu uolumu laikosi nustatytos 
maudymosi, plaukiojimo, važinėjimo, žaidimų, užsi
ėmimų ir pan. tvarkos.

20. Stovyklos vadovybė turi teisę už didesnius nusižen
gimus ar nesuvaldomą stovyklautoją pašalinti iš sto
vyklos. Reikalui esant, nusižengimo medžiagą sto
vyklos vadovybė gali perduoti LSS Tarybos Pirmijai.

21. Vietovių skautai ir skautės, atitinkamai savo pasto- 
vyklėse, kiek galima, stovyklauja natūraliniais vie
netais su savo vadovais.

22. Stovyklai užsibaigus stovyklautojai leidžiami išvykti, 
kai jų vieneto vadovas yra atsiskaitęs su stovyklos 
vadovybe, tvarkingai paruošęs palikti savo vieneto 
stovyklavietė ir gavęs leidimą išvykti.

III. Stovyklos Komisija
23. Jubiliejinės Stovyklos Komisija organizuodama sto

vyklą:
a) paruošia jos programas;
b) pagrindinai nustato tvarką;
c) paruošia sąlygas;
d) priima sąmatą, Pirmijos tvirtinamą;
e) atlieka kitus reikalus, kad Jubiliejinė stovykla 

pasisektų.
24. Jubiliejinės Stovyklos Komisijos pirmininką — Sto

vyklos viršininką paskyrė LSS Tarybos Pirmija. Ko
misijos narius, Pirmijos Pirmininkui pritariant, kvie
čia Komisijos pirmininkas.

25. Jubiliejinės Stovyklos Komisijai vadovauja, jai at
stovauja ir su LSS vadovybės organais santykiauja 
Komisijos pirmininkas.

26. Komisija, reikalui esant, gali išsirinkti ir kitus pa
reigūnus — vice-pirmininkus, iždininką, sekcijų pir
mininkus.

27. Komisija taria posėdyje ar ir korespondenciniu bū
du. Komisijos posėdžius kviečia, pasiūlo darbotvarkę 
ir pirmininkauja Komisijos pirmininkas. Jis taip pat

(Nukelta i 8 psl.)

s. V. Sviderskas, vilkiukų vadovas, įteikia vilkiukų dovaną savo 
pavaduotojui s. v. v.si: J. Jakubauskui Sv.Jurgio iškyloje, Los An
geles, Calif. Nuotr. L.Kančausko
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SKYRIŲ TVARKO PS. R. PAKALNIS, 20 OAK LEAF DR., WATERBURY 8, CONN.

PASIKALBĖJIMAI APIE PAŠTO ŽENKLUS

16. Blokai
Pirmiausia keli žodžiai apie tai, kas yra blokas. 

Lietuviai filatelistai bloku vadina tai, kas angliš
kai vadinama “souvenir sheet” (tai yra suvenyrinis 
lapas). Mūsasis pavadinimas, gal ii’ nevisai tikslus, 
yra paimtas iš vokiško “Block” (blokas, bloknotas). 
Gi angliškuose kataloguose pavadinimas block reiš
kia kelis pašto ženklus, sukibusius krūvoj (iš čia 
pavadinimai: block of four, block of six, ir t.t.).

Daugelis kraštų, išleisdami jubiliejinius pašto 
ženklus, dažnai kartu su jais išleidžia ir vadinamus 
suvenyrinius lapus, blokus. Kartais po vieną prie 
serijos, kartais daugiau. Blokuose paprastai telpa 
tie patys pašto ženklai, kaip ir serijoje: kartais bū
na Įdėtas vienas pašto ženklas, kartais keli. Kartais 
pasitaiko, kad išleidžiama tik blokai (nėra atskirai 

pašto ženklų). Blokuose esą pašto ženklai paprastai 
būna tų pačių verčių ir tų pačių spalvų, kaip ir se
rijoje, tačiau būna ir skirtingų. Blokuose esą pašto 
ženklai būna perforuoti ir neperforuoti, patys blo
kai būna su klijais antroj pusėj ir be klijų, popieris 
su vandens ženklais ar be jų. Vandens ženklai daž
niausia tie patys, kaip ir serijoje.

Bloko pakraščiuose visada būna kokie nors įrašai, 
nusaką jo išleidimo tikslą ar reikalą. Blokus sten
giamasi išleisti kuo puošniausius, kad jie tikrai re
prezentuotų norimą reikalą.

Blokai, kaip sakyta, išleidžiami reprezentaci
niams tikslams, tačiau jie tinka apmokėti ir kores
pondencijai, nors dažnai, dėl savo didumo, ant pa
prasto laiško neįmanoma jų užklijuoti. Todėl pilie
čiai neretai juos suplėšo ir vartoja tik kaip papras
tus pašto ženklus. Filatelistai blokų nenlėšo ir ren
ka juos antspauduotus ar neantspauduotus. Ant
spauduoti galima ir pašte paprašius.

Ant. Bernotas

“MAFEKING MAIL” ir BADEN - POWELL

Mr. Harry D. Thorsen Jr. 
(Scouts on Stamps Society In
ternational) praleido daugiau 
kaip penkiolika metų, ieškoda
mas po visą pasaulį “Mafeking 
Mail” laikraščio kokio nors nu
merio, kuriame būtų tilpusi bet 
kokia žinutė apie išleidžiamus 
pašto ženklus su generolo Sir 
Baden-Powell atvaizdu.

Po įtempto ieškojimo darbo 
jam pavyko surasti Pietų Afriko
je, viename laikraščių rinkinyje 
“Mafeking Mail” laikraščio 112 
nr., kuriame tilpo žinutė: (cituo
jamas originalas)

“Notice: The new issue of 
stamps bearing the Colonel’s 
photograph, will be produced on 
Monday, the 9th instant. These 
stamps can only be issued on 
production of letter addressed 
locally (Mafeking or forts). No 
person can for the present be 
allowed to hand to the officer 
in charge of the Siege Post Offi

ce more than one letter per 
diem. J. V. Howat, Postmaster. 
Mafeking, April 7th 1900”.

Iš laiško, rašyto 1939 metais 
paties Baden-Powell, savo drau
gui paaiški ir kaikurie įdomūs 
faktai apie pirmuosius to laiko 
skautiškus pašto ženklus, išleis
tus Būrų karo metu Pietų Afri
koje. Laiško ištrauka paduoda
ma pataisyta.

Paxtu, Nyeri, Kenya Colony
Dear Sir:
I have just received your let

ter, and write to say that the 
stamp you refer to, that was 
produced during the siege of 
Mafeking was initiated by my 
staff without my knowing, and 
as a little surprise for me on my 
birthday.

General Sir Alexander Godley 
(then Major Godley) and Lord 
Edward Cecil were, with the 
postmaster, responsible for the 

idea and the carrying of it out.
Yours Sincerely,

Baden - Powell
Jau daugeliui metų prabėgus 

nuo Baden - Powell mirties, mes 
šiandieną matome, kad skauty- 
bės įkūrėjas yra vienintelis žmo
gus pasaulyje, daugiausia pa
gerbtas pašto ženkluose, kad pa
likęs karišką tarnybą 1907 me
tais išėjo pensijon.

Mažiausia pasaulio valstybė 
Liechtenstein pati pirmoji išleido 
keturių pašto ženklų seriją su 
Baden - Powell atvaizdu 1953 m.

Švenčiant 100 metų sukaktu
ves nuo Baden - Powell gimimo 
ir auksinį skautijos jubiliejų, šių 
didžiųjų progų metu, matome 
ženklus išleistus su jos kūrėjo at
vaizdu Belgijos, Brazilijos, Ku
bos, Curacao, Persijos, Nicara
gua, Luxemburgo.

Nuo 1957 metų, įvertindamos 
skautijos naudą jaunimui, ir pa- 
naudodamos Baden - Powell at-
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vaizdą, ženklus išleidžia šios 
valstybės: 1960 m. — Australija, 
1961 m. — Togo, 1962 m. — Le
banon, Paraguajus, Haiti.

Tačiau dar šiandieną yra daug 
valstybių, kuriose skautavimo 
50-tasis jubiliejus bus dar tik pa
siektas. Ir vėl matysime naujas 
serijas, kurios bus pasipuošusios 
skautijos Įkūrėjo atvaizdu.

“MAKEDONIJA 8. IX. 1944”
Antrojo pasaulinio karo metu, 

Bulgarijai paskelbus karą Vo
kietijai, 1944 metais rugsėjo 8 
d. vokiečiai užėmė Makedoniją 
ir paskelbė jos “nepriklausomy
bę” su naujai išrinkta, vokie
čiams pataikaujančia vyriausybe. 
Si Makedonijos okupacija tęsėsi 
tik iki 1944 m. lapkričio mėn. 13 
d. , kol Makedonija prisijungė 
prie Jugoslavijos.

Vokiečių okupacijos metu nau
joji Makedonijos vyriausybė iš

leido perspausdintą aštuonių paš
to ženklų seriją. Perspausdintieji 
ženklai buvo ankstyvesnieji Bul
garijos išleisti pašto ženklai, iš 
kurių vienas buvo skirtas skautų 
organizacijai (Michel nr. 440), 
išleistas 1942 metais. Šių naujų 
pašto ženklų išleidimo data ofi
cialiai buvo paskelbta 1944 me
tais spalio mėn. 28 dieną.

Naujieji Makedonijos pašto 
ženklai buvo perspausdinti: 
“Makedonija 8. IX. 1944”. Per
spausdinimas atliktas pagal ofi
cialų ženklo dydį, trim skirtin
gais būdais. Skautiškasis ženklas 

(mėlynas — palapinės ir skautas 
pučiantis trimitą) buvo perspau
sdintas raudona spalva. Viso to
kių perspausdintų pilnų serijų 
buvo išleista 24.680.

Antroji perspausdinimo varia
cija: “Makedonia” 20 lew už- 
spausdinta ant 7 lew vertės ženk
lo juosvai-mėlyna spalva. (Mi
chel nr. 7). Šie ženklai esą ant 
voko, arba atplėšti su dalimi vo
ko yra labai reti, ir gana bran
gūs.

Dėmesio!

Sekantis "Sk. Aido" nr. iš
eis rugpjūčio mėn. ir bus 
dvigubas. Medžiagą šiam 
numeriui siųsti iki liepos 
mėn. 20 dienos.
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ĮSTATAI...
pateikia klausimus tarti korespondenciniu būdu. Ko
misijos posėdžiai ar korespondenciniai tarimai tei
sėti bet kokiam Komisijos narių skaičiui dalyvau
jant. Nutariama paprasta balsavusių dauguma.

28. Skubius reikalus Komisijos posėdžių tarpais gali tar
ti, Komisijos pirmininko kviečiamas, Komisijos pre
zidiumas, kurį, šalia Komisijos pirmininko, sudaro 
ir kiti Komisijos vadovybės nariai (ž. 26 str.).

29. Reikalui esant, kaip Komisijos pagelbiniai organai, 
atitinkamiems projektams ruošti, konkretiems užda
viniams atlikti ar tam tikriems darbams vykdyti, ga
li būti sudarytos Komisijos sekcijos, Į kurias, šalia 
Komisijos narių, gali būti pakviesti ir kiti asmens.

30. Žiūrint sąlygų, kai kurie 29 str. minimi reikalai ga
li būti pavesti ir paskiriems asmenims.

31. Kiek galima sąmatos ribose, išlaidas moka Komisi
jos iždininkas, Komisijos pirmininkui sutinkant.

32. Jubiliejinei stovyklai pasibaigus, Komisija:
a) aptaria Stovyklos vykdymo reikalus;
b) priima Stovyklos pareigūnų pranešimus;
c) nustato Stovyklos apyskaitas ir
d) užbaigia visus Jubiliejinės Stovyklos reikalus.

33. Jubiliejinės Stovyklos lėšas, inventorių, apyskaitas 
ir visus archyvus Komisijos pirmininkas su kitais 
pareigūnais perduoda Tarybos Pirmijai.

IV. Stovyklos vadovybė
34. Jubiliejinei Stovyklai vadovauja Stovyklos viršinin

kas su Stovyklos vadija. Si vadovybė yra viena ir sa
vo kompetencijoje apima visą Jubiliejinę Stovyklą. 
Stovyklos rajone ir LSS nariams artimiausioje apy
linkėje Stovyklos vadovybė yra aukščiausioji skau
tiška valdžia Stovyklos interesams ir geram skautų- 
čių vardui apsaugoti bei stovyklautojų gerovei už
tikrinti.

35. Stovyklos Vadija, visais reikiamais būdais siekdama 
Jubiliejinei Stovyklai numatytų uždavinių, vadovau
jasi JS Komisijos nutarimais ir vykdo paruoštus pla
nus. Ypatingais atvejais Stovyklos Vadija gali keisti 
ar papildyti iš anksto nustatytus dalykus, kai pakin
ta sąlygos, iškyla nenumatytos kliūtys ar atsiranda 
naujų reikalų.

Clevelando Pilėnų tunto tunt.s. V. Jokūbaitis įteikia s. A. Balašai- 
tienei lietuvišką kryželį, sesės su tuntu atsisveikinimo iškilmėse.

Nuotr. VI. Bacevičiaus

36. Jubiliejinės Stovyklos Vadiją sudaro:
1) Stovyklos viršininkas, Tarybos Pirmijos paskir

tas;
2) Stovyklos viršininko pavaduotojas bendriesiems 

reikalams;
3) Stovyklos viršininko pavaduotojas stovyklos tu

rinio reikalams;
4) Stovyklos viršininko pavaduotojas stovyklos ap

rūpinimo reikalams;
5) Stovyklos viršininko pavaduotojas stovyklos re

prezentacijos reikalams;
(2-5 Pirmijos Pirmininko patvirtinti)

6) Stovyklos katalikų dvasios vadovas;
7) Stovyklos evangelikų dvasios vadovas;

(6-7 atitinkamų vyr. dv. vadovų paskirti)
8) Stovyklos komendantas;
9) Stovyklos programos vedėjas;

10) Stovyklos iždininkas;
11) Stovyklos ūkio skyriaus vedėjas;
12) Stovyklos maitinimo skyriaus vedėjas;
13) Stovyklos informacijos skyriaus* vedėjas;

ps. Vyt. Abromaitis, New Yorko Tauro tunto vilkiukų dr-vės dr-kas 
tarp viešnių sesių Bartyčių iš Elizabeth. Nuotr. G. Peniko
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14) Stovyklos vyriausias laužavedys;
15) Stovyklos raštinės vedėjas;
16) Stovyklos technikos skyriaus vedėjas;

(8 -16 str. viršininko paskirti, Pirmijos pirmi
ninkui pritarus)

17) Seserijos pastovyklės vadovė;
18) Brolijos pastovyklės vadovas;
19) ASS pastovyklės vadovas;

(17, 18, 19 str. atitinkamų Vadijų paskirti, susi
tarus su Stovyklos viršininku).
Ypatingam reikalui esant Vadija, Tarybos Pir
mijos Pirmininkui sutikus, Stovyklos viršininko 
gali būti papildyta dar keliais kitais pareigūnais.

37. Stovyklos viršininkas vadovauja Vadijos darbams, 
atstovauja Stovyklai, skirsto vyresniems vadovams 
uždavinius, skiria ar tvirtina kitus Stovyklos vado
vus, prižiūri pareigų vykdymą ir leidžia nurodymus 
stovyklos metu. Kiti Vadijos nariai vykdo jiems pa
vestus uždavinius.

38. Stovyklos Komisijos priimtomis schemomis ar Sto
vyklos Vadijos nutarimais Vadijos nariai pasiūlo sa
vo bendradarbius, kuriuos Stovyklos viršininkas tvir
tina.

39. Reikalui esant, Vadijos posėdžius kviečia, siūlo dar
botvarkę, pirmininkauja ir jos nutarimus skelbia 
Stovyklos viršininkas. Posėdis teisėtas bet kokiam 
dalyvių skaičiui esant. Nutariama paprasta balsavu
sių dauguma.

40. Jubiliejinei Stovyklai pasibaigus ar pareigas nusto
jus eiti, kiekvienas Jubiliejinės Stovyklos vadovybės 
narys:
a) tvarkingai užbaigia savo pereigas;
b) paruošia apyskaitas;
c) rūpestingai atsiskaito ir
d) visus reikalus perduoda Stovyklos viršininko nu

rodymu.
V. Įvedamieji dėsniai

41. Šie nuostatai įsigali Tarybos Pirmijai juos priėmus.
42. Kilus neaiškumams dėl šių nuostatų, Tarybos Pirmi

jos Pirmininkas atitinkamą paaiškinimą pateikia per 
JS Komisijos pirmininką. Sukeltos abejonės nestab
do numatyto vykdymo.

43. Šie nuostatai nustoja veikti JS Komisijai darbus už
baigus ir Tarybos Pirmijai ją atleidus.

LIETUVIS BURIUOTOTOJAS PERPLAUKĖ ATLANTĄ

Vykstant pirmai Olimpinei regatai per Atlantą, 
jaunas vyras Bronius Rožinskas klausė save, kai dar 
apie buriavimą neturėjo jokio supratimo, kada gi 
lietuviai priklausys tai šeimai buriuotojų, kurie lei
džiasi per Atlantą? “Vieną dieną ir aš buriuosiu per 
Atlantą”! Bet pirmiausia reikėjo išmokti buriavimo. 
Susitaupęs pinigų nuvyksta j Klaipėdą. Viskas jam 
nauja ir viską su dideliu susidomėjimu jis seka — ar 
tai. būtų takelažas, ar mazgų rišimas, špleisai, ar 
jūrų laivų ir burlaivių prasilenkimo taisyklės. Ten 
tarp pajūriškių jis pramoko buriuoti.

Klaipėdos netekimas ir karas nesustabdė Bro
niaus. Vokiečių okupacijos metu jis vėl yra buriuo
tojų tarpe ir mokėsi buriuoti Trakų ežeruose.

Praėjus karui, Lietuvą vėl okupavo rusai. Apie 
buriavimą Baltijos jūroje nebuvo nė kalbos, bet bu
riuotojai nesnaudė, juk jie turi dar Kuršių marias, 
ir čia darbas vėl verda pilnu tempu, susirenka visi 
seni ir jauni buriuotoai visi tie, kuriems buriavimas 
jūrine idėja yra svarbi. Kuriamas Klaipėdos Jacht 
klubas, ir vėl mes matome Bronių buriuotojų tarpe, 
šį kartą kaip instruktorių. Mokant kitus ir pats mo
kaisi. Mokėsi jis locios ir astronominės navigacijos. 
Darbo buvo daug, reikėjo perskaityti daug knygų, 
bet tikslas — “Atlantas” daro darbą lengvą ir įdo
mų. Pagaliau buvo išlaikyti jachtos vado egzami
nai.

Iš Klaipėdos neįmanoma išbuiiuoti. Kilo nauja 
galimybė — emigruoti į Lenkiją, o jau iš tenai tu
rėjo būti lengviau pasiekti numatytą tikslą. Ir taip 
Bronius su šeima emigruoja į Lenkiją, kur jis nu
leidžia gyvenimo inkarą, savaime aišku, prie Balti
jos jūros Štetino uoste.

Seni planai, nauji darbai ir žingsniai arčiau tikslo.
Bronius pasirūpino Jachtos planus “Condrat” kla

sės ir pats pradėo jachtą statyti. Užduotis buvo ne
lengva, nes buvo darbų, kuriuos vienas žmogus ne
galėjo atlikti, reikėjo samdyti pagelbininkus. Kiek
viena kniedė, kiekvienas varžtas, kiekviena klijuota 
siūlė jam buvo žinoma, nes jachta turėjo būti ne 
tik stipriai pastatyta, bet ir daili. Kiek įdėta pasi

šventimo, meilės statant tokį pastatą, galima spręsti 
iš to, kad buriuotojai savo jachtą vadina “mano mer
gelė”.

Be didelių iškilmių, kuklioje šeimyniškoje aplin
koje į vandenį nuleidžiama ta “mergelė” net su vy
rišku graikų dievaičio “Hermes II” vardu.

Ir vėl nauji darbai, stovinčio ir judančio takelažo 
sutvarkymas, buriu trimavimas, virvių špleisavi- 
mas, ii' visi kiti darbai. Taigi iki inkaro pakėlimo į 
tolimą kelionę dar daug darbų reikėjo atlikti. Mais
to atsargų pasiimta 3 mėnesiams. Rodos, kelk bu
res ir plauk, bet Lenkijos uostų pareigūnai paklau
sė kiek žmonių buriuoja įguloje? Pasirodė šio dy
džio jachta negali išplaukti į jūrą tolimesnei kelio
nei be 4 žmonių įgulos. Ir vėl klausimas kaip rasti 
dar tris buriuotojus, kurie būtų pasiryžę keliems 
mėnesiams pasileisti į nuotykingą kelionę.

(Nukelta į 14 psl.)

Anglijos rajono skautų vadovai sk. -vyčių savaitgalio stovykloje 
ruošiasi valgyti. Nuotr. B. Zinkaus
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ARACHNE
Seniai, labai seniai Graikijoje gyveno mergai

tė, vardu Arachne, kuri mokėjo labai gražiai 
austi. Jos darbas buvo toks puikus ir gražesnis už 
kitų moterų ir mergaičių, kad visą laiką mer
gaitė giriama tapo išdidi.

“Niekas negali su manim susilyginti“, kalbė
jo ji “net ir pati dievaitė Minerva“.

Minerva išgirdo jos pagyras ir labai supyko. 
Ji iššaukė Arachnę rungtynių — kuri nuaus gra
žesnius raštus. Mergaitė sutiko, nes buvo tikra, 
kad ji laimės.

Minerva nuaudė savo audinį iš gražiausių 
spalvų ir ėmė raštus iš deivių ir laumių gyve
nimo.

Arachnės audinys irgi buvo labai gražus, bet 
raštuose išjuokė deives.

Minerva labai supyko ant mergaitės ir sudras
kė jos audinį.

Tada ji ranka palietė Arachnės kaktą.
“Ausk“, tarė ji "ausk per amžius!“
Arachnė susitraukė, pasidarė maža ir aovali. 

Jos rankos tapo kojom. Ir visą laiką ji audžia ir 
pina šilko tinklus mūsų soduose.

Ar žinai kaip mes dabar Arachnę vadiname?

VASAROS MUZIKANTAS
A. Matutis

10

— Žiogeli, 
Treptelk kojele
Ir supkis smilgele žalia, 
įtempk visas savo stygas 
Ir šok, 
Ir grok
Dainas smagias.
Ir aš‘čionai,
Ir aš — kur tu —
Žalioj pievelėje 
Kartu.

— Lakštute, 
Virpink kankleles, 
Kankliuok linksmąsias 
Daineles.
Paplak — paplak ! . . 
Kinkyk kinkyk ! . . 
Šimtu stygelių 
Grok išsyk.
Ir aš čionai
Ir aš — kur tu — 
Žalioj pievelėje 
Kartu.
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Žiogelis
Supas smilgele
Ir groja smuiku — 
Tra -—■ lia — lia . . . 
Lakštutė
Taiso kankleles
Kankliuos ji savo daineles. 
0 aš
Su pušele žalia
Abiem pritarsiu 
Dūdele.

UŽDAVINYS No. 11

Clevelando vilkiukų dr-kas v.si. Šarūnas Lazdinis aiškina broliu
kams skautiškojo žaidimo įmantrumus (sueiga Forest Hill parke - 
1963. V. 26). Nuotr. G. Juškėno

Išilgai:
1. Garsus Lietuvos kurortas prie Baltijos jūros.
2. Ne linksma, bet----------
3. Iš dešimt atimk du.

Statmenai :
1. Medžiai, kurie auga tik šiltuose kraštuose.
2. Žvėrių karalius.
3. Ne bjaurus, bet----------
4. Neigiamas žodelis.

Clevelando Pilėnų t. DLK Kęstučio dr-vės I-sis vilkiukų būrelis, 
laimėjęs vilkiukų krepšinio varžybas tunto sporto šventėje 1963. 
V. 11 su būrelio vadovu psl. Giedrium Lazdiniu.

Nuotr. G. Juškėno

Išilgai:
1. Miško žvėris.
2. Su kuo valgome sriubą (vienaskaitos vardi

ninkas).
3. Lietuva, Tėvynė - - - -
4. Vaisius.
5. Ką medžiojo Gediminas, kai susapnavo savo 

garsų sapną (vienaskaitos vardininkas).
6. Ne storas, bet--------
Stambiau pažymėti keturkampiai sudaro metų 
pavadinimą.
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UŽDAVINYS No. 13

Kas yra tas keistas sutvėrimas? Išvardink iš 
kokių 6 žvėrių ir gyvulių jis yra sudarytas.

UŽDAVINYS No. 14

Šiame piešiny viduryje ratu yra skaičius 9, A, 
B, C, D, E, F vietos yra tuščios. Yra duoti šie 
skaičiai — 3, 4, 5, 6, 7, 8. įstatyk juos į tuščias 
vietas taip, kad skaičiuodamas A — 9 — D; 
F — 9 — C ir E — 9 — B gautumei kiekvieną 
kartą po 20.

UŽDAVINYS No. 15
Kas tai per žodžiai?

1. Tisan
2. Sąsiž
3. Disyga
4. Šavit
5. Satukalak

KLAIDŲ ATITAISYMAS
Varžybų uždavinyje No. 1, statmenai 3. Turi 

būti:
Iš žodžio manasis atimti asis.

Atlanto rajono vadeiva s.V.Pileika lanko Tauro 
tunto broliukus New-Yorke

Pilėnų tunt. s. V. Jokūbaitis (pirmas is' kairės) aiškina skautams 
uždavinį tunto sueigoje Forest Hill parke, 1963. V. 26 d.

Nuotr. G. Juškėno
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LIETIVISRCS 
PU05MEN OS
S

iame puslapyje matote visą eilę puošme
ną surinktą iš lietuvišką meno dirbintą. 
Iš šią atskirą dalią galima sudaryti daug 
įvairią papuošimą įvairiems tikslams. Galima 

panaudoti stovyklinias papuošimams, įvai
riems rankdarbiams, kuriuos gaminame Ka
ziuko mugei, baldams ir 1.1.

Ne vienas gal paklaus: "Kodėl gi čia nėra 
kaip reikiant sudarytą piešinią, kuriuos leng
vai galima būtą panaudoti?" Ogi todėl, kad 
norima palikti bent kiek laisvės jūsą kūrybinei 
vaizduotei. Čia yra tik medžiaga, kurią nau
dojant galima sudaryti naujus lietuviškus or
namentus ir pritaikinti atatinkamiems reika
lams. Pabandykite.

mwTOti
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LIETUVIS P E R B U R I A VO. ..
Bet atsirado ir buriuotojai, kurie irgi norėjo pa

braidyti Atlante. 1962 m. rugsėjo mėn. 4 d., pučiant 
audringam vėjui keliamos burės ir inkaras. “Her
mes II” kovodamas su audringa jūra palieka Swine- 
muende’s uostą. Uosto pareigūnai bando prikalbėti 
buriuotojus palaukti geresnio oro. bet vadas ir Įgu
la, kurių popieriai buvo jau patikrinti uosto parei
gūnų, nežinodami kas gali atsitikti sekančią dieną, 
paleidžia prisirišimo galus ir išėjo Į Baltiją.

Taip “Hermes II” refuotom burėm bėga Į Kielio 
kanalą.

Oras pamažu pradėjo taisytis. Praplaukus Kielio 
kanalą Šiaurės jūra pasitiko buriuotojus savo stipriu 
vėju, bet ir Šiaurės jūra liko nugalėta, kai pasiekia
mi Prancūzijos krantai.

Pakeliui teko vienam kitam uoste sustoti ir papil
dyti vandens bei šviežio maisto atsargas.

Ir štai Biscajos Įlanka; ji nepasižymi savo ramu
mu, bet buriuotojai jos nelenkė, kol buvo pasiekti 
šiaurės Ispanijos pakraščiai. Kursas — Vigo uostas. 
Apiburiayus šiaurinį Isnanios pakraštį, pamažu ar
tėjo prie Vigos uosto Įlankos. Uoste atlikus forma
lumus, vietos posto pareigūnai pristatė juos auto 
mašina ir pranešė — “Jūsų pageidavimui, kur norite 
važiuokite, ką norite žiūrėkite ir būkite mūsų sve
čiai”. Skambėjo kaip pasakoje, bet tai teisybė. Jei 
vakarų Europoje neturėjo jokių, tai Ispanija savo 
priėmimu pralenkė visus. Vienoje gražioje vietoje 
nutarė nusifotografuoti ir, kai nuotrauka jau buvo 
padaryta, pastebėjo parašą “kariuomenės zona” ir 
netoli matė sargybinį. Nesusipratimams išvengti nu
ėjo pas sargybinį ir pranešė, kad filmą yra jų žinio
je, nes jie nežinoję, kad čia esanti kariška zona. Nu
sišypsojęs sargybinis, pasiūlė daugiau nuotraukų čia 
nedaryti...

Turėdami automobili savo žinioje, savaime aišku, 
juo gerai pasinaudojo. Teko pavažinėti ne tik mies
te, bet ir už miesto, pažinti kaimą, Įvairias apylin
kes. Nepaprastai nustebino švarumas — ir kaimuo
se ir miestuose.

Padėkoję už nuoširdų priėmimą, pakėlė bures ir 
pasileido Į Portugalijos pakraščius. Ir koks buvo jų 
nustebimas, kai dar nepaspėjo pirmajame uoste pri
sirišti prie krantinės, o jau prisistatė ginkluotas sar
gybinis ir nė žingsnio neleido žengti į krantą. Net 
siųstus pinigus iš JAV negalėjo banke atsiimti. Pa
kėlę bures pasileido į Afrikos pakraštį. Kiek ilgiau 
teko pabuvoti Casablankoje. Teko susipažinti su 
buriuotojais, kurie Atlantą buvo perburiavę, ir to
kiais, kurie tam ruošėsi. Santykiai tarp minėtų bu
riuotojų yra kuo puikiausi, — kiekvienas nori ki
tam padėti.

Po penkių savaičių Casablankoje buvo pasileista 
per Atlantą trumpais sustojimais Įvairiose salose. 
Blogą patyrimą turėjo taip pat Kap. Vard salose, 
nes ir ten prisistatė sargybiniai, o uosto pareigūnai 
pareikalavo mokėti už jachtos stovėjimą. Žinoma, il
gai nebuvo minėtoje vietoje.

Po 30 dienų buriavimo pasiekė Martinique salą, 
o iš ten liko tik kiškio šuolis iki Miami uosto. “Her
mes II” vasario mėn. 12 d. nuleido bures ir išmetė 
inkarą JAV vandenyse. Gal kai kam Įdomu žinoti, 

kaip ir kur jie papildydavo maisto atsargas. Turiu 
pasakyti, kad lenkų prekybos laivyno kapitonai, kur 
jie juos nesutikdavo, visuomet ir visur jiems padė
davo maistu, vandeniu, ir kitais reikmenimis. Jiems 
priklauso padėka.

Plaukdami per Atlantą pagavo du ryklius, bet 
jų nevalgė, nes nežinojo ar išviso valgoma. Pasiro
do, kad kiti Atlanto buriuotojai papildydavo maisto 
davinį skaniu ryklio kepsniu. Turėjo įvairaus oro, 
bet Neptūnas nebuvo prieš nusistatęs.

Tolimesni jų planai per Panamos kanalą plaukti 
į Los Angeles, o ten nusileidus padėti mokyti mūsų 
jaunimą buriavimo.

B. Rožinskui pastatyti jachtą kainavo 360,000 zlo
tų arba oficialiu kursu apie $1,400.00 Jachtos iš
matavimai: LOA 11,45 m., LWL 8,30 m., plotis 
2,70 m. (beam), 2,44 m. (KLW)B., gremzlė 1,71 m., 
burių plotis 52,60 m2, stiebo aukštis 13,10 m., tona
žas 6,8 t.

L. Knopfmileris

JUBILIEJINĖ “VILNIAUS” STOVYKLA
(tąsa )

Foto aparatas yra gera priemonė. Kiek prifotogra- 
fuoji tiek, bet tą dėžutę pasikabinus ant kaklo dažnai 
gali kur nueiti, jlisti ir išlįsti. Štai, kad ir šv. Mišios iš 
ryto. Saulutei šviečiant pro pušis, šešėliams vis trum
pėjant ir trumpėjant, atsitraukiu iš tolo. Prisidėjęs sa
vo dėžutę prie akies ne tiek žiūrau, kiek klausausi. '“Pul
kim ant kelių”, “Gul šiandieną jau ant šieno...” ir ki
tos lietuviškos giesmės skamba per mišką. Ir dar kaip 
skamba. Drąsiai, stipriai iš jaunų krūtinių. Lir. ,sma ir 
malonu darosi, nes kur gi kitur, jei ne skautų stovyklo
se mes išmokom šitų galingų giesmių. Ar ne mūsų visų 
ujamas ir baramas jaunimas, tas kuris jau nutautėti 
baigia, gieda lietuvišką giesmę ...

Su foto aparatu prisidengęs pasitraukiu kiek toliau 
ir per vėliavos nuleidimą, Lietuvos himnas ir Marija,

Vėliavos kyla Vilniaus Jub. Stovykloje... Nuotr. R. Cibo
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Jubiliejinėje "Vilniaus" stovykloje 
vadovai žygiuoja.

Nuotr. R. Cibo-Cibulskio

Marija užbaigia mūsų dienos darbus. Ir čia tas pats jau
nimas gieda griausmingai, drąsiai, aiškiai — lietuviškai.

Gal ne vienas paklaustų: — “o kaip gi tas jaunimas 
kalbasi?”. O kaip gi! Tik lietuviškai. Ir stebėtina, kad 
raginti daug nereikėjo. Buvo vienas antras, kuriam te
ko priminti, kad žiūrėk, kur tu čia esi, bet tokių ne
daug. Ir kas keisčiausiai — tokie buvo mūsų visuome
nės šulų vaikai. Gal tėvas su motina, dirbdami visuome
nini darbą, neturi laiko savo vaikų pamokyti lietuviškai. 
Ir atsiunčia čia į stovyklą, manydami, kad per tą 10 die
nų kas nors samčiu Įpils jiems lietuvių kalbos visam gy
venimui. Tiesa, Įpilta buvo nemažai, bet ar tam vaikui 
užteks per sekančius metus iki kitos stovyklos ... ? Jei 
mama su tėte padės, tai užteks. Bet jei ne — veltui mū
sų darbas.

Pro akis slenka vaizdų vaizdai. Ir visi tokie gyvi, taip 
dar neseniai buvę, kad kartais rodosi, kad dar žmogus 
tebesi pušyne, vis tebegirdi dar skambias dainas, tebe- 
svajoji mėnesienoje. Per dešimts dienų tiek susirinko 
krūtinėje jausmų, tiek gražių atsiminimų, tiek geros nuo
taikos, kad jei ir buvo kas nors man netiko, ar reikėjo 
paklausyti, nors to nesinorėjo, ar reikėjo dirbti, ar anks
ti kelti, ar pasiduoti drausmei, ir nors tuo metu ir buvo 
nesmagu. Šiandieną liko užmirštyje, nes susiliejo viskas 
į vieną užburtą žodį: stovykla.

Vieną dieną sumaniau sužinoti, na kiek gi iš tikrųjų 
mūsų čia yra. Pasigavau per stovyklą žingsniuojantį sto
vyklos adjutantą s. v. vyr. sklt. J. Morkūną. “Na sakyk, 
broli, kiek gi mūsų čia yra? — klausiu. O brolis Jonas 
pamažu išsitraukia iš kišenės tokią juodą knygutę ir sa
ko: “Kaip nori žinoti, ar iš viso, ar kasdien, ar seses, ar 
brolius ... ?” “Viską”, — sakau — “viską”.

Stovyklauti pradėjome 99 sesės ir 94 broliai. Iš Syd- 
nėjaus atvyko 39 skautai skautės, iš Canberros 15 iš Gee- 
longo 13 iš Melborno 62 ir iš Adelaidės 54. Pridėk dar 
visos valdžios 10 ir turi mūsų skaičių pirmą dieną. Šian
dieną, sekmadienį, mūsų yra 108 sesės ir 102 broliai.

Panašiais keliais sužinojau, kad ir paskutinę dieną 
mūsų buvo 88 sesės ir 78 broliai. Gražūs skaičiai. Net 
smagu darosi, kad toks didelis būrys jaunimo iš visos 
Australijos susirinko praleisti 10 dienų lietuviškoje ap
linkoje ir labai geroje nuotaikoje.

Iš visos stovyklos geriausiai atsimenu vyresniųjų skau
čių ir skautų vyčių sueigą. Kad būtų ramiau, pasitrau
kiau iš stovyklos ribų ir palipęs aukštai į Mt. Crawford 
kalną susėdome kaip kam patogiau. Naujai paskirtasis 
skautų vyčių skyriaus vedėjas s. v. vyr. skilt. R. Cibas 
pasveikinęs mus, susirinkusius virš 50 asmenų, paskelbė 
dienotvarkę: diskusijos tema “skautų vyčių ir vyresnių
jų skaučių veiklos pagyvinimas”. Prelegentais buvo pa
kviesti Rajono vadas v. s. V. Neverauskas ir filisterė vyr. 

skilt. J. Maželienė. Jų mintis sujungti ir iš savo pusės 
peržvelgti pakviesta vyr. skautė Birutė Mikužytė.

Brolis Neverauskas savo žodyje atkreipė dėmesį į 
skautų obalsi — Dievui, Tėvynei ir Artimui. Obalsio ap
imtis yra tokia didelė, kad juo vadovaudamiesi turime 
pakankamai vietos ir dirvos savo veiklai plėsti. Pabrė
žė, kad visos obalsio dalys yra lygiai svarbios. Kalbė
tojas apsistojo daugiau prie dalies — Artimui. Pagrin
dinis vyčių ir vyresniųjų skaučių uždavinys yra: tarnau
ti. Ir ypač tarnauti artimui. Mūsų pačių tautiečių tarpe 
yra tiek daug reikalingų moralinės ir fizinės paramos, 
kad stipriai išvystę savo tarnybą artimui, glaudžiai ben
dradarbiaudami sesės su broliais, galim ne maža vargo 
panaikinti. O ir ne vieną savo tautai išgelbėti. Kaip kon
krečius pavyzdžius nurodė pagalbą fizinės nelaimės me
tu, lankant ligoni, padedant sergančiam namuose, paly
dint ir atvežant vaikus į sueigas, lietuviškas mokyklas 
ir t.t.

Sesė Maželienė sustojo daugiau prie obalsio dalies 
“Tėvynei”. Ji nurodė, kad mūsų vienintelis tarpusavio 
ryšis šiandien yra kalba. Kol mes kalbame tarp savęs 
lietuviškai, tol mes jaučiamės esą vienos tautos vaikai. 
Jos nuomone sueigos ir visa vyčių ir vyr. skaučių veikla 
turi bazuotis kuo daugiau tarnyboje Tėvynei, kas mūsų 
sąlygose turėtų būti: mokymasis savos kalbos, sueigų 
pravedimas lietuviškai, mokymasis dainų. Lietuvos var
do ir vargų kėlimas svetimųjų tarpe. Darbo yra daug, 
o senieji ja'u po truputi traukiasi iš eilių. Musų pareiga 
dėti visas pastangas, kad galėtume pavaduoti senąją 
kartą.

Sesė Birutė Mikužytė pritarė abiems kalbėtojams, 
kad jų nurodytieji darbo laukai yra platus ir reikalingi 
darbo rankų. Kiek ilgiau sesė Birutė sustojo prie dabar
tinio mūsų jaunimo paruošimo tam darbui. Jei artimo 
tarnybai reikia daugiau tik gero noro ir gali darbą pra
dėti, tai tarnybai Tėvynei mūsų sąlygose jaunimas su
siduria su eile sunkumų. Pirma jaučiama stoka pasiruo
šimo. Jaunimas raginamas jungtis į lietuviškas organi
zacijas, bet ten tuoj, kaip tik sulaukia tam tikro amžiaus, 
tuoj apkraunamas pareigomis, bet dažnai nepažvelgus, 
ar tam pakankamai nasiruošta. Tolimesnė kliūtis yra kal
ba. Vietinės mokyklos apkrauna darbu jaunimą ir sa
vaitgalio mokyklų duoto pasiruošimo neužtenka, kad bū
tų galima pilnai įsijungti į lietuvišką visuomeninį dar
bą, ypač raštu. Kalti ir tėvai, kurie turėdami galimybes 
mokyti mažesnius vaikus kalbos laiku į tai neatkreipia 
dėmesio ar net mokė svetima kalbą.

Po šitų prelegentu sekė diskusijos, kuriu metu pa
aiškėjo jaunimo didelė meilė savo tėvų kraštui, didelis 
noras pasitarnauti Lietuvai. Paaiškėjo ir skirtumai. Nors 
ir daug ir gražiausių pasakojimų apie Lietuvą esame gir-
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dėje, bet jos nematę, Lietuvai jaučiame meilę, bet ji nė
ra taip labai apčiuopiama, kaip kad suaugusiųjų jaus
mai. Gyvenamo krašto kultūra, civilizacija ir papročiai 
daro savo įtakas jaunimui ir tuo dažnai įneša nesusiora- 
timą tarp jaunosios ir senosios kartos. Turime sutikti, 
kad visi mylėdami Lietuvą, mylime ją kiekvienas kito
kia meile. Bediskutuodamas jaunimas pradėjo ieškoti 
būdų, kain geriau mokytis savo kalbos, kaip svetimšalių 
tarpe reikia geriau skleisti Lietuvos reikalus ir t.t.

Klausiausi to visko: Štai jau 3 valandos, kaip eina 
diskusijos — viskas lietuviškai. Mūsų “nutautėjantis” 
jaunimas svarsto lietuviškus reikalus savo tėvų kalba 
ir nesigraibydamas svetimo žodžio. Dar linksmiau pasi
darė, kai baigiant sueigą Rajono vadas pareiškė: “Jei 
man dar kas kada pasakys, kad mūsų jaunimas baigia 
nutautėti, atsakymui jam aš turėsiu Jus visus ...”.

Nuskambėjus “Lietuva Brangį” dainos garsams pa
mažu pasukom namo. Jaunimo krūtinėse tėvynės meilė 
netilpo, ji veržėsi dainomis, gražesnėmis viena už kitą, 
dainomis mūsų motulės dainuotom, prie laužų nuo Vil
niaus ligi Australijos perduotom ...

Vaikščiodamas po stovyklą matai užsiėmusius kiek
viename kampe. Neskaitant jau nuolatinės virtuvės tar
nybos ir stovyklos budėtojų, dirbančiųjų yra visur. Štai 
ten, po medžiais, dirba skiltininkų kursai, vadovaujami 
filist. kun. P. Dauknio. Dešimt skautų ir 16 skaučių ruo
šiasi būti vadovais. Per stovyklos laiką jie išklausė eiles 
pašnekėsiu, turėjo praktiškų užsiėmimų ir išlaikė egza
minus. Žinoma, šie kursai nepadarė jų pilnai kvalifikuo
tais vadovais, bet davė pradžią užsikabinti, ir rodant ini
ciatyvos, dirbti skiltininko darbą.

Kitoje vietoje susisodinęs skautus brolis Pilka aiški
na LS Sąjungos santvarką. Ten toliau brolis R. Kazlaus
kas skaito vilkiukams pasaką. Sesė Maželienė aiškina 
pirmąją pagalbą, sesė Birutė moko paukštytes IlI-čic 
patyrimo laipsnio programą. Sesės Aldona ir Ieva pasa
koja apie Vilniaus miestą, brolis Šulcas su broliu Plūku 
moko dainų laužui, brolis Karpavičius aiškina lituanis
tinius dalykus. Darbas verda per dieną ...

Susirenkam paskutiniam vėliavos nuleidimui. Išsiri
kiavusiems skautams ir skautėms skaitomi stovyklos vir
šininko Įsakymai. Dešimčiai jaunesniųjų skaučių, išlai
kiusioms egzaminus, leidžiama duoti skautės įžodis. I 
antrąjį skaučių patyrimo laipsnį egzaminus išlaikė 19 
skaučių.

Dabar seka atžymėjimai už nuopelnus stovykloje, ši 
kartą už tikrus nuopelnus. Stovyklos viršininkas skelbia 

Vyriausiojo Skautininko ir Vyriausios Skautininkės įsa
kymus. Už pavyzdingą skautavimą Jubiliejinės stovyk
los proga apdovanoti: Tėvynės Dukros žymeniu — A. 
Mikužytė, Tėvynės Sūnaus žymeniu — P. Alkevičius. 
Vėliavos žymeniu — Ieva Sidžytė, Raimundas Kazlaus
kas, Paulius Kviecinskas. Pažangumo žymeniu — R. Ku
činskaitė, R. Vaicekauskaitė, Marija Manikauskaitė, K. 
Rudzinskas, Š. žiedas, R. Keraitis.

Pakelti i vyresniškumo laipsnius: Į vyr. skiltinin- 
kės — Aldona Mikužytė, Ieva Didžytė, Jūratė Paragytė. 
Į vyr. skiltininko — Gerutis Kišonas. Į skiltininko — 
Arūnas Žvirblys. Į paskiltininkės — Regina Kučinskaitė, 
R. Milkauskaitė, Nijolė Švedaitė. Į paskiltininkio — K. 
Rudzinskas, V. Straukas, A. Grebliūnas, R. Sipavičius, 
V. Švedas.

Viešas pagyrimas — B. Mikužytei ir V. Brazauskaitei, 
s.. J. Vanago skirtas dovanas už gražiausiai papuoštas 
skaučių palapinės laimėjo “Vilniaus” tunto “Gulbių skil
tis”, “Šatrijos” tunto skautės, “Baltijos” tunto “Vove
rių” skiltis ir “Džiugo” tunto jaunesniųjų skaučių bū
relis.

Skautų pastovyklės pažangumo konkurso laimėtojai 
pasiskirstė sekančiai: I-ma vieta “Šatrijos” tunto “Ere
lių” skiltis; Il-ra vieta “Aušros” tunto “Lokių” skiltis; 
III-čia vieta “Vilniaus” tunto “Vilkų” skiltis ir IV-ta 
vieta “Baltijos” tunto “Lapinų” skiltis. Visos skiltis ga
vo s. J. Vanago skirtas dovanas.

Dar kartą praeiname su maršu pro stovyklos vado
vybę. Prietemoje mūsų vadovų veidai visai neatrodo 
tokie rūstūs. Daugiau liūdni.. .

Paskutinis laužas. Nors brolis Pilka ir labai stengia
si, bet mūsų tarpe jau yra atsisveikinimo savijauta. Dai
nas dainuojame lyg norėdami, kad jos dar giliau įsmig
tų Į mūsų širdis ir kad ten ko ilgiau pasiliktų ...

Autobusas jau persirito per kalneli. Pušynas jau 
nyksta už pasisukimo. Dar pora mylių mus lydi vieniša 
pušelė Mt. Crawford viršūnėje ... Iki pasimatymo ... 
Po poros metų vėl susitiksim. Bet bus ne tas pats. Kiek
viena stovykla kitokia. Ir šita buvo tokia, kokios kitos 
nebuvo. Ji ir mūsų atmintyje liks, kaip Jubiliej nė “Vil
niaus” stovykla Adelaidėje.

Baigiu ištrauka iš paskutinio stovyklos viršininko įsa
kymo: “Man norėtųsi tikėti, kad visi mes daugiausia 
turėjome čia, po šiomis pušimis, džiaugsmo ir ramu
mo ..

Skautas
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(tąsa)
Žydo Voiko malkinėje Jurgis jautėsi visai saugiai. 

Pro didelius malkinės plyšius jis matė iš žandarų 
būstinės nusidriekusią geltoną lempos šviesą, 
sklindančią pro vieninteli langą į turgaus aikštę ir 
kiek apšviečiančią pririštus prie barjerų arklius, ku
rie prunkštė ir spardėsi. Šviesiame lange kai kada 
pasirodydavo žandaro galva, ne visuomet ta pati. 
Pagal tai Jurgis apskaičiavo, kad būstinėje turėjo 
būti šeši žandarai. Pridėjus dar sargybinius, kurie 
stovėjo po du abiejuose miestelio galuose prie vieš
kelio, susidarė niekada dar čia nebuvęs maskoliš
kas dešimtukas, jau labai stipri pajėga, lyginant su 
ramiais valstiečiais ir besilinksminančiais bajorais. 
Žandarai nė nenujautė, kad šią naktį penkiasde
šimt ginkluotų vyrų gali pulti miestelį. Jų visų bu
vimas čia buvo daugiau gyventojų gąsdinimui. 
Miestelyje mažai kas tikėjo, kad sargybinis buvo 
nužudytas. Net kai kurie žandarai tarp savęs juo
kėsi, jog Vasilijus Petrovičius dezertyravęs. O dėl 
kraujo ant vieškelio daugiausia sutarė žydai — esą 
Ašokliu bernai pavogę klebono avį, čia pat papiovę 
ir parsivežę į kaimą...

Jurgis girdėtus pas zakristijoną gandus dar kartą 
pergalvojo ir nutarė, kad jie, greičiausiai, paleisti 
iš klebonijos. Vistik mūsų tas klebonas ne pės
čias !..

Duonai riekti peilį, gautą iš Dumčiaus, Jurgis 
stropiai saugojo malkinėje. Jei jis dingtų, jis būtų 
žuvęs.

Jam rodėsi, kad jau vienuolikta valanda artėjo. 
Jokių šūvių negirdėti. Tik šunes, tie neklaužados 
nakties tylos ardytojai, lojo, kaip susitarę, iš visų 
pusių. Aidėjo laukai ir upės atšlaitės.

Ar nebus per vėlu, išgirdus šūvius? Perbėgti tur
gaus aikštę, paleisti arklius ir dingti juk reikėjo nors 
kelių minučių. Ne — laukti jau nebegalima. Jurgis 
tyliai išslinko iš malkinės, paėjo kiek į kairę, kad 
neatsidurtų prieš šviesos ruožą ir lanku parėjo į 
kitą aikštės pusę. Čia jau, kiek dešiniau švietė būs
tinė. Galima buvo girdėti rusus garsiai šnekant, 
juokiantis. Iš kai kurių žodžių Jurgis suprato, kad 
žandarai lošė kortomis, o gal ir gėrė. Įsižiūrėjo — 
langas buvo praviras. Kur bėgti, paleidus arklius, 
niekaip jam dar neaiškėjo. Visos vietos tokios ne
saugios. O dingti reikėjo čia pat. Ilgesnis bėgimas 
būtų jo galas. Išbėgę laukai) žandarai jį pasivytų 
ir nušautų. Pilnas mėnulis vartėsi debesyse, ir ne
buvo tikra, ar jis už debesies užlįstų, kai Jurgiui to 
reikėtų. Staiga jam dingtelėjo mintis — paleidus 
arklius šokti per būstinės tvorą, už kurios augo sena 

obelis. Gal spėtų įsiliuogti į medį? Jis nusiavė ba
tus ir pagarbiai pastatė .juos palei našlės Zubauskie- 
nės namo sieną. Brangūs tėvo batai...

Pykštelėjo šūvis. Vienas. Antras. Jurgis stvėrė pei
lį. Trečias. Bėgo prie arklių ir vos ne vienu užsi
mojimu perpiovė visų pavadžias. Sužvengę arkliai, 
stojo piestu ir pasileido bėgti.

— Stok! — grumuojančiai rėkė pro langą rusas, 
be ginklo ir be kepurės.

Ir tuo pačiu akimirksniu suzvimbė kampuotas ak
muo, paleistas iš taiklios Jurgio rankos, prazvimbė 
pro žandaro ausį ir trenkė į ant stalo stovinčią lem
pą. Cinktelėjo stiklo šukės, subildėjo, ir lempa nu
sirito po stalu.

— Greičiau! Greičiau! — klaikiai rėkė žandarai.
Po stalu išsimušė liepsna. Jurgis kaip įgeltas, šo

ko per tvorą ir pasileido bėgti, nebežiūrėdamas 
nieko, kas prieš akis.

Nuo Ašokliu šūviai tratėjo ir artinosi.
Ne visi žandarai spėjo pasigriebti diržus, ginklus 

ar kepures. Išbėgę į aikštę, jie rėkė nesavais bal
sais, švilpė, šaukė arklius vardais, keikėsi ir siuto, 
nežinodami, ką daryti... Išgąsdinti arkliai nėrė iš 
miestelio į pievas, į laukus, į vasarojų — kiekvienas 
kas sau.

Mūsų nuolatinis bendradarbis v.s. G. Juškėnas ir s. dr. A. Juškėnie- 
nė domisi Clevelando brolių rankdarbiais šiųmetinėje Kaziuko 
mugėje. Nuotr. VI. Bacevičiaus
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Triukšmo pažadinti gyventojai šoko iš lovų, puo
lėsi prie langų ir išgąstingai šaukė:

— Gaisras I.. Gaisras ! ..
— Karas I..
— Viešpatie, pasigailėk! ..
Sukilėliai jau buvo čia pat, kai pro užsidegusios 

būstinės langus prasimušė ugnis.
Bažnyčios pusėje pykštelėjo keletą šūvių. Iš to

liau kažkas atsakė taip pat keliais.
— Valio I .. Valio !.. — staiga ilgas keliolikos vy

rų valiavimas prasiveržė nuo tilto.
— Valio !.. — atsakė kita grupė jau visai prie 

mokyklos.
Bažnyčios bokšte ėmė gausti varpai.
— Valio ! .. Pirmyn !.. Dėl laisvės ir lygybės !.. 

Dėl ateities ! .. — šaukė sukilėliai jau iš visų pusių 
ir šaukdami subėgo į turgaus aikštę.

— Gesinti! Kibirus! — rėkė kažkas, ir vyrai šoko 
prie šulinių.

Nei būstinės stogas, nei sienos dar nebuvo užsi
ėmę. Degė, pleškėjo vidus, ir liepsnų liežuviai sie
kė pro langus ir duris užgriebti daugiau. Bet vyrai 
ugnį stabdė, kiek galėdami. Kibirai lėkė iš rankų į 
rankas. Vanduo liejosi pro duris ir langus, šnypštė 
nuodėguliai, raitėsi dūmai...

— Greičiau, greičiau!.. — ragino vienas kitą vy
rai.

— Žiūrėk, kur lieji!..
— Eik artyn, eik į vidų !..
Peršokęs antrą tvorą, Jurgis krito į griovį, ir aukš

tos dilgėlės nučaižė jo veidą ir rankas. Šūviai, va

liavimai, arklių kanopų dundėjimas jj spaudė prie 
žemės. Kūnas virpėjo ir burna šniokštė, sučiaupti 
nebegalėjo, nes reikėjo gaudyti orą, kad jo nepri
trūktų. Kas dabar dedasi turgaus aikštėje ir kur 
žandarai — tebuvo vienas dalykas, kuris dūzgė jo 
galvoje. Jei jie pamatė ji j čia bėgant, gal atsiveja, 
gal ieško, durtuvus atkišę ?.. Bet kai išgirdo kaž
ką šaukiant “gaisras”, jis labiau išsigando. Juk šito 
niekas nebuvo pramatęs. Kas bus, jei sudegs mies
telis? Jis kaltas, jis, kuris iš baimės metė akmeni 
pro langą. Išlindęs iš po debesų mėnulis, rodos, kal
tino ji, šnekėjo. Baisiai nejauku darėsi Jurgiui, ir 
jis delne spaudė peilį. Kas beateitų — nepasiduos 
gyvas.

Kai ėmė rėkauti apie degančią būstinę vyrai, vie
ną, kitą rodos, iš balso pažino. Rodos, ir Petro bal
sas ten maišėsi... Drąsiau pasidarė. Juk iš tikrųjų 
jie jau turėtų būti čia. Bažnyčios varpo gaudimas 
gal ne kilusiam gaisrui buvo, gal pergalei skirtas? 
Jurgis pašoko ir atsisuko. Užuodė pūstelėtą dūmų 
kvapą. Dar aiškiau girdėjo vyrus ir suprato, kad 
pavojus jam praėjęs.

Smarkiai plakančia širdimi jis grįžo į turgaus 
aikštę. Atokiau nuo vyrų gesinančių būstinę, kažkas 
stovėjo su šautuvu. Jurgis pribėgo ir sušuko:

— Petrai! ..
— Jurgi!. .. Tu čia? Tu gyvas ? ..
Petras apkabino vaiką ir spaudė prie savęs.
— Jurgi, mes laimėjom, mes laisvi! . .
Jurgis netikėjo, kad jau tai teisybė ir purtė galvą, 

nebesuprasdamas tikrovės.

New Yorko Tauro tunto tunt. s. J. Bružinskas sveikina įžodį davusius brolius.
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Kennebunkport, Maine
MINDAUGO MINĖJIMAS

1963 m. gegužės 5 d. naujai pa
statytuose šv. Antano gimnazijos rū
muose, P. L. K. Mindaugo draugo
vės skautai surengė pirmojo Lietu
vos karaliaus Mindaugo, 700 metų 
mirties proga, minėjimą. Šiam iškil
mingam minėj imui-sueigai buvo pa
kviesti svečiai, skautai ir skautės iš 
Bostono.

Minėjimas pradėtas šv. Mišiomis, 
kurias laikė ir pamokslą pasakė T. 
Jonas Dyburys, O.F.M., šv. Antano 
vienuolyno viršininkas. 2 vai. po pie
tų prasidėjo minėjimas — iškilmin
ga sueiga, kurioje dalyvavo Atlanto 
Rajono Vadeiva Vyt. Pileika, tarda
mas nuoširdų žodį j skautus ir vi
sus susirinkimo dalyvius. Kestutis 
Mačiulaitis trumpai supažindino su 
šios dienos svarba — Mindaugo 
reikšme Lietuvai ir mums. s. St. 
Subatkevičienė, atsivežusi gausų bū
rį mielų viešnių - skaučių, perdavė sa
vo tunto sveikinimus mindaugie 
čiams.

Minėjimo centre •— istoriko Pr. 
Pauliukonio kalba. Prelegentas sa
vo kalboje iškėlė Mindaugo krikšto 
reikšmę ir visiems suprantamu žo
džiu parodė Mindaugo laikų Lietu
vą. Baigė ragindamas susidomėti 
Lietuvos istorijos studijomis, nes 
mums istorikų labai trūksta.

Meninėje dalyje gimnazijos cho

ras, vadovaujamas T. Bernardino 
Grauslio, O. F. M., pradžiugino sve
čius dainomis. Daug kam pirmą kar
tą teko išgirsti skudučių muzikos. 
T. Bernardino vadovaujamas orkes
tras atliko Z. Snarskio Piemenėlio 
pasaką, liaudies dainą Rugučius ir 
Tyliai, tyliai Nemunėlis teka. G. Mi- 
ceika, K. Kuraitis ir J. Šipaila su
vaidino V. Krėvės dramos “Mindau
go mirtis” ištrauką. R. Ramonas pa
skaitė iš Kryžiuočių Kronikes. Minė
jimą baigėme Tautos Himnu.

Jonas Koklys

KANADOS RAJONAS
Hamilton, Ont.

® Tradicinis skautų šv. Jurgio mi
nėjimas, kaip ir kiekvienais metais, 
taip ir šiemet, buvo pravestas su 
gražiu pasisekimu. Š. m. bal. 28 d., 
Aušros Vartų par. bažnyčioj, vietos 
dvasios vadas prel. dr. J. Tadaraus- 
kas, atlaikė iškilmingas pamaldas. 
Pilna bažnyčia uniformuoto jaunimo, 
papuošta taut, ir skautų vėliavomis, 
sudarė gražų įspūdį. Tai progai bu
vo pasakytas labai gražus pamoks
las, nepamirštant priminti jaunajai 
kartai, ko iš musų reikalauja pa
vergta Tėvynė Lietuva.

Po pamaldų visi rinkosi į par. sa
lę, kur buvo pravesta iškilminga su
eiga, dalyvaujant iš kaimyninio To
ronto broliams ir sesėms. Be įsaky
mų, bei svečių kalbų, Toronto at

stovai supažindino su jų užsibrėžto 
tikslo — stovyklavietės padėtimi.

Po sueigos buvo pravesti žaidi- 
Sk. Aidas 6 skl.
mai bei skautiškos dainos. Po ofi
cialiosios dalies buvo visi pavaišinti 
kad ir kukliais pietumis, kuriuos pa
ruošė mielosios rėmėjos. Prieš pra
sidedant linksmajai daliai — šokiams 
nuošaliam kambaryje, Įvyko tėvų 
rėmėjų ir Toronto atstovų posėdis, 
stovyklavietės reikalu.

Šių metų šv. Jurgio minėjimui 
daugiausia iniciatyvos parodė “Šir
vintos” tuntas. J. vilkiukų vadovas 
A. Tumaitis, kiek jam sąlygos lei
do, talkininkavo sesėms širvintie- 
tėms.

Skautams remti d-jos v-ba, maty
dama gražią jaunimo veiklą, jaučia 
pareigą išreikšti nuoširdžią padėką 
mūsų dvasios vadui ir dideliam jau
nimo rėmėjui prel. dr. J. Tadaraus- 
kui, ilgametei tunto t-kei R. Bagdo
nienei ir dabartinei t-kei D. Gutaus- 
kienei už ištvermingą darbą su jau
nimu. Taip pat A. Trimaičiui su di
dele skautiška patirtimi visada atei
nant į pagalbą. Ačiū šeimininkėms 
už užkandžių paruošimą ir visiems 
kitiems, kas kuo nors prisideda prie 
mūsų jaunimo atliekamo tautinio 
darbo. V. P.

• Š. m. pradžioje, pasitraukus Ne
muno tunto tuntininkui ps. P. 
Breichmanui, kurį laiką buvo dai
romasi naujo tuntininko. Gegužės 
22 d. sušauktame Skautams Remti 
Dr-jos posėdyje naujuoju tuntininku

— Kur tėvukas? — pagaliau jis paklausė.
— Jis liko Malūntilty. Aš čia su savo grupe... 

Ignas prie klebonijos...
— Ar užgesins? — dar abejojo Jurgis.
— Matai, kad jau baigia ...
— Yra sužeistų ? ..
— Kas duos ?.. Dingo maskoliai, nė šūvio nepa

leidę. Galėjome ir dalgiais juos išvaikyti, o Bogu- 
šas dar jaudinosi, kad per mažai ginklų... ir Pet
ras juokėsi, garsiai ir nuoširdžiai. Taip jam dabar 
viskas atrodė juokinga, taip darėsi linksma.

— Tik, va, biaurybės, pabėgdami dar miesteli 
norėjo sudeginti, — kiek patylėjęs pridėjo.

— Ne, Petrai... — sumykė nedrąsiai Jurgis. — 
būstinę aš padegiau .. . netyčia... — ir jis pasku
bomis ėmė pasakoti, kaip viskas atsitikę .. .

— Kojos, vyreli, tau virpėjo, ar ne? — juokėsi 
Petras, garsiai kvatojo ir ėmė pasakoti savo nuoty
kius, kaip prie Ašokliu iš baimės Povilaičių Zigmas 
vos nepradėjęs verkti. Jis labai norėjęs vežime va
žiuoti, bet turėjęs eiti. Vežime važiavęs Užpalių 

Baltrus, mat, senesnis ir nesveika koja.
— Po šimts perkūnų ! .. Nebėra maskolių, ir ką 

tu pasakysi... — Petras negalėjo atsigėrėti padėti
mi.

Jurgis nemokėjo nieko pasakyti. Jis džiaugėsi ty
liai ir vis iš nuostabos purtė galvą.

— Nebepilkit! Užteks! Užges jau ir taip! Gaila 
vandens! — šaukė balsai prie būstinės.

— Eime, — truktelėjo Petras Jurgiui už rankovės.
Abu nuėjo prie smilkstančios būstinės. Sušlapę ir 

sušilę vyrai kimšo pypkes ir garsiai klegėjo.
— Alfonsai! — pašaukė Petras Miškaičių Turaus

ką, — dabar jok į Malūntiltj ir pranešk Bogušui, kad 
miestelis jau paimtas.

— Gerai, Petrai, aš tuoj... ir vyras dingo.
— O mes, pasiskirstę po du, po tris, lauksime 

aušros, — kreipėsi Petras i saviškius.
Alfonsas nėrė pro topolius ir dingo iš akių. Jis 

nešė vadui džiugią naujieną.
(Bus daugiau)
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pakviestas s. Pr. Enskaitis, sutikęs 
tuntui vadovauti vienerius metus. 
Naujam tuntininkui prašant, ūkį, 
turtą, finansus ir transportą tvarky
ti perima Skautams Remti Dr-jos 
valdyba. Tuntininko pavaduotoju ta
po J. Svilas, adjutantu V. Verbic
kas, korespond.-ryšininku V. Paši- 
lys, vilkiukų draugininku A. Tumai- 
tis ir skautų skiltininkais G. Breich- 
manas ir A. Stosius. Sk. Remti Dr- 
-jos valdybos pirm. A. Paukštis dė
koja naujam tuntininkui, o mes vi
si jam linkime sėkmės. V.P.

VIDURIO RAJONAS — JAV
Omaha, Nebr.

Omahos skaučių “Neries” tuntas 
ir skautų “Romuvos” vietininkija 
atšventė skautų globėjo šv. Jurgio 
šventę.

Po pietų Šv. Antano parapijos sa
lėje įvyko iškilminga sueiga. Joje 
dalyvavo iš Čikagos atvykusi seseri
jos atstovė, s. Zita Dudėnienė. Be 
to, šioje sueigoje buvo susirinkęs 
nemažas būrys skautų-čių tėvelių 
ir rėmėjų.

Sueiga buvo pradėta raportais ir 
šv. Jurgio malda, kurią perskaitė 
skautų-čių dvasios vadas kun. L. Mus
teikis. Šios sueigos iškilmių centre 
buvo skautininkių įžodis, pakėlimai 
ir apdovanojimai. Šv. Jurgio dienos 
proga LSS tarybos pirmija apdova
nojo “Už nuopelnus” ordinu su rė
mėjų kaspinu J. Drukteinienę ir J. 
Lileikį. Be to, buvo apdovanotos 
“Tėvynės Dukros” žymeniu, vyr. sk. 
si. Feliksą Pabilionytė ir vyr. sk. 
v. si. Ramutė Micutaitė. “Neries” 
tunto tuntininkė ps. Gražina Reške- 
vičienė pakelta į sktn. laipsnį. Į ps. 
laipsnius buvo pakeltos — vyr. sk. 
v. si. Irena Lileikienė “Živilės” 
draugovės draugininke, ir vyr. sk. v. 
si. Laimutė Antanėlienė “Šatrijos 
Raganos” būrelio vadovė. Jos abi 
sktn. būrely davė skautininkių įžodį.

“Romuvos” vietininko įsakymu į 
paskiltininkio laipsnį buvo pakelti 
šie skautai: Arūnas Misiūnas, Algir
das Preišaitis ir Audronis Dapšys.

Į apdovanuotus ir pakeltuosius žo
dį tarė skautų-čių tėvų komiteto 
pirmininkė M. Mickevičienė.

Iškilminga sueiga baigta “Marija 
Marija”, ir visi svečiai buvo papra
šyti prie stalų, kur vyko vaišės.

Prie vaišių stalo visiems susėdus 
buvo pradėta neoficialioji dalis, ku
rią pravedė s. v. v. si. G. Drazdys. 
Skautai įscenizavo šv. Jurgio legen
dą, o skautės: A. Agurkytė, V. Mi
siūnaitė ir B. Mockevičiūtė gana vy
kusiai pavaizdavo nebylius. Be to, 
S. Kazlauskaitė paskambino Jubilie
jinių metų ir stovyklos dainas.

Ten buvusi

Vilkiukų futbolas visiems patiko . .. Nuotr.G.Juskėno

Cleveland, Ohio
o Gegužės 26 d. sekmadienio po

pietį Clevelando Pilėnų tuntas tu
rėjo smagią sueigą gamtoje — Fo
rest Hill parke.

Oficialioje dalyje paskelbti dienai 
skirti įsakymai. Tuntininkas s. V. 
Jokūbaitis painformavo apie šios 
vasaros stovyklas. Skautai vyks rug
pjūčio mėn. į Jubiliejinę Stovyklą 
Atlanto pakraštyje. O vilkiukams 
birželio pabaigoje numatoma pra
vesti stovyklą prie Wyoga ežero.

Sueigos metu si. Alg. Rukšėnui 
įteiktas Tėvynės Sūnaus žymuo.

Gegužės 11 d. St. Clair Recrea
tion Center patalpose buvo praves
ta Pilėnų tunto pavasario sporto 
šventė, kurioje dalyvavo ir akade
mikai skautai.

Šioje sueigoje krepšinio varžybų 
laimėtojams — I-jam vilkiukų bū
reliui ir akademikams skautams 

įteiktos Pilėnų tunto tėvų komiteto 
skirtos vertingos dovanos.

Praktinėje sueigos dalyje skautai 
pritaikė gamtoje skautamokslyje 
patirtas matavimo žinias. Po suei
gos skautai ir vilkiukai parko aikš
tėse pažaidė. Vilkiukų žaistas fut
bolas patraukė tėvų dėmes bei su
laukė entuziastingų paskatinimų.

G. T.

ANGLIJOS RAJONAS
• Gegužės 11 d. Northinghamo Ši

luvos draugovės ir Koresp. draugo
vės žirgų skilties sesės ir broliai 
sukvietė savo tėvelius į Meadon 
Community patalpas, kur mažame 
ratelyje buvo pagerbtos mamytės ir 
tėveliai. Į šią šelmišką šventę atvy
ko skautų dvasios vadlas kun. J. 
Kuzmickas, kun. dr. S .Matulis, s. 
G. Zinkienė, ps. B. Zinkus ir p. 
K. Bivainis.

Omahos jaun. skautės atlieka programą Vasario 16-tosios sueigoje. Is’ kairės V.Miriūnaitė, M. 
Steponėnaitė, D. Antanelytė, A.Agurkytė ir H. Naikelytė. Nuotr.K. L. Musteikio
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® Gegužės 18 d. Derbyje “Budė
kime” leidinio įvykęs literatūros 
vakaras ‘sutraukė apie 300 visuome
nės beveik iš visų Anglijos koloni
jų. Vakaro programai vadovavo ra
jono vadas s. J. Alkis. Programa bu
vo įvairi — savos kūrybos skaity
mas, deklamavimas, choras ir tauti
niai šokiai, net trys grupės iš Lon
dono, Manchesterio ir Nothinghamo. 
Po meninės programos buvo pasi
linksminimas, arbatėlė ir loterija. 
Šis vakaras praėjo su dėdeliu pasi
sekimu ir parodė, kad lietuviškoji 
visuomenė labai domisi gerais pa
rengimais. Skautiškas ačiū priklau
so visiems, kurie prisidėjo prie šio 
vakaro pasisekimo.

• Gegužės 25-26 d. anglų skau
tų surengtoje savaitgalio stovykloje 
dalyvavo ps. B. Zinkus, gaudamas 
Jamboree ženklą. J M.

Nottinghamo Šiluvos draugovės vadovės su rajono
vadeive s. G. Zinkiene. Nuotr. Br. Zinkaus

1963 JUBILIEJINIŲ METŲ DAINA

Muzika Broniaus Bud ritinoŽodžiai Antano Dundzilos

Su skautybe mes siejame dainas, 
Su skautybe žygiuojam pirmyn. 
Mūs jaunatvė, mūs skautiškas veidas 
Vis pakeltas į saulę aukštyn!

Su skautybe mūs dienos žygiuoja, 
Skautų lauže ateina naktis, 
Ąžuolais mūsų gretos žaliuoja, 
Jų darbuos visų mūsų viltis!

Per skautybę mes mokomės būti 
Gamtoje Visagalio vaikais. 
Laisvė Tėviškei, artimo būvis 
Pasiliks mūs pirmais reikalais.
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ALp(LKA)3083
1963, Nr.6

VISI Į JUBILIEJINĘ STOVYK^.

JUBILIEJINĖS STOVYKLOS 
VIETA IR LAIKAS

LSS Tarybos Pirmijai nutarus, 
LSS 1963 m. Jubiliejinė Stovkla 
įvyks amerikiečių skautų stovykla
vietėje — Camp Child, Plymouth, 
Mass., USA. 1963 m. rugpiūčio 17 d.
— rugsėjo 1 d.d.

Parinkus šią stovyklavietę, turėjo 
būti kiek sutrumpintas ir pakeistas 
stovyklavimo laikas: ne nuo VIII. 
16, kaip anksčiau buvo skelbta, bet 
nuo VIII. 17; ir išvykti ne IX. 2, 
kaip buvo skelbta, bet IX. 1.

Į stovyklavietę rinktis galima 
galima tik VIII. 17 nuo 12 vai. die
ną. Iš stovyklavietės išvykti reikia 
IX. 1 ligi 12 vai. dieną.

Pakeitus stovyklavietę savaime, 
kiek pasikeičia ir kai kurie JS pro
gramos reikalai. Programos projek
tai perdirbami ir bus paskelbti kiek 
vėliau.

Tačiau pagrindiniai LSS vadovy
bės pernai paskelbti JS uždaviniai 
nepasikeičia. JS ruošiama LSS va
dovybės pripažintiems 1963 Jubi
liejinių Metų tikslams siekti ir spe
cialiems uždaviniams atlikti.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Jaunystės žiedai, Čikagos Aukš

tesniosios Lituanistikos Mokyklos 
moksleivių metraštis 1962 - 63 mt. 
Redagavo Šarūnas Valiukėnas, Kris
tina Grabauskaitė, Vytautas Nakas, 
Mirga Pakalniškytė. Metraščio glo
bėjas Juozas Masilionis. Čikagos 
Aukštesniosios Lituanistikos mokyk
los Tėvų Komiteto leidinys, 232 psl. 
ir viršeliai. Turinyje — moksleivių 
darbai: rašiniai ir iliustracijos. Gau
su gerų nuotraukų iš moksleivių 
darbų ir gyvenimo. Leidinys skonin
gai išleistas ir sudaro vertingos kny
gos vaizdą.

Lietuvių kalbos sintaksė, Leonar
das Dambriunas, trečioji papildyta 
laida, Pedagoginio Lituanistinio Ins
tituto Globos Komiteto leidinys, iš
leistas Lietuvių Fondo ir Lietuvių 
Tautinio Akademinio Sambūrio lė
šomis. 104 psl. ir viršeliai; kaina 
$2.50, tiražas 1,000 egz._

Martynas Mažvydas, pirmosios lie
tuviškos knygos autorius, jo mirties 
400 metų sukakčiai paminėti. Peda
goginio Lituanistikos Instituto Glo
bos Komiteto leidinys, išleistas Ma
žosios Lietuvos Lietuvių Draugijos 
lėšomis. Redagavo Domas Velička. 
Didelio formato 112 psl. ir viršeliai. 
Turiny — perfotografuota pirmoji 
lietuviškoji knyga su senžodžių žo
dynu.

JUBILIEJINĖS STOVYKLOS 
MOKESTIS

Priimti tokie stovyklos mokes
čiai:

1. Stovyklautojo mokestis —
a) už visą laika $40.00 asm.,
b) už savaitę $25.00 asmeniui,
c) už savaitgalį $7.00 asmen.

Jei iš vienos šeimos stovyklauja 
keli, vienas moka pilną mokestį, ki
ti po $5.00 mažiau nuo bendro mo
kesčio; bet tas neliečia savaitgalių.

Kviesti svečiai ir apsilankę vado
vai bei skautai, jei nori dieną mai
tintis stovykloje, sumoka ligi $3.00 
kiekvienas.

2. Registracijos mokestis —
$5.00 už kiekvieną stovyklau
ją ir
$2.00 už kiekvieną savaitgalini 
stovyklautoją.

Registracijos mokestis vienetų ar 
vietovių vadovų su tiksliais sąrašais 
sumokamas ligi liepos mėn. 15 d.

Registracijos mokestis negrąžina
mas, bet įskaitomas į stovyklos mo
kestį atvykus.

Registracijos sąrašuose įrašyti sto
vyklautojo: vardą, pavardę, amžių 
ir laipsnį, taip pat adresą.

Registracijos mokestį su sąrašais 
siųsti JS Komisijos iždininkui: Mr 
Petras Molis, 72 Topsfield Circle, 
Shrewsburry, Mass., USA.

Nesiųsti pinigų, bet banko čekį, 
pašto perlaidą ar pan.

3. Vietovių inašinis mokestis — 
$25.00 nuo kiekvienos vietovės

ar tunto. Tas mokestis mokamas 
kartu su registracijos mokesčiu ir 
jis, Jubiliejinei stovyklai pasibai
gus, grąžinamas, kai atitinkamos 
vietovės, tunto ar vieneto vadovas 
stovyklavietę palieka tvarkingai, 
kad po to nereikėtų samdyti darbi
ninkų stovyklavietę sutvarkyti vė
liau.

Visais Jubiliejinės Stovyklos mo
kesčių reikalais kreiptis į JS Ko
misijos iždininką aukščiau minėtu 
adresu.

Knygų Lentyna, 1962 mt. Nr. 4 
ir 1963 mt. Nr. 1 — Lietuvių Bi
bliografinės Tarnybos biuletenis.

Kalifornijos Lietuvių Almanachas, 
Kalifornijoje gyvenančių lietuvių 
adresai ir telefonai, draugijų, orga
nizacijų, klubų ir kitų sambūrių są
rašai ir kt. 136 psl. ir viršeliai, kiše
ninio formato. Išleido A. F. Skirius.

De Venez Collectionneur de Tim
bres, knygutė prancūzų kalba apie 
filateliją. Autorius L. Stankevičius - 
Stankė. 128 psl. ir viršeliai. Knygu
tė kišeninio formato. Kaina 50 c.

INVENTORIAUS REIKALAI
Visi vienetai turi turėti visą savo 

inventorių.
Palapinių stovyklavietėje 

bus galima išsinuomoti: palapinė 
dviem (iš bėdos — trim) asmenim 
už savaitę kaštuos $2.00.

Pirmenybę palapines nuomotis 
turi vienetai iš tolimesnių vietovių.

Palapinių reikalu papildoma in
formacija bus paskelbta po JS Ko
misijos VI. 16 posėdžio.

Palapinių reikalais, tuo tarpu, 
kreiptis į JS Komisijos iždininką 
sk. P. Molį.
Virtuvių: reikalai. JS 

bus kelios virtuvės kiekvienoje pa- 
stovyklėje. Inventorių turi turėti 
pastovyklės. Camp Child stovykla
vietėje pastovyklių virtuvėms in
ventorius išsinuomoti nebus galima.

INDIVIDUALINIS INVENTORIUS
Kiekvienas stovyklautojas i r 

kiekviena stovyklautoja turi turėti 
visą savo asmeninį stovyklini inven
torių: aprangą ir apavą; guolio, šva
ros, valgimo — reikmenes; lavini
mosi, užsiėmimų, sporto, žaidimų — 
priemones ir kitus dalykus.

Reikalingą asmenini inventorių 
turi turėti ir savaitgaliniai stovyk- 
lautojai-os.

Besidomintieji prašomi rašyti adre
su: L. Stankevičius- Stankė, 1053 
Cr. Albanel, Duvernay, P.Q. Cana
da.

Lietuvių Dienos, 1963 mt. balan
džio mėn., iliustruotas lietuvių gy
venimo žurnalas, 24 psl. ir viršeliai.

Amerikos Lietuvių Bendruomenė, 
Nr. 2, ALB Centro Valdybos biule
tenis, 8 psl.

Banga, Nr. 6, Jūrų skautų vieti- 
ninkijos Bostone Maironio budžių 
Įgulos laikraštis, 16 psl. ir viršeliai.

Magyar Cserkėsz, 1963 mt. gegu
žės mėn., vengrų skautų laikraštis, 
20 psl. ir viršeliai.
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