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O. B. Audronė

BOK SU MANIM
(Pagal Naktis graži)

Mėnesienoj 
Daina žiedų - 
O, mano Dieve, 
Būk kartu, 
Nes be Tavęs 
Taip neramu - 
Nėra širdy 
Širdies namų.

O, mano Dieve, 
Ateini,
Tu pas mane, 
Tu pas mane - 
Dainuoja pievos 
Ir kalnai - 
Būk su manim - 
Lik amžinai.

1964. VII. 31.

Viršelio 1 psl. ĮRENGIAME STOVYKLĄ. Ps. Č. Kiliulio nuotrauka iš 
Atlanto rajono 1964 m. ATŽALYNO stovyklos busimojoje Nek. Pr. M. se
serų kongregacijos jaunimo stovyklavietėje prie Putnamo, Conn.

ATSIUS TąW^ 
pcumin-atC.

ŽAIBAS nr. 3. 1964. VIII. 10. 
Worcester, Mass. 7 psl. Rot. spaus
dintas. Red. kolektyvas A. Štaraitė, 
s. P. Molis, s. v. A. Glodas ir s. v. R. 
Jakubauskas.

ATŽALĖLĖS nr. 1. 1964. VIII. 4. 
JAV Atlanto rajono Atžalyno sto
vyklos laikraštis. Redagavo: s. N. 
Samušis, s. R. Bružinskienė, ps. J. 
Starėnas. 8 psl. Rotatorium spaus
dintas.

LIEPSNELĖS. VHI-osios mergai
čių vasaros stovyklos leidinys, Man
chester, Mich. 1964 liep. 19 — rugp. 
2 d. 37 psl. Rotatoriumi spausdintas. 
Gausiai brėžinėliais iliustruotas.

KIBIRKŠTĖLĖS. XXI mergaičių 
stovyklos leidinys nr. 1, 1964. VII. 
11, ir nr. 2, 1964. VII. 26, Putnam, 
Conn. 16 psl. Iliustruotas. Spaustu
vėje spausdintas.

BENDRUOMENĖS AUKA. Gies
mės liturginėms mišioms. Bruno 
Markaičio, SJ, muzika. Stasio Ylos 
žodžiai. 8 psl. leidinėlis.

LAUŽAI LIEPSNOJA 
VAKARUOS

Didelio formato gausiai iliustruo
tas lietuvių skautų bei skaučių gy
venimo vaizdų albumas. 1963 m. 
116 psl. Išleido Lietuvių Skautų 
Brolijos jamborės fondo skyrius. 
Red. Juozas Bružinskas. Laužė ir 
meninę pusę prižiūrėjo Vytas Valai
tis. Žodinę dali sudarė kun. Stasys 
Yla ir Rima Bružinskienė. Techn. 
red. Gerimantas Penikas. Nuotrau
kų autoriai: V. Alksninis, V. Bace
vičius, R. Bričkus, A. Dailydė, S. 
Dapkus, A. Dudaitis, A. Eidukevi
čius, A. Gulbinskas, S. Keras, B. 
Kerbelienė, L. Knopfmileris, L. 
Musteikis, G. Penikas, J. Tamulai- 
tis, V. Valaitis, V. Vasaris, V. Vijei- 
kis ii* kiti.

Šis leidinys bus plačiau paminė
tas kitame Skautų Aido nr.

Albumą LAUŽAI LIEPSNOJA 
VAKARUOS galima įsigyti:

a) per LSB vienetus;

b) s. P. Molis, Topsfield Čir., 
Shrewsbury, Mass., 01545.

c) ps. Al. Karaliūnas, 3717 W. 70 
Place, Chicago, Ill., 160629.

Albumas parduodamas po 6.—dol.

206 —

2



SKAUTAI IR BENDRUOMENĖ

PO STOVYKLŲ...
Daugelis mūsų sąjūdžio vieto

vių jau praleido stovyklų laiką.
Stovyklavimas yra, galima sa

kyti, neatskiriama skautiškojo 
ugdymo dalis. Ir visais atžvil
giais labai svarbi dalis.

Lietuvių skautija per visą savo 
ilgą gyvavimo laikotarpi stovyk
lavo gausiai, sėkmingai ir savi
tai. Nepriklausomoje Lietuvoje 
lietuviai skautai ir skautės buvo 
ne tik stovyklavimo pionieriai, 
bet ir dideli tos srities specialis
tai.

Išsklidę po visą pasaulį lietu
viai skautai ir skautės stovykla
vimo reikšmės nesumažino. Jie 
bandė ir bando išlaikyti Lietuvos 
skautų-čių stovyklavimo tradici
jas, pasinaudoti skautavimo me
todais stovyklose ir sukurti lie
tuviškąją dvasią savo stovyklose.

Daug kur ir daugeliu atžvilgių 
tai pasiseka. Ir tai didelės reikš
mės darbai' mūsų skautybei ir 
lietuvybei.

Ir ši vasara buvo gausi įvai
riomis stovyklomis.

Stovyklauti kas vasarą turėtų 
kiekvienas mūsų sąjūdžio daly
vis. Tie, kurie stovyklavo, šį tą 
gavo ir šiuo tuo praturtėjo.

Stovyklų sezonui praėjus, rei
kia persiorganizuoti planais, pro
jektais ir darbais naminiam lai
kotarpiui. Stovyklinis sezonas 
svarbus, bet jis vienas neišsemia 
skautavimo prasmės. Reikia 
veikti ir namuose, būkluose, pa
talpose ir p. Šis veikimas svar
bus, ir jį reikia tuoj pradėti ir 
nepertraukiamai tęsti ligi kitos 
vasaros stovyklų. A. S.

Vadinamės lietuviai. Šis vardas rodo mūsų kilmę ir su 
šia kilme susijusius kitus dalykus. Taigi kalbam iš tėvų ir 
protėvių paveldėta sava kalba. Turim savų .kultūrą — dai
nas, pasakas, padavimus, literatūrą, dailę, muziką, tauti
nius šokius ir kt. Turim savą istoriją — kunigaikščius, ka
rius, knygnešius, savanorius, prezidentus. Turim savą že
mę, kuri Lietuva vadinas, ir jaučiamės visi šios žemės 
vaikais.

Jaučiamės vieni kitiems artimi net ir svetur atsidūrę 
arba čia gimę, nes ir svetur mus jungia tie patys tautiniai 
ryšiai. Su savo žmonėmis kalbamės jų gimtąja kalba, tu
rim savo laikraščius ir organizacijas, rūpinamės Lietuvo
je gyvenančios savo tautos reikalais ir siekimais. Iš kitų 
išsiskirdami, savo darbus, pastangas, siekimus pažymim 
savo tautos vardu, pvz. Lietuvių Skautų Sąjunga, Ameri
kos Lietuvių Taryba, Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas ir kt.

Visi svetur gyveną lietuviai dėl bendros savo kilmės ir 
bendro artimumo jausmo sudaro tautinę prigimtinę savo 
bendruomenę. Taigi nesam palaidi ir neinam kiekvienas 
kas sau, bet buriamės krūvon. Jei to nedarytume, kaip be
matant išnyktume tarp kitų mūsų gyvenamų kraštų žmo
nių. Ir toks išnykimas būtų dvigubas mūsų nusikaltimas. 
Nusikalstame savo tautai, nes susiliedami su kitais žmo
nėmis, savo tautą ne tik mažintume, bet taip pat ją ir silp
nintume, nes išsižadėtume jos kalbos, kultūros, istorijos ir 
viso to, ką ji ilgais amžiais sukūrė. Nusikalstame Dievui, 
nes jo valia pasauly yra ne viena, bet daug tautų. -

Tokiais nusikaltėliais būti nenorim. Todėl prigimtinę 
savo bendruomenę organizuojam į Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenę. Elgiamės panašiai, kaip kad daro mūsų 
tauta savo tėvynėje. Kad ji būtų vieninga, stipri ir galin
ga — ji kūrė savo valstybę. Mes svetur telkiamės į organi
zuotą savo bendruomenę, kuriai pavedame bendruosius 
tautinius savo reikalus ir didžiuosius rūpesčius.

Visi šie reikalai ir rūpesčiai pasakyti Lietuvių Char- 
toje, kurią galime pavadinti dešimčia lietuviškų Dievo įsa
kymų. Ko tad įsakoma mums laikytis ir ką pavedama 
mums vykdyti?

Tautinei savo bendruomenei priklausyti turi kiekvie
nas lietuvis. Lietuvis lieka lietuviu visur ir visada. Lie
tuvių kalba lietuviui yra tautinė garbė. Lietuvis kuria 
lietuvišką šeimą. Kiekvieno lietuvio priedermė suda- 

(Perkelta į 209 psl.)
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J. Antr.
VARPAI

Leidžiasi saulutė,
Ir varpai,
Tartum tai pajutę, 
Suskamba tyliai.

Skambesis tas plaukia
Man širdin
Ir kažkur ją šaukia
Savo din-dan-din.

* *
Saulė nusileidžia,
Tik varpai
Skambesį dar skleidžia
Taip tyliai, tyliai.

(Šaltinėlis, 1934)

LIETUVYBĖS KELIU

LIETUVYBĖS IŠLAIKYMO 
UŽDAVINYS

Lietuvybės išlaikymas lietu
viams skautams reiškia, kad 
kiekvienas lietuvis skautas visais 
būdais stengtųsi elgtis ir gyven
ti, kaip lietuviui dera; kad visada 
būtų sąmoningas lietuvis.

Tautinio ugdymo uždavinys 
mūsuose yra skauto lietuvio tau
tini sąmoningumą ugdyti aktingu 
būdu — kūryba, darbais, daly
vavimu, veikla ir nuolatinėmis 
pastangomis tą sąmoningą pasi
reiškimą vis kelti, gilinti, plėsti ir 
tobulinti.

LIETUVYBĖS IŠLAIKYMO 
VEIKSNIAI

1. šeima, 2. mokykla, 3. bažny
čia, 4. aplinka; skautų organiza
cija yra šioje ketvirtoje kategori
joje.

1965 metais SKAUTU AIDUI rei
kia daugiau prenumeratorių, kad 
laikraštis galėtu labiau tobulėti.

Skautų organizacijos pastangos 
turi būti tokios, kad:

a) pajėgtumėm tautinio ugdy
mo vyksme papildyti tai, ko anie 
veiksniai neduoda ar duoda ne
pakankamai ir

b) sugebėtumėm, tuo atveju, 
kai kuris tų veiksnių taip pasi
reiškia, išlyginti neigiamą įtaką, 
jai sudaryti lietuviškojo turinio 
pakaitalą.

KONKREČIOS SRITYS
1. Gerbti savo tautinius papro

čius ir jų laikytis.
2. Branginti lietuvių kalbą ir ją

ja švariai kalbėti.
3. Pažinti tautos praeitį ir jąja 

nuolatos domėtis.
4. Pažinti lietuvių tautos kūry

bą ir jąja naudotis.
5. Mylėti lietuvišką knygą ir 

skaityti lietuvišką spaudą.
6. Dalyvauti lietuvių bendruo

menės gyvenime ir joje įdėti sa
vo dalį.

7. Išeiti patyrimo laipsnius, ko 
daugiausia įsigyti lituanistinių 
specialybių, įsigyti tautinį bei 
valstybinį ženklus. Ir t. t.

DĖMESIO! VADOVYBĖ ATEINA. Lituanicos tunto 15 metų sukaktuvinės stovyklos Custer, Mich., vaizdelis 
svečiu dieną — liepos 12. Pro vartus jeina (kairėje) LSS Tarybos Pirmininkas s. Ed. Korzonas, VS s. Br. Juodelis, 
LSS Tarybos Pirmijos narė s. F. Kurgomenė, buv. VS v.s. E. Vilkas ir k.. Tėv. A. Kezio, SJ, nuotr.
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rugsėjis —
LIETUVIU BENDRUOMENĖS

MĖNUO

Ta proga Skautų Aido skaitytojai 
išgirsta vieno įžymiausio Lietuvių 
Bendruomenės kūrėjų ir vadovų p. 
STASIO BARZDUKO žodį straips
nyje SKAUTAI IR BENDRUOME
NĖ.

Lietuvių Bendruomenė yra gyvy
binis visų lietuvių reikalas, kuria
me visa savo jėga dera dalyvauti ir 
visiems skautams bei skautėms.

Red.

MŪSŲ SKAUTYBĖ — 
LIETUVIŠKA!

Ji, pirmiausia, lietuviška todėl:
a) kad jos dalyviai lietuviai, 

lietuvių tautos vaikai;
b) kad liet, skautybės tikslas, 

pagrįstas bendruoju skautybės 
tikslu, yra lietuviškas;

c) kad skautaudami savo veik
lai, darbams, nusiteikimams ir p. 
imi lietuvių tautos reikalus, jos 
kultūros turtus, jos kūrybos vai
sius, laikomasi savo dvasios ir tt.

d) kad kalbama savąja — lie
tuvių — kalba;

e) kad laikomasi Lietuvos 
skautų tradicijų, branginami lie
tuviškieji papročiai ir k.

VISIEMS VIETOS TURI BŪTI 
LIETUVYBĖS KELYJE

Visa, kas lietuviška, turi jungti 
visus ir vienyti.

Niekas negali būti iš lietuvybės 
stumiamas, jei jis nemoka pakan
kamai kalbos, nežino pakanka
mai lietuviškųjų reikalų ar p. Ki
tų uždavinys tokiam padėti ir to
kį giliau į lietuvybę palenkti.

Lietuvių darbui turi patraukti 
svetimųjų simpatijas, surasti lie
tuviškajam reikalui draugų iš ki
tataučių. Bet tuo labiau turi būti 
stengiamasi į lietuvybę įjungti

SKAUTAI IR BENDRUOMENĖ (Tęsinys iš 207 psl.)
ryti sąlygas tautinei kultūrai. Darbu, mokslu, turtu ir 
pasiaukojimu lietuvis kovoja, kad apgintų ir išlaiky
tų nepriklausomą Lietuvos valstybę. Mokykla yra tau
tinės dvasios židinys, todėl kiekvieno lietuvio pareiga 
būti lietuvių mokyklos rėmėju. Lietuvis kuria ir palai
ko religines, kultūrines, jaunimo, savišalpos, profesi
nes ir kitas lietuvių draugijas. Lietuvis organizuoja ir 
remia spausdintą lietuvišką žodi. Lietuvis brangina 
savo tautos praeitį ir tautinius papročius. Lietuvis ug
do tautinį solidarumą ir tautinio susipratimo ir lietu
vių vienybės ženklan moka nuolatinį tautinio solida
rumo įnašą.
Trumpai sakant, bendruomenei rūpi išlaikyti išeivijos 

lietuvių tautinę gyvybę ir padėti tėvynėje likusiai lietuvių 
tautai atgauti Lietuvai laisvę.

Ne vienas gal suabejosite: kam bendruomenė, nes ir 
skautai juk rūpinasi tėvyne? Tas tiesa, kad skautai dirba 
tėvynei. Bet jie tik savos bendruomenės dalis. O lietuviš
kam darbui reikia mūsų visų. Štai kodėl bendruomenė yra 
didesnė ir platesnė už atskirą organizaciją. Organizacijai 
visų pirma rūpi savo nariai, o bendruomenei rūpi visi lie
tuviai. Skautas turi būti geras savo organizacijos narys, 
bet to jam negali pakakti. Skautas taip pat turi būti geras 
ir savo bendruomenės narys, nes Lietuvių Chartos įparei
gojimai yra per dideli ir paskiriems asmenims, ir paski
roms organizacijoms. Didelės naštos, kaip kad teisingai 
sako lietuvių patarlė, keliamos visų rankomis. Tos visų 
rankos — tai mūsų bendruomenė. Didžioji našta — “lietu
viais esame mes gimę, lietuviais turime ir būt I”

St. Barzdukas

tuos, kurie kokiu būdu jai gali ar 
turi priklausyti.

Lietuviai skautai tautinės šilu
mos gali paskleisti ir tarp tų, ku
rie neturėjo laimės gimti Lietuvo
je ar jos iš viso niekad nematė. 
Lietuvybės darbas turi eiti su jau
kumu, nuoširdumu ir patrauklu
mu.

Daugelis skautų tai moka vy
kusiai padaryti. Tektų išmokti ir 
visiems.

kur kreipti dėmesį?

Reikia-sumaniai išnaudoti visas 
progas lituanistiniems užsiėmi
mams pravesti ir reikia tų progų 
sudaryti daug.

Kiekvienas užsiėmimas turėtų 
turėti bent kelis dalykėlius iš li
tuanistinės srities — geografijos, 
literatūros, istorijos, tautosakos, 
meno, kūrybos ir k.

Suradus turinį, reikia sugalvoti 
ar pritaikyti metodą — kaip da
ryti? Tada surasti medžiagą, ją 
sutvarkyti ir pravesti.

A. S.
— 209
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DOMUTĖS NETEKUS
Š. m. liepos 25 d. CIevelande po 

sunkios vėžio ligos pasimirė visai 
skautiškai šeimai gerai pažįstama 
vyr. skautininke medicinos daktarė 
DOMININKĄ KESIŪNAITĖ.

Su skautybe ji susipažino Rusijo
je ir, 1921 m. grižus Lietuvon, visa 
savo jaunatviška energija, visa at
liekama nuo medicinos stadijų, vė
liau nuo daktarės pareigu, laika pa
švenčia skautiškos idėjos plėtotei. 
Skautišku vienetu steigėja, stovyk
lų, kursu organizatorė ir vadovė, 
tarptautiniu stovyklų, konferencijų 
dalyvė, vadovių laikraščio organi
zatorė, skautiškos spaudos bendra
darbė ir t. t. Visur kūrybinga, nepa
mainome, labai daug pasidarbavusi 
akademikėms ir visai Seserijai Lie
tuvoje; o taip pat ir tremtyje Hanau 
tunto organizatorė, PLSS tarybos 
narė ,vyr. skautininkės pav. ir 1952- 
1954 m. vyriausioji skautininke.

Skautybė buvo neatskiriama jos 
gyvenimo dalis, ji su ja tartum buvo 
suaugusi, ji skautybei ne tik dirbo, 
atidavė savo gražiausias gyvenimo 
dienas, bet jos idėjomis ir gyveno, 
savo gyvenimą skautiškais princi
pais grindė.

Savo profesijoje ir skautybėje ne
paprastai pareiginga, pavyzdinga ir 
švytinti savo asmeniniam gyvenime. 
Kaip vadovė santykiuose su. sesėmis 
visada taktiška, rami, šaltai ir tei
singai sprendžianti visus reikalus, 
ji buvo ir liks šviesus ir sektinas 
pavyzdys mūsų vadovėms.

Nebuvo Lietuvoje akademikės ar 
skautės vadovės, kuri nepažinotu 
mielos ir taip skautiškos sesės Do-

TESTAMENTAS 

Tėvų tėvai per amžius dvasios įkvėpimais 
Tėvynę atnešė lig šios šventos dienos 
Ir dovaną paliko: visą žemės kraitį, 
Ir testamentą: lig mirties kovok dėl jos.

Sūnau, ne sau gimei! Gimei spindėti amžiams 
Naujų pilių, naujų kovų naujais vardais.
Sūnau! gimei dvasia net pranašus pasekti 
Ir Dievo veidą padabint gyvais žiedais.

Faustas Kirs

matės, taip ją mes visos ir vadino
me. Studijuojant kuri laiką teko pas 
ją gyventi. Jos erdvus kambarys 
nuolat buvo pilnas skaučių, sesėms 
vis rasdavosi reikalu pas ją užeiti, 
pasitarti ir t. t. Domutės asmuo jas 
traukte traukė.

Skautės apie ją būrėsi ir tremty
je: Vokietijoje Hanau stovykloje ir 
vėliau čia CIevelande. Kaip nepa
mainoma skautybės žinovė, giliu 
žmoniškumu šviečianti skautiška 
asmenybe, Domutė buvo visoms ją 
pažinojusioms sesėms autoritetas.

Seseriška, kiekvienu reikalu vi
soms prieinama, neskaitant kad 
daktarė ir labai užimta. Tuo labiau, 
dar ir kaip daktarė, daug kam sese
riškai padėjusi, ne vieną mūsų iš 
mirties nagų išgelbėjusi.

Jos pirmoji mintis vis buvo apie 
kitus. Tokia ji buvo jaunystėje, pa
siliko visą gyvenimą ir net ligoje.

Praeitą rudeni, jau jai sergant, 
gavau jos laišką ir adresą labai pa
galbos reikalingos, tik grįžusios iš 
Sibiro sesės. O vėliau žiemą ją ap
lankius, jos pirmieji žodžiai “turiu 
geros medžiagos Lietuvos sesėms, 
tik nėra jau jėgų... Išsiųskite!”

Ligonys paprastai apie save susi
koncentruoja, tačiau sesė Domutė ir 
ligoje švytėjo. Teko ta laimė su ja 
paskutines Kūčias valgyti, jos min
tys ir horizontai dar buvo tokie pla
tūs...

Aplankius ją pavasaryje, kaip bu
vo jau silpnutė, girdėjau jos pasi
kalbėjimą su vienu daktaru ir ne
galėjau atsistebėti tokiu dvasios 
stiprumu, kaip nuoširdžiai ji dar 
patarinėjo vienos pacientės gydymo 
reikalu. Tada rašiau jos, gal pasku-

tinius laiškus, jos idėjos sesėms Lie
tuvon. Savo buitimi Domutė nesi
skundė, o atvirkščiai pridavė se
sėms gyvenimo vilties, nors buvo 
tokia silpna, kad bediktuodama už
snūsdavo.

Tik jos gyvenimo draugės Stefu- 
tės Radzevičiūtės nepaprastai sese
riška, tiesiog motiniška priežiūra 
jos gyvenimo dienas prailgino, o 
vietos skautininkės, daktaru šeimos 
ir kt. prieteliai visokiais būdais 
stengėsi ir, kiek galėjo, tas likusias 
gyvenimo valandas praskaidrino.

Daug kas iš mūsų Domutės pasi- 
gesime. Per anksti Dievulis ją iš 
mūsų tarpo išskyrė, pas save pasi
kvietė. Bet kas žino, gal ir amžiny
bėje ji turi savo misiją — kitiems 
padėti. Gal pasitiks mus prie vartų?

Vyriausioji skautininke, v. s. O. 
Zailskienė, dalyvaudama laidotuvė
se, paskutini kartą ją pagerbė ir at
sisveikino Skaučių Seserijos — mū
sų visu vardu.

Skautybės simbolis — kaklaraiš
tis — įdėtas jai i karstą. Mes visos, 
kurios dar ji nešiojame, geriausiai 
pagerbsime Velionę, stengdamosios 
sekti jos pavyzdžiu, kad ir mūsų 
pirmoji mintis būtų apie kitus, kad 
pajėgtume būti kuo tauresnėmis va
dovėmis, kuo geresnėmis skautėmis.

Ilsėkis ramybėje, neužmirštama, 
taurioji sese, Domutė!

v. s. K. Kodatienė
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wiAUSioja-^Apg Pėdsakais Sk. Kun. J. Pakalniškio 
sukaktis

V'

AUK | VIRŠŲ KAIP
GALINGAS ĄŽUOLAS

Skautų įstatai nusako skauty- 
bės ideologijų, o įsakymai nuro
do, koks turi būti skautas, kaip jis 
turi elgtis praktiškame gyvenime, 
kad atitiktų savo aukštos ideolo
gijos reikalavimus. Trumpai pri
siminsime aštuntąjį skautų įsaky
mų: "Auk į viršų kaip galingas 
ąžuolas, bet nesilenk žemyn kaip 
verkšlenąs gluosnis.” Sis įsaky
mas nori skautui įkvėpti ryžto ir 
energijos drųsiai kovoti už savo 
idealus, siekti visuomet tai, kas 
aukšta, entuziastingai žengti per 
gyvenimų, bet ne verkšlenti ir 
nustoti drąsos, užėjus kad ir men
kiausiai kliūčiai.

Kartais pasakoma, kad tobulas 
žmogus yra tas, kurs į viską žiūri 
is gerosios pusės, o blogas — 
kurs mato tik tai, kas juoda. Pa
sigailėjimo yra vertas tas žmogus, 
kurs nemato gražiosios gyvenimo 
pusės, bet ne mažiau apgailėtinas 
yra ir tas, kurs gyvenime nemato 
to, kas juoda, kurs stengiasi pa
teisinti net ir didžiausias klaidas. 
Tad išmintingiausia gyvenimo 
taisyklė yra si: neužmerkti akių 
nei gėriui, nei blogiui, bet žiūrėti 
į gyvenimą blaiviai ir objektyviai.

Šią mintį gražiai iliustruoja pa
sakojimas apie tėvą, norėjusį su
žinoti, kuris is trijų sūnų yra iš
mintingiausias ir labiausiai pasi
ruošęs gyvenimui. Jis padavė vi
siems trims po apipuvusį obuolį 
ir žiūrėjo, kaip jie elgsis. Pirma
sis, pamatęs, kad obuolio kraštas 
buvo apipuvęs, sviedė jį šalin. 
Antrasis suvalgė visą obuolį. Tre
čiasis išplovęs numetė šalin supu
vusią obuolio dalį, o sveikąją su
valgė. Aišku, kad protingiausiai 
pasielgė trečiasis.

č:

Brolijos vyriausiam dva
sios vadovui s. kun. Jonui 
Pakalniškiui birželio 3 d. 
sukako 25 metai altoriaus 
tarnyboje.

Jubiliatas gimė 1915 sau
sio 1 d. New Yorke.

Su tėveliais parvažiavęs 
į Lietuvą, mokėsi Klaipėdos 
Vytauto Didžiojo gimnazi
joj, kur 1930 m. įstojo į 
skautų eiles ir ėjo Gaidžių 
skilties skiltininko parei
gas.

Didžiojo pasitraukimo me
tu vėl atsiradęs gimtajam 
New Yorke, nuo pat lietu
vių skautų įsikūrimo eina 
Tauro ir Neringos tuntų 
dvasios vadovo pareigas.

1956 m. pakeltas į paskau- 
tininkio, o 1960 m. į skauti
ninko laipsnį.

Nuo 1958 m. paskirtas 
Brolijos vyriausiu dvasios 
vadovu; šias pareigas eina 
ir dabar.

Tad ir skautas, lyg uoli bitelė, 
turi iš gyvenimo gėlių rinkti sal- 
diį medų, bet nečiulpti drauge ir 
nuodingų syvų. Mums idealas ne
turi būti nei tas, kurs viską smer
kia, nei tas, kurs viską giria, bet 
tas, kurs moka atskirti gėrį nuo 
blogio. Pastebėjus kokią nors 
klaidą, nereikia bijoti jai pasi
priešinti. Jeigu kitame pastebi 
kokį nors blogą paprotį ar pavo
jingą ydą, jei gali, pats stenkis jį 
perspėti ir jam padėti, bet jeigu 
matai, kad jis tavęs neklausys, jei 
pats jautiesi bejėgis, tai kreipkis 
į jo tėvus ar vyresniuosius, kad jie 
jam padėtų ir iš tos blogos padė
ties išgelbėtų. Kai kurie jaunuo-

Brolija sveikindama savo 
mielą dvasios vadovą, linki 
jam ilgų metų, geros svei
katos dirbant Kristaus vyn
uogyne ir vedant lietuvišką
jį jaunimą tikrosios skauty- 
bės keliu. J. B.

liai labai klaidingai galvoja, kad 
taip elgtis, tai yra, pranešti vyres
niesiems apie kurio nors savo pa
žįstamo ar draugo klaidas, būtų 
negarbingas išdavimas. Visiškai 
ne! Tai būtų tik stengimasis jam 
padėti. O jeigu tylėsi ir būsi pa
syvus, tai panašiai elgsiesi kaip 
tas niekšas, kurs mato skęstantį 
žmogų ir visai nesistengia jo gel
bėti. Tai būtum tik verkšlenąs 
gluosnis, o turi būti galingas 
ąžuolas, kurs nori ir pats kilti ir 
kitus kelti aukštyn, turėdamas 
drąsos pasipriešinti blogai aplin
kai ir stengdamasis, kad visur įsi
viešpatautų tiesa, gėris ir grožis.

V. s. Juozas Vaišnys, S. J.
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TĖVYNĖS PRAEITIES PAŽINIMAS
Lietuvos skautas per skautavi- 

mą mokosi tapti pavyzdingu lie
tuviu. Šio pasirengimo neatski
riama dalis yra Lietuvos pažini
mas, kuris išmokytų skautą, jam 
suaugus, rūpintis, kad:

1. mūsų istoriją kuo geriausiai 
pažintų visi lietuviai,

2. jos nagrinėjimas ir tyrinėji
mas būtų gilinamas;

3. su didinga Lietuvos praeitimi 
būtų supažindinami ne tik visi 
lietuviai, bet ir platusis, svetimų
jų pasaulis.

Istorija yra ta "didvyrių žemė", 
kuriai priklausome savo dvasia, 
visvien kur būtume gimę. Juk 
tautą sudaro ne tik dabar gyve
ną nariai,. bet lygiai ir tie, kurie 
ankščiau joje gyveno, ir tie, ku
rie ateityje tęs jos gyvybę, nepri
klausomai nuo to, kur jie gyvena.

Tautos istorijoje visi jos laikai 
sudaro tautą. Jie ją riša vidiniai į 
vieną, savitą vienetą.

SENA PATARLĖ AMŽINAI NEPASENS
* Nuvargęs tai ir ant šiaudo suklumpa.

Vieni ginas nagais, kiti - ragais.
> Ir geras gyvenimas be darbo nusibosta.
v Verkia duona, tinginio valgoma.
* Šluotos surištos neperlauš).
” Geriau višta katile negu sakalas danguje.
> Kiekviena šeimininkė kitaip puodus maišo.
y Maža skylė didį laivą paskandina.
* Labai jau gudrus, tik pelių negaudo.

Nebūk piktas - tuoj pasensi.
> Gražinasi kaip katė prieš lietų.
v Bliauni kaip ožys kopūstuose.
* Ach, kad tave vanagas nuneštų!
” Tinginys ir kelią koja rodo.
> Savo kieme ir gaidys drąsus.
v Akmens plaukti neišmokysi.

Istorija yra ta reali dirva, kurio
je tauta yra įleidusi savo šaknis. 
Drauge ji yra tautos sąmonė, pas
kirame žmoguje pasireiškianti jo 
patriotizmu. Toji tautos sąmonė, 
per tautos istoriją, teikia pagrin
dą tautinei žmogaus sąmonei. 
Tik kas žino, iš ko jis kilo, drauge 
žino, kas jis yra.

Jaunimas, lygiai kaip ir seni
mas, kuris nežino savo istorinės 
kilmės, nebesuvokia jau savęs. 
Trumpai suglaudus, per istoriją 
tauta sieja savo dabarties kartas 
su protėvių kartomis.

Žinant tai, nesunku suprasti, 
kodėl Lietuvos okupantas taip 
uoliai stengiasi iš vienos pusės 
mūsų tautos istoriją paversti tik 
(tariamos') klasių kovos istorija, 
iš antros pusės ją falsifikuoti lie
tuvių slavams tariamo giminišku
mo ir lietuvių bei rusų (tikrumoje 
niekad nebuvusio) bičiuliškumo 
teorijomis.

Okupantai, niekaip neįstengda
mi paneigti Lietuvos istorijos vi- 
? urnos, stengiasi prievartauti lie- 
1 ivių istorinę sąmonę, nes be is- 
t arinės sąmonės nebėra pagrin
do nė tautinei ištikimybei.

Išnykus žmoguje jo tautos isto
rinei sąmonei, nustojama būti sa
vo tautos gyvu nariu. Užtat lietu
viams Lietuvos praeitis yra bene 
svarbiausias šaltinis jų tautišku
mui stiprinti.

Lietuviai skautai turi ne tik pa
tys gerai pažinti savo tautos isto
riją, bet ją parodyti savo aplin
kai, svetimiesiems.

Visas senovės Europos gyveni
mas būtų buvęs kitoks, jei senoji 
Lietuvos valstybė per ilgus šimt
mečius nebūtų iš vienos pusės 
tramdžiusi germanų veržimąsi į 
rytus, iš antros — aziatų į Euro
pos erdvę.

Nuostabu — mes tikrai tuo ga
lime didžiuotis —■ kad XIII amžiu
je mirčiai pasmerkta gentis (pa
našiai kaip prūsų bei jotvingių ir 
latvių gentys) turėjo tiek narsumo 
ir organizacinio genijaus, kad iš
augo į valstybę ir lėmė rytų ir 
vakarų pusiausvyrą!

Teisingai supratę Lietuvos pra
eitį, išvengsime klystkelių, kurie 
kai kurių siūlomi priimti ir visiš
kai nesiderina nei su lietuvybės, 
nei su skautybės dvasia.

S. J. Damauskas.
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(Tęsinys)
Kazokų pasirodymas apylinkėje buvo nelauktas. Jis 

suardė visus Bogušo planus, ir reikėjo labai greitos 
orientacijos, kad galima būtų pasiruošti žūtbūtinei ko
vai. Niekas netikėjo, kad bus galima lengvai apsidirbti 
su tuo baudžiamuoju būriu, kuris naikino viską, kas pa
kliuvo. Saugoti ir ginti visus apylinkės kaimus, dvarus 
ir miestelį buvo beveik neįmanoma. Tam jėgos ir žmo
nėmis ir ginklais buvo per silpnos. Tačiau ką nors da
ryti reikėjo, o laiko apgalvoti ar pasitarti beveik nebe
buvo.

Bogušo greitai sumestame plane vienintelis išsigel
bėjimas tebuvo Malūntiltis. Į čia kaip nors turėjo būti 
įvilioti kazokai. Kitaip jie nušluos viską, kas paklius — 
sudegins sodybas, išžudys vaikus ir moteris.

Buvo greitai pakinkyti trys vežimai sužeistiesiems 
išvežti. Kai į vieną iš jų guldė Petrą, priėjęs Rodinskis 
karčiai šyptelėjo ir tarė:

— Tau, Petrai, Sarvicuose paruošta minkšta lova... 
greitai sveik, nes būsi dar reikalingas...

— Laikykitės... aš sugrįšiu... — atsakė Petras.
— Sudie, Regina, —■ pasakė Klemensas ir ištiesė mer

gaitei ranką.
— Laimėk, Klemensai, ir šią kovą, — atsakė atsi

sveikindama mergaitė, — telaimina jus Visagalis, — ir 
ji greitu judesiu nusikabino nuo kaklo auksinį kryželį 
ir padavė vyrui... Ji apsisuko ir nubėgo prie savo tėvo, 
kuris už kelių žingsnių stovėjo ir kalbėjosi su vežėjais.

— Sudie, tėveli... — prisiglaudė ir pabučiavo. Ji jau
dinosi, ji nebegalėjo valdyti ašarų. Kažkodėl jai ši at
sisveikinimo valandėlė pasirodė pati skaudžiausia.

Vežimams su sužeistaisiais pajudėjus, Bogušas susi
šaukė apie save visus Malūntilčio vyrus ir papasakojo 
apie uždavinį. Reikėsią kazokų laukti pamiškėje. Tam 
užtektų apie dešimtį drąsių vyrų, kurie, pastebėję atjo
jančius kazokus, pradėtų į juos šaudyti ir prisileistų taip 
arti, kad priešas pamatytų juos besislepiančius miške. 
Tuo būdu būtų atkreiptas dėmesys į Malūntiltį, kur 
esanti vienintelė geresnė vieta kovai vesti su šiokia to
kia galimybe ją laimėti. Vyrai klausėsi suglumę. Vien 
jau kazoko vardas juos gąsdino. Kaip gi su jais dabar 
čia reikės susitikti? Gi jau seniai buvo sakoma, kad vie
nas kazokas šimtui geriausių karių gali galvas savo kar
du nukapoti.

— Ar ponas manote, kad mes juos įveiksime? — at
siliepė staiga vienas Ašokliu vyras.

— Žinoma įveiksime, — drąsino bajoras, — reikia 
tik savimi pasitikėti, nieko nėra neįveikiamo ir jokia 

auka nėra per didelė tėvynės laisvei laimėti. Aš pats 
būsiu su jumis, ir kovosime iki paskutinio vyro...

— Klemensai, tu pasirink dešimtį vyrų. Tavo užda
vinys bus įvilioti priešą į Malūntiltį.

— O jei kazokai puls naktį? — suabejojo Rodinskis, 
pats nusigandęs savo klausimo.

— Ne, jie lauks rytmečio. Jie dabar apsistoję pas 
Bolugovus.

Vyrai skirstėsi ir ruošėsi. Klemensas susirinko savo 
dešimtuką. Jam nebuvo sunku — vyrai patys siūlėsi. 
Murmėjimai ir abejonės nesulaikė jų noro kovoti, ne
sumažino drąsos. Ar ne keisti kartais tie kaimiečiai — 
irzlūs, nepaslankūs, bet visa tai tarytum tik sau, jokiu 
atveju kitiems šito jie neprimeta.

Be Klemenso grupės su specialiu uždaviniu pamiškė
je buvo išstatyta stipresnė sargyba, buvo paskirti raite
liai ryšiams palaikyti, buvo sudarytos atskiros grupės 
pačiai miško kovai, spėta įruošti keletą gana gerų už
tvaru ir spąstų.

Pats Bogušas iki nakties spėjo dar visur aplakstyti. 
Reikėjo painformuoti kleboną ir Sauginą, reikėjo įspė
ti MiškaiČių ir Ašokliu gyventojus, kad būtų pasiruošę 
bet kokiems netikėtumams. Kai viskas, kas nuo jo pri
klausė, buvo padaryta, atėjo tyli ir rami naktis, šviesi 
ir žvaigždėmis mirganti. Poilsiui ji nebuvo skirta nė 
vienam. Niekas apylinkėje negalėjo sumerkti akių. Visi 
įtemptai laukė rytmečio. (B. d.)

Štai geros skilties skautai, Chicagos Lituanicos tun
to jub. stovykloje laimėję pasižymėjimo skydą prie skil
ties gairelės. Tėv. A. Kezio, SJ, nuotrauka.
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-----TVOROS------
(Vieno pašnekesio mintys)

Ar teko jums, sesės, išgirsti 
apie nelaimę, ištikusią kalne gy
venusius žmones?

Neteko? Tad paklausykite.
Gyveno šeimos aukštame kal

ne, apsuptos tvirtos tvoros nuo 
neatmenamų laikų.

Suaugę smagiai dirbdavo savo 
darbus ir vakarais susėdę dai
nuodavo. Vaikai žaisdavo ir 
krykštaudavo prie didelės tvoros 
ir džiugindavo savo tėvų širdis.

Naktį visi ramiai miegodavo.
Staiga, nežinia iš kur, užklydo 

svetimas žmogus neramiais jude
siais ir keista ugnele akyse. Visi 
jį pastebėjo, ir kur jis ėjo, savo
tiškai žmonėms užimdavo kvapą.

Pavaikščiojęs ir pasižvalgęs, 
atvykėlis sustojo prie po plačiais 
medžiais besilsinčių vyrų ir, 
nykščiu parodęs į tvorą, prakošė 
pro dantis:

— O kam to daikto reikia?
Vyrai nustebo: ar galėjo kam 

būti neaišku? Tvora buvo žmonių 
gyvenimo dalis iš žilos senovės: 
tad kodėl klausti, kam jos reikia?

Bet žmogus kalbėjo toliau:
— Kam toji tvora? Ne vyrai 

jūs, o bobos: sėdite tartum užda
ryti narve ir džiaugiatės! Kokie 
jūs, tokie bus ir jūsų vaikai: už
tverti, uždaryti, naivūs bevaliai!

Palikęs neramias mintis vy

214 —

rams, svetimasis prislinko prie 
susibūrusio jaunimo ir paklausė:

— Kaip ilgai pakęsite tą seną 
tvorą? Ji jus aptveria, uždaro. 
Kas drįsta varžyti jūsų judesius, 
jūsų laisvę?

Palikęs juos, tuoj susirado dar 
kitų, kuriems kiršindamas šnibž
dėjo:

— Pašalinkite tą pasenusią 
tvorą: už jos, pievos daug žales
nės, užimkite jas!

Dingo kalno gyventojų ramu
mas. Senimas stengėsi paveikti, 
įspėti, gelbėti, bet jo nepaisė: 
būrys žmonių jau ardė seną tvo
rą.

— Ji per ilgai čia buvo, — šau
kė jie karštai, — tad meskime ją 
nuo kalno į bedugnę. Nenorime 
mes jos: gyvensime laisviau!

Ir plėšė lentas, griovė stulpus, 
stūmė sukrautus akmenis nuo 
kalno. Taip įsikarščiavo, kad net 
neišgirdo, kaip kažkas kažkur 
velniškai kvatojo.

Atsipeikėję pajuto smarkų vėją, 
nešantį smėlį į jų akis ir dras
kantį jų trobas.

Neberadę saugumo, ir gyvuliai 
ėmė klysti, o žvėrys juos plėšti.

Blogiau dar: brangiausias žmo
nių turtas, jų vaikai, ėmė dingti 
arba kristi nuo uolų.

Tada vienas kitą kaltino, nie
kuo nebepasitikėjo, visus įtarinė
jo ir ėmė ieškoti kitų dievų.

Susiskaldymas ir nesantaika 
nužudė laimę.

* * *
Mano sesės, esame lietuvaitės 

ir skautės. Branginkime tai, ką 
turime iš seniau, kas mus laiko 
krūvoje: šeimą, bendruomenę, 
lietuvių kalbą, skaučių sveikus 
užsiėmimus ir idealus.

Esi laiminga, jei tavo namuo
se yra tvarka ir nusistatymas. 
Kaip skaudu įsivaizduoti, kad ga
lėtumei susitikti su nežinia kuo, 
leisti laiką kažkur kažkaip ir 
grįžti namo kažkurią valandą, ir 
tėvai nepaklaustų, netvarkytų 
tavęs! Turėtumėme galvoti, kad 
jiems nerūpi, kad jie neatlieka 
savo pareigos, neruošia ateičiai, 
kada turėsi atsakyti už kitus.

Ir lietuvių papročiai — kaip ki
tų tautybių žmonės jais žavisi, 
pvz., Kūčiomis, Velykomis, gegu
žinėmis pamaldomis! Ir kaip jie 
gėrisi liaudies menu, drožiniais, 
audiniais! Visa tai tautos turtas 
— tavo turtas — kurį paveldėjai 
iš senų senovės. Ar gali įsivaiz
duoti dvasinį kraitį be jų?

Bendruomenė mus taip pat lai
ko krūvoje: jai priklausome ir

10



esame reikalingi. Per ją dažnai 
kalbame į kitus, prieiname prie 
kitų su savo tautos reikalais.

Ar ta pati mergaitė, kuri pasi
žadėjo tarnauti Dievui, tėvynei ir 
artimui, galėtų nebranginti lietu
vių kalbos? Nemokėti taisyklin
gai ja kalbėti, skaityti ir rašyti? 
Juk iš visų kalbų, kurių ji moko
si, jos kalba yra pati seniausia, 
ir tai jau šį tą reiškia!

Esame skautės. Mūsų užsiėmi
mai sveiki. Gamtos pažinimas ei
na ranka į ranką su pagarba jai 
ir žmogui; sumanumas ir budru
mas gražiai derinasi susival
dymu ir pasiaukojimu kitiems.

Taisyklės ir papročiai mus lai
ko krūvoje, apsaugo ir padeda 
Įaugti į sveiką gyvenimą ir dar
nų sugyvenimą su kitais.

Su gailesčiu stebime jaunimą, 
kuris ieško draugysčių klaidingu 
būdu, susimeta nepriimtinais 
mums tikslais ir arba neturi tikrų 
namų arba praleidžia didesnę 
dienos ir net nakties dalį gatvėse, 
restoranėliuose bei užeigose.

Dėkokime už tai, kad turime 
gerus namus, priklausome lietu
vių bendruomenei ir žinome, ką 
tikime. Žiūrėkime į tai kaip į di
delę palaimą, ne varžtus.

Neleiskime niekam, dėl mūsų 
neapgalvotų veiksmų paklysti 
arba net nukristi nuo uolų.

Vyr. skautė Danutė.

-------------------  “AŠ NORIU

— Iš viso, tėtė, jūs ir mama 
mane per daug persekiojate.

Romo veidas buvo paraudęs iš 
apmaudo.

Tėvas nustebęs paklausė:
— Kaip suprasti ■— persekiojo

me? Paaiškink, prašau.
— Vis: kur eini, kur buvai? — 

karščiavosi jaunuolis. — Nepavė
luok! Su kuo draugauji? Net šeš
tadienį garaže uždirbtų pinigų 
negaliu leisti, kaip man patinka: 
liepia taupyti! Tiesiog, neturiu 
laisvės!

— Neturi laisvės, sūnau? Bet ir 
aš, šių namų šeimininkas, nesu 
visai laisvas, ■— atsiliepė tėvas. 
— Ir aš pranešu, kur einu ir kada 
grįšiu. Ir aš negaliu leisti pinigų 
nepasvarstęs. Mat, Romai, nėra 
teisių be pareigų, laisvės be pa
stangų. Nieko gyvenime negau
nama veltui. Už viską reikia mo
kėti, atsilyginti.

Berniukas išsižiojo kalbėti, bet 
susilaikė.

— Jei dirbi du darbu, turi dau
giau pinigų, — tęsė tėvas, — bet 
mažiau laisvo laiko. Esi dažnai 
pervargęs, nervingas: sveikata 
ir gera nuotaika mold už mate
rialinį pelną.

— Jei nevedi, gali leisti pini
gus sau kaip tinkamas, bet netu-

LAISVĖS!” -------------------

ri savo namų. Vedęs dažnai visai 
neturi pinigų sau, bet šeima 
džiaugsmingai sutinka pareinan
tį. Laimė atlygina už darbą, rū
pesčius.

— Bet aš, tėte, kalbu apie da
bar, ne kada vesiu ar nevesiu! — 
įsiterpė Romas.

— Gerai, kalbėsime apie da
bar, — sutiko tėvas. — Esi sep
tyniolikos metų, nori būti laisvas, 
eiti kur nori, daryti ką nori; nori 
gyventi savo gyvenimu, dalintis 
su mumis tik tuo, kuo panorėsi. 
Naudosies namų gerumais, pato
gumais, bet pareigų jiems neturė
si, jų tvarkos nesilaikysi.

— Mes su mama tavimi rūpina
mės, už metų žadame leisti stu
dijuoti. Kol įgysi profesiją, steng
simės, jėgas įtempę ir varžyda
mi asmenines išlaidas, tau padė
ti. Mums tai svarbu ir malonu.

— Bet jei manai, kad gali ap
sieiti be mūsų, kad laisvė atstos 
tėvų rūpestį ir aprūpinimą, tai ką 
darysi! Turėsi pats manytis.

— Kaip tai: pats manytis, tėte? 
— paklausė Romas sumišęs.

— O taip, kad kol esi su mu
mis, taikaisi prie mūsų ir namų 
tvarkos. Jei nori būti laisvas nuo 
pareigų mūsų namuose, negali 
juose likti. Pagalvok apie tai, sū
nau. Neskubėk. Už kelių dienų 
praneši, ką nutarei, gerai?

Romas atsistojo. Jo veide buvo 
žymus nustebimas ir sumišimas.

Sekantį vakarą, radęs tėvą vie
ną prie televizijos svečių kamba
ryje, Romas pasakė praeidamas:

— Tėte, norėjau pasakyti, kad 
nebegalvotume! apie mūsų pasi
kalbėjimą vakar, gerai?

— Labai, gerai, Romai, — atsa
kė tėvas. — O dabar eikime va
karienės pas mamą: ji mūsų jau 
laukia. P.P.
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KERNAVĖS DIENA ŠILAINĖJE
(įspūdžiai iš Chicagos tuntu 

stovyklų)

Prasiskverbė linksmi saulės spin
duliai pro medžių šakas, išaušo gra
žus rytas Šilainės slėnyje.

Ankstyvosios sesės kernavietės 
jau pramerktom akim lovose gulėjo 
ir laukė iš brolių stovyklos atplau
kiančių rytmetinio trimito garsų. 
Bet buvo tylu, tik pasirodė sesė sto
vyklos viršininkė ir žadino seses 
keltis, vilktis uniformas. Bematant 
uniformuotos kernavietės, apsigink
lavusios puodu, samčiu, puodų 
dangčiais, su akordeonu priešakyje 
išžygiavo. Netrukus iš brolių sto
vyklos pasigirdo triukšmas ir nu
skambėjo sesių daina “Vai kelkitės, 
vaikeliai, gamta jau atsigavo...” pa
lydima akordeono garsų.

Buvo perskaitytas ir įteiktas iškil
mingas kvietimas Lituanikos bro
liams atvykti į Kernavės bajoraičių 
tradicinį raganų laužą. Taip buvo 
paskelbta Kernavės diena. Panašus 
kvietimas buvo įteiktas Romuvos

Sugrįžusios iš iškylos, radome ne
tikėtumą, Šilainės vartus apvaini
kuotus gražiu vainiku. Tai Romuvos 
sesės mus apvainikavo mūsų Kerna
vės dieną!

Netrukus pro tuos pačius vartus 
gražioje rikiuotėje atžygiavo pas 
mus ir Romuvietės, Aušros Vartų 
sesės į tradicinius Kernavės žaidi
mus. Susėdusios visos draugiškai 
ant rąstų aplink laužavietę, laukė
me žaidimų pradžios. Abi stovyklų 
viršininkės, draugiškai susėdusios į 
vieną sostą, stebėjo žaidimus. Šilai- 
nietės ir Romuvietės žaidė įvairiau
sius žaidimus, pradedant obuolio 
valgymu ir baigiant Įvairiais esta
fetiniais žaidimais. Skambėjo juo
kas, ir jautėsi smagi draugiška nuo
taika.

Bet visus žaidimus apvainikavo 
lenktynės abiejų stovyklų vadovių, 
turėjusių apnešti šaukšte svogūną 
apie visą Kernavės pastovyklę. Bu
vo tiek susijaudinimo, juoko ir 
klyksmo, kad net broliai atbėgo žiū
rėti, kas Čia nutiko sesių stovykloje!

Po vėliavos nuleidimo per Kerna
vės tradicinį vimpilo nuleidimą, 
mūsų paukštyčių būrelis padidėjo 
dar dviem mažom sesytėm, kurios 
po įžodžio buvo papuoštos gražiais 
naujais raudonais kaklaraiščiais.

Pagaliau temo, atėjo naktis ir di
džiausias dienos Įvykis — Raganų 
laužas.

Visoje stovykloje jautėsi kažkokie 
neaiškūs, paslaptingi pasirengimo 
darbai. Į didžiąją stovyklos lauža
vietę sugūžėjo raganos ir raganiai 
iš visų stovyklos pakampių. Vienos 
atskrido tamsiomis padangėmis, ki
tos atjojo supuvusiais kelmais, dar 
kitos paslaptingai krūmais atšla
mėjo.

Pagaliau atjojo raganų ragana ant 
Kernavės rajono tradicinės šluotos, 
kurios visos skiltys bijojo, vesdama 
paskui save visą būrį raganų iš Ši
lainės slėnio. Ji dūmė ir dūmė apie 
laužą ir pagaliau, sustojusi ir pasa
kiusi iškilmingą prakalbą, užkūrė 
šluotą, o su ja laužą, ir dingo be ži
nios. Toks buvo Šilainės stovyklos 
šluotos likimas.

Ir kokių ten raganų nebuvo, bai
sių ir dar baisesnių, kai jos parada
vo aplink laužą ir buvo išrinktos 
trys raganiausios raganos.

Paslaptingai traškėjo laužas Litu- 
anikas - raganių sukrautas, skam
bėjo raganų juokas ir burtai. Lai
kas bėgo greitai ir pagaliau gęso 
laužas, nutilo raganų juokas bei 
kliksmas, išnyko raganos iki kitos 
Kernavės stovyklos.

Gražina Vilkaitė.
sesėms.

Po pusryčių Šilainės geltonšlipsės 
skubiai ruošėsi į kelionę — iškylą. 
Nors daug kartų svajojom, kad nors 
kartą tokia kelionė mus nuvestų į 
brangią tėvynę Lietuvą, bet, deja, 
ir ši iškyla mus nuvedė tik iki Mi- 
chigano ežero, o ne iki Baltijos jū
ros krantų!

Ant vėjo išplauto ir išblaškyto 
smėlio sukūrėme lauželi ir išsivirė- 
me valgyti. Skanu buvo, nors ir 
smėlis traškėjo tarp dantų. Paval- 
giusios mokėmės signalizuoti įvai
riais būdais. Paskui bandėme ką iš
mokome, žygiuodamos toli toli eže
ro krantu. Tai tokios raganos siautė Kernavės Šilainėje...
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ATŽALYNO STOVYKLA 
PRIE PUTNAMO

Nek. Pr. M. seserų kongregaci
jos busimojoje jaunimo stovyk
lavietėje prie Putnamo, Conn., 
rugpjūčio 1—9 d.d. įvyko LSS 
Atlanto rajono skaučių ir skau
tų stovykla, kurioje dalyvavo 
apie 175 asm.

Pasitaikė geras oras ir erdvioje 
stovyklavietėje jaunimas sma
giai, darbščiai ir naudingai pra
leido tas dienas.

Buvo apstu palapinių ir kito 
stovyklinio inventoriaus.

Programai pravesti gerai ir įdo
miai buvo dėta gerų pastangų, ir 
stovyklautojai-jos išsiskirstė žy
miai pasitobulinę bei prasilavinę 
įvairiose jų programos srityse.

Stovyklos kapelionu buvo s. St. 
Kulbis, S.J.

Mergaičių stovyklai vadovavo 
ps. R. Lora su talkininkėmis — 
ps. B. Šimanskiene, ps. I. Pau
lauskiene, si. A. Bartyte, si. M. 
Bakšyte, v. si. L. Kiliuliene, R. 
Zdanyte ir k.

Berniukų stovyklos vadovu bu
vo ps. J. Starėnas ir jo talkinin
kai — ps. J. Benešiūnas, ps. Č. Ki
liulis, ps. V. Zdanys, ps. V. Kido- 
lis, ps. A. Saulaitis, S.J., pi. S. 
Rastenis ir k.

Stovyklų ūkio reikalais rūpino
si s. v. K. Dūda ir šeimininkės p.

O. B. Audronė

G^STA LAUŽAI

Jau gęsta laužai,
Paskutiniai laužai,
Ir pakalnės
Kažinko nutyla —
Nebraidys čia jaunystė
Šešėliais tyliais,
Kai rūkas pašlaitėse kyla.

Užgęsta ugnis,
Ir užmiega daina,
Sūpavusi juoką ant rankų—
Ir džiaugsmo gana
Ir jaunystės gana —
Lyg ežero vilnys —
Nusenka.

G. Šlapelienė ir p. O. Balčiūnienė 
(poetė O. Audronė).

Putnamo seselės vienuolės, kuo 
galėdamos, padėjo ir rėmė.

Stovyklos pagrindinis siekimas 
— jaunuosius stovyklautojus su
stiprinti lietuviška dvasia ir pala
vinti skautybės reikalais — pa
sisekė.

Stovykla buvo pavadinta AT
ŽALYNO vardu ir leido laikraš
tėlį Atžalėlės, kurio išėjo du nu
meriai. Sv.

Susirinkę sapnus
Iš stovyklos, šilų,
Neišmėtykim
Gatvėse miestų,
Susirinkę žodžius, 
Nuo laužų ir dainų, 
Juos gaivinkime, 
Kad neišblėstų.
Tegul dega ugnis, 
Žaižaruoja smagiai — 
Lai širdyse
Stovykla gyvena.
Tai, sudieu jums kalnai — 
Laikinai, laikinai — 
Nauji žingsniai 
Į tolumas gena.

Atžalynas, 
1964. VIII. 7.

Atlanto rajono ATŽALYNO stovykloje buvo ir valg oma, kaip dera... Niekas nebuvo nė per mažas, nė per 
didelis valgyti. Visi turėjo gerą apetitą. Nuotraukos dešinėje matome poetę p. O. B. Audronę-Balčiūnienę, padė
jusią kūrybos priemones palapinėje i sali, dabar dalinančią pietus skautams virtuvėje, kurioje ji taip uoliai visą 
stovyklos laiką talkino iš meilės mielajam jaunimui. Šiame Skautu Aide yra net keli stovykloje sukurti jos eilė
raščiai. S. Č. Kiliulio nuotr.
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'"MUSU, SfrDWOlc 1
Kad žiemą turėtume žalių me

džių ir apsisaugotume nuo šiau
rės vėjų, savo sodyboje pasodi
nome penkiaspyglių veimutinių 
pušų.

Šiaurės Amerikoje auga dvi- 
spyglių, trispyglių ir penkiaspyg
lių pušų, viso 35 skirtys. Jų vai
siai — kankorėžai — kūgiški, 
kiaušiniški arba cilindriški, maži 
arba didoki. Įdomu, kad veimuti
nių pušų kankorėžiai teprinoksta 
po 18 mėnesių.

Mums sodybos gyventojams, 
kaip ir visiems lietuviams, pušys 
ypatingai mielos. Prisimename, 
kaip Lietuvos pušynuose stovyk
laudavome ir grybaudavome, gi
liai kvėpuodami sveiku ozono 
pilnu oru. Kadangi pušys mėgsta 
augti smėlyje, lietaus vanduo 
lengvai įsigerdavo į žemę ir, nu
stojus lyti, tuojau vėl būdavo 
sausa ir smagu; ramiai galėda
vai sėstis arba net gultis ant že
mės. O ant žemės būdavo prikri
tę senų spyglių, ir galėdavai 
smagiai pačiuožti.

B. Kondratas.
VOVERAITĖ

Voveraite linksmuolėle, 
šokinėk čia ant eglaitės, 
nuo šakelės ant šakelės, 
vis aukštyn lig pat saulutės! 
Tu per vasarą pašokai 
po girelę gražią žalią, 
o dabar tau, vargšei, liko 
nebegelstančios eglaitės. 
Tai todėl iš mūsų sodo 
į pušyną jau nušokai, 
o man liūdna, voveraite, 
kad liūdnai vėjelis suokia.

(Šaltinėlis, 1934)

Savo sodyboje pušis sodinome 
vienu laiku, bet jos nevienodai 
užaugo: vienos stovi laisvai, to
lėliau nuo kitų medžių, ir išsiplė
tė, išsiskėtė; kitos, augdamos 
tarp medžių, stiepiasi į viršų, ieš
kodamos oro ir saulės; vėl kitos 
sunkiau prisitaikė ir lėčiau auga. 
Visos per žiemos šalčius suglau
džia savo spyglius ir atrodo skys
tos, menkos, o vasarą atsileidžia, 
tirštėja, kvėpėte kvepia.

Norom nenorom pagalvoji ir 
apie žmogų, kaip jis stengiasi tai
kytis prie sąlygų, siekti saulės — 
laimės, ir sunkiai vystosi nepa
lankioje jam aplinkoje.

Lietuvą mums taip pat anksti 
pavasarį primena karklai — ka
čiukai. Dar kiti medžiai tartum 
nepabudo iš žiemos miego, o 
karklas jau gyvas, gražus. Orui 
nors kiek atšilus, jis ima geltonai 
žydėti, vilioja bites: prieini, klau
saisi, ir medžiai gaudžia kaip 
vargonai, toks smarkus bičių ūži
mas.

Šermukšnis taip pat mūsų šir
dyse užima ypatingą vietą: ma
lonu paglostyti jo gražų, lygų, 
pilkšvai rudą liemenį ir gėrėtis 
jo oranžinėmis uogomis, ilgai 
puošiančiomis medį ir maitinan
čiomis įvairius paukščius.

Pavėsį mūsų sodyboje skleidžia 
taip pat akacijos, kurios pavasarį 
apsipila kvepiančiais, panašiais 
į kekes, žiedais — Lietuvoje bal
tosios akacijos sunkiai pakelda
vo žiemos šalčius — ir iki tol ne
pasitaikę mūsų gyvenime me
džiai — katalpos.

Nors lauke būtų ir labai karšta, 
pirmajame mūsų namelio aukšte 
vėsu. Už tą malonią vėsumą dė
kojame savo pačių užaugintoms, 
labai aukštoms — jos užauga net 

ligi 50 pėdų — ir plačioms katal- 
poms, žydėjimo laiku panašioms 
į milžiniškas kvepiančių gėlių 
puokštes.

Katalpų lapai širdžių pavidalo, 
žiedai balti, rusvai-ružavais taš
kais; vaisiai ilgos, tamsiai rudos 
ankštys.

Katalpos žiedas, lapai ir pupos.

Šiaurės Amerikoje tėra 2 katal
pų rūšys, bet tropikuose jų pasi
taiko 500 skirčių, iškaičius tos rū
šies krūmus ir vijoklius. Mediena 
šiurkšti, bet patvari, todėl naudo
jama tvorų stulpams, geležinke
lių pabėgiams ir pan.; ateityje ti
kimasi ją naudoti statybai, kas 
būtų pelninga, nes medžiai grei
tai auga.

Mūsų katalpos šalia namo ge
rai jaučiasi, ir mes jas dažnai 
garsiai giriame. Giria jas savo 
dainele ir linksmoji karetaitė, ku
ri gyvena tai viename, tai kitame 
inkile ir naudojasi visais medžio 
gerumais. Tiesą pasakius, ji net 
įsivaizduoja, kad katalpos tik jai 
vienai tepriklauso, nes neleidžia 
kitiems paukščiams jose nutūpti:' 
tuojau garsiai čirškia ir gąsdina, 
mušdama mažyčiais sparneliais.

Ir mes nebandome karetaitės 
įtikinti, kad ji klysta. P.P.
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* SKAUTIŠKŲJŲ

$ IDCALŲ SIC KIAA/T
SKAUTAS TIESUS IR LAIKOSI SAVO ŽODŽIO 

arba:
SKAUTO ŽODŽIU GALIMA PASITIKĖTI.

Kad būtume tiesūs skautai, tu
rime būti tiesūs žmonės.

Sragiai pasiturį. Jų namai gra
žūs, sodas didelis. Pati ponia iš
garsėjusi savo konservuotais vai
siais ir skaniomis uogienėmis, 
kas jai teikia nemaža džiaugsmo.

Trečiadieniais ateina moteris 
namų valyti. Kartą, namų šeimi
ninkams sėdint prie stalo, ji klau
sia:

— Ponia, norėčiau susivekuo- 
t'i kriaušių kaip tamsta. Ar pasa
kysite man, kokius dedate prie
skonius ir kaip ilgai verdate?

— Labai mielai, — atsako po
nia. — Tuoj po pietų paaiškinsiu. 
Seniai reikėjo paklausti!

O. B. Audronė

DOBILAI
Auksiniai dobilai 
Po Tavo kojų, Motina, 
Su vasara kalbėjo 
Žvaigždėtam vakare, 
0 perlais 
Švytėdama rasa 
Tėvynės kloniuose, 
Pasakė vėjui, 
Kad dvelktų pamažu, 
Švelniai, -
Kada Tavim palaiminti, 
Taip žydi dobilienoj 
Dobilai.

■ 1964. VIII. 10.

Moteris laiminga nueina į vir
tuvę.

Tada ponia atsisuka į vyrą ir 
sako:

— Bet ir turėk tu man akis pa
klausti! Žmogus nieko nebegali 
turėti arba pasidaryti, ko tie žmo
nės nepavydėtų. Reikia tik prasi
dėti...

Ar ponia tiktų į skautes?
*

— Visiškai sutinku su tamsta, 
— pritaria B. — Tik taip ir ne ki
taip tegali būti. Didžiuojuos tams
tos pasiryžimu.

— Tai gal palaikysite mano 
planą su kitais kalbėdamas? 
Daug padarytume, jei atsirastų 
suprantančių reikalą žmonių.

— Matote, kitiems aš nesakau 
savo tikros nuomonės, — aiškina 
B. — Neverta: jie visvien nesu
pras. Aš dėduosi pritariąs jiems: 
kam man įsivelti, turėti nemalo
numų?

Koks B. būtų skautas?

— Kur važiuoji? Žuvauti? Žino
ma vyksiu su tavim. Tiesa, žadė
jau nueiti į sueigą ir pravesti' po
rą žaidimų, bet nieko tokio: ap
sieis ir be manęs! Pažadėjau — 
patiešijau, sakytų mano dėdė, o 
dabar turiu ką geresnio. Paga
liau, galiu pasakyti, kad blogai 
jaučiausi.

Ar šitokiam broliui vieta skau
tuose?

Kas gyvena ne tik tai dienai ir 
save gerbia, nevaidmainiauja.

Organizacija gyvuoja asmens 
labui. Skautybė nėra savyje tiks
las, bet priemonė pasiekti tikslų.

Įstatai be praktikos neturi ver
tės. Egzaminai ir varžybos nėra 
vien tam, kad juos išlaikytų ar 
laimėtų.

Lavinimui nėra galo.
Yra skirtumas tarp žodžio ir 

veiksmo. Žmogus tik tada tinka 
įsakinėti, kai pats moka klausyti.

Skautiškos grupės pasisekimas 
nėra paremtas narių skaičiumi, 
bet narių kokybe.

Gėrėtis karžygiu nereiškia, kad 
ruošiamasi juo aklai sekti.

Asmenybė nėra vien tik žmo
gaus kitiems daromas įspūdis, 
bet daug daugiau jo būdas ir el
gesys. W. S. B.

Dviveidiškumas jį atstumia. Kas 
nuolat ne tą sako, ką jis galvoja, 
arba kas chroniškai meluoja, 
dažnai įtaria kitus tai darant ir 
ne kartą įkliūna į nuosavas pink
les. Tada gėda ir bėda.

Ne visi diplomatai sukčiai ir 
melagiai: galima, kitų neužga
vus, vis dėlto ramiai laikytis sa
vo.

Sugyventi su kitais nereiškia 
būti lepšiu, neturėti savo nuomo
nės arba nusistatymo.

Įdomu per skautų-čių sueigas 
savo tarpe išnagrinėti šiuos daly
kus ir įsigilinti į jų prasmę.

Nieko, rodos, gražesnio negali
ma būtų pasakyti apie žmogų — 
ir apie skautą — kaip kad jis tie
sus ir laikosi savo žodžio. Tada 
kažkaip patiki, kad visa kita ja
me yra tvarkoje. V. M.
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------ MŪSŲ JAUNIESIEMS ==
ALIO, ALIO, BROLIAI VILKIUKAI!

Ar norite išgirsti, kas man 
atsitiko stovykloje ? Gal ma
note, kad paklydau miške 
arba peršlapau lyjant? Bi
jojau tamsos arba tingėjau 
keltis?

Ne, neatspėjote. Tiesa, 
kartą gerokai išsigandau iš
girdęs baubiant anapus ke
lio. Pagalvojau apie laukinį 
žvėrį, gal net mešką, ir šo
kau už krūmo. Kad taip su
švilpus pavojų!.. Bet kaip? 
Ar daug ilgų švilpesių ar 

Bronius Paškevičius.

SKAUTAS
Skautas yra sąžiningas, 
Blaivus, doras ir protingas, 
Riteriškas, mandagus, 
Linksmo būdo ir šnekus.
Jei jis davė žodį kam, 
Gėda neišpšldžius jam.
Ar nelaimėj, ar varguos - 
Jis kiekvieną tuoj paguos. 
Skautas daro visiems gera, 
Užtat jojo nieks nebara.
Apie blogą jis nemano, 
Pagal įstatus gyvena.

(Tėviškėlė, 1954).

trumpų? Ar ilgų ir trum
pų? Negalėjau prisiminti.

Laimė, kaip tik tuo metu 
vėl subaubė, ir pamačiau di
delę, raguotą galvą išsiki- 
šant iš krūmų.

Tą pačią dieną, arba, tei
singiau, naktį po to, kažkas 
pažadino mane iš miego.

— Vytai, Vytai, kelkis: 
kažkas slankioja aplink pa
lapinę. — Pabudau ir nega
liu užmigti: girdžiu kažką 
visai arti. Sunkiai kvėpuoja, 
veržiasi į vidų.

S. V. Vijeikio paruoštas ir išleis
tas VILKIUKO ŽINYNAS kaštuoja 
tik 1.—dol.

Šį gerą leidinį turėtų turėti kiek
vienas vilkiukas.

Vadovai ir tėvai turi padėti jį tuoj 
pat Įsigyti.

Tuojau atsisėdau ant lo
vos krašto ir dar mieguistas 
pagalvojau:

— Kaip sušvilpti pavojų? 
Gal pašaukti budinčius?

Tada Algis vėl ėmė šnibž
dėti.

— Zinai, pašvieskime ži
buriu: gal tas žmogus išsi
gąs, pabėgs. Kur tas žibu
rys? Kur jį padėjau?

— Čia mano, — pasakiau, 
pakišęs ranką po pagalviu. 
— Eikime.

Atsargiai atidarėme pala
pinės duris, kad galėtume 
pralįsti. Tada pašvietėme 
pusračiu, kol sustojome ties 
kažkuo tarp mūsų ir brolių 
palapinės: tai būta didelio 
katino, ne, ne katino, bet 
balto ir juodo... skunkso.

Kuo greičiausiai smukome 
atgal į palapinę, kad nesusi- 
pažintume arčiau su nakti
niu lankytoju.

Įkišęs galvą į pagalvį, pa- 
prunkščiau, paskui staigiai 
sustojau:

— Jei būtų buvęs tikras 
pavojus, ką būtume darę? 
Kaip sušvilpti pavojų?

*
Po vėliavos pakėlimo ra

dau atsakymą: stovyklos 
viršininkas parodė mums 
naują knygutę Vilkiuko ži
nynas ir pasakė, kad kiek
vienas turėtų jį įsigyti už 
tiktai vieną dolerį. Tame ži
nyne esą visa, kas svarbiau
sia žinoti: apie patyrimo
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Žiogas.

Skruzdė.

ŽIOGAS IR SKRUZDĖ
Visą vasarą dainavo 
Žiogas, linksmas tinginys, 
Kur atklydo, maistą gavo; 
Lėbavo, kiek tik noris.
Bet kada žiema atėjo, 
Apmarindama laukus, 
Sunkios dienos prasidėjo, 
Žiogui atnešė vargus. 
Badas ėmė jįjį spausti. 
Pasiturinčios skruzdės 
Eina, dūsaudamas, klausti, 
Ar jo nepasigailės.
Tarė ši: jau išbadėjai?
Ką sveiks vasarą veikei? 
Dainavai sau ir tingėjai, 
Tai dainuok nūn maloniai.

(Iš: Cit, paklausykit!)

SARGIS MARGIS PADEDA ŽUVAUT?

laipsnius ir specialybes, 
mazgus, kelionės ženklus 
pirmąją pagalbą, švilpesius 
ir...

To man tereikėjo: tuojau 
po vėliavos pakėlimo patik
rinau, kiek dar turiu pinigų, 
ir nužygiavau į brolio virši
ninko palapinę ir Įsigijau 
Vilkiuko žinyną.

Ėmiau žiūrėti, ieškoti, kol 
suradau švilpesius 57-ame 
puslapyje: juos pirmus iš
moksiu. Bet ten nesustosiu, 
nes radau daug daugiau 
įdomių dalykų apie Lietuvą 
ir skautybę, gamtą ir žvėris, 
stovyklą ir sveikatą.

Jei nenori atsilikti nuo 
manęs, Įsigyk Vilkiuko ži
nyną tuojau pat. Nesigailė
si. Vilkiukas Vytas.

Vilkiukas Jonas pasidarė meškerę ir žuvauja.
Jo geras draugas Sargis Margis jį palydi. Smagu tupėti tarp gė

lyčiu pievoje, bet šuneliui būtų įdomiau, jei vandenyje plauktų ne žu
vytės, bet dešrelės.

Po kiek laiko Jonas klausia draugo:
— Kažin kodėl žuvys nekimba?
Sargis Margis pagalvojęs atsako:
— Jos gudrios — neatidaro burnos.
__ Taip ir bus, — sutinka Jonas, — net būrelio galva sakė, kad, 

kas nenori pakliūti į bėdą, be reikalo neturėtų išsižioti.
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SUEIGOS IR POSĖDŽIAIPer metus pasitaikys Įvairių sueigų — mažų ir didelių, iškilmingų ir eilinių — bet būdai joms suruošti visuomet tie patys.
Geros sueigos turi tikslą,Joms pasibaigus jauti, kad kažkas atlikta. To, aišku nebūtų, jei nebūtų iš anksto numatyta, kas per sueigą bus daroma. Taip pat visų metų užsiėmimai nebūtų įmanomi Įdomiai pravesti, jei nebūtų iš anksto paruošto gero plano — tvarkaraščio.Prieš sueigą reikia turėti dienotvarkę, t. y., kas bus aptariama ir kas turėtų būti atlikta.Štai keli klausimai:

1. Kas reikia atlikti: seni reikalai, nauji reikalai, nauji dalykai išmokti, priemonės linksmajai daliai pravesti?2. Kas bus atsakingas už kiekvieną atskirą dienotvarkės punktą: už pranešimą, demonstraciją, pašnekesį?
3. Kaip sueiga bus pravesta: ar bus spalvotų paveikslų, brėžinių, diskusijų grupių ar dar kitų priemonių sueigai šauniai pravesti?4. Kiek laiko reikės: kiekvieno dienotvarkės punkto ilgis turi būti numatytas?
5. Kur sueiga įvyks: jei ji įvyks kitur, ne Įprastoje vietoje, reikia tą vietą iš anksto užtikrinti ir visas dalyves pakankamai anksti įspėti.
6. Kodėl dienotvarkė tokia: ar visi jos punktai prisidės prie sueigos pasisekimo? Jei taip, viskas gerai — 

gali pradėti.

PAGRINDINĖS BŪRELIO 
SUEIGOS DALYS(Vyresniųjų sueigoje - posėdyje)

1. Sueigos atidarymas.
2. Dalyvių sąrašo tikrinimas.
3. Dienotvarkės skaitymas.
4. Pereitos sueigos protokolo 

skaitymas.
5. Pareigūnių pranešimai.

6. Seni reikalai.
7. Nauji reikalai.
8. Numatyti darbai.
9. Pranešimai.

10. Užbaiga.Kiekviena formali sueiga turėtų vykti pagal tam tikras taisykles, kurių tikslas yra padėti susirinkusioms atlikti dienotvarkėje numatytus dalykus kuo sklandžiausiu būdu. Taisyklės taip pat užtikrina kiekvienai dalyvei lygią progą kalbėti ir padeda išvengti maišaties.
Skilčių sueigos.Būdama vyresnioji skautė, gal, vadovauji skilčiai. Skilties sueigos turi būti taip pat rūpestingai paruoštos, kaip ir draugovės sueigos.Skiltininkė įtrauks į savo dienotvarkę pranešimą iš dr-vės vadijos posėdžio, pvz., apie būsimus užsimojimus ir skilčiai skirtus uždavinius. Ji taip pat užsirašys pageidavimus arba nutarimus, kuriuos ji perduos dr-vės vadijai per sekanti posėdį.Aišku, į dienotvarkę taip pat įeis skilties užsiėmimai ir bėgamieji užsimojimai.Jei skiltis turi globėją, skiltininkė palaikys glaudžius ryšius su ja ir žinos, ar patarėja turi kokių nors ypatingų pageidavimų jos skilties veiklai.

PALAPINIŲ MIESTAS O. B. Audronė

Palapinių miestas kuriasi aplinkui:
Tai Atlanto skautai šičia susirinko.

Skraido sau paukštytės, statosi vilkiukai, 
Ir mamytės geros po stovyklą sukas.
Broliai rūpestingi pluša už devynis,
Tai graži stovykla Putnamo šilynuos.
Kvepia žalias šienas, poilsis malonus,
Priglaudžia lovytės nugaras ir šonus.

Čia kaip Lietuvoje — laukas, šilas, pievos, 
Ir visus globoja mūsų geras Dievas.(Iš stovyklos laikraštėlio ATŽALĖLĖS)

Skiltininkė turi stengtis pravesti sueigą taip, kad ji neiškryptų iš kelio. Visų mergaičių nuomonės turi būti išklausytos ir visoms turi būti aišku, kas numatyta daryti. Bet savaime aišku, kad visos sueigos dalyvės, ne tik skiltininkė, atsako už sueigos pasisekimą, nuoširdžiai dalyvaudamos ir prisidėdamos.
Draugovės vadijos posėdžiai.Draugininke arba draugovės globėja praves posėdį ir atsineš dienotvarkę; jei tačiau pirmininkauti tenka skiltininkėms iš eilės, toji skiltininkė surašys dienotvarkę, draugi- ninkės arba globėjos padedama. Tai labai lavina skiltininkes ir išdėsto atsakomybę.Ir šiuo atveju ne vien pirmininkė, bet kiekviena posėdžio dalyvė atsako už tai, kad posėdis praeitų be didelių nukrypimų, kad visi skiltinin- kių pranešimai būtų atidžiai išklausyti, ir kad ateities veikimas ir sumanymai būtų rūpestingai aptarti.

Draugovių sueigos.Kadangi draugovėje daugiau narių, jos sueigos turi būti dar geriau apgalvotos ir paruoštos už skilčių sueigas.Pravesti sueigą gali draugininke arba draugovės globėja, arba, jei taip įprasta, skiltininkes iš eilės.Denotvarkę ruošia draugovės va- dija.Įdomu ir smagu girdėti, kaip skiltys praneša apie savo veiklą ir numatomus darbus. Visos jaučiasi priklausančios didelei, veikliai grupei.Sueigai paįvairinti galima kada
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DONELAIČIO METAI SCENOJE
Gaila, sesės, kad Jūsų nebuvo.
Aldona stovėjo scenoje prieš pilną salę jaunimo 

ir jų svečių ir iš DONELAIČIO METŲ skaitė ištrau
kas, kurios rišo tris pasirodymus.

Šiaudinė skrybėlė dengė šviesias, švelnias gar
banas, veidas švietė maloniu užsidegimu, žodžiai 
liejosi jautriai ir aiškiai.

Dėvėjo Aldona lininėm, ilgom kelnėm, baltais 
marškiniais, ilga, tamsia liemene, iš po kurios ka
bėjo tautinės juostos galai. Tiko Donelaičio ir šiems 
laikams.

Jau saulelė vėl atkopdama budino svietą ir, žie
mos šaltos triūsus pargriaudama, juokės, — pradė
jo ji, bet kai priėjo prie po šalčių atsigavusių ir be
sidžiaugiančių vabalų ir žvėrių, scenoje pasirodė 
visokių gyvių ir ėmė linksmai šokti ir žaisti. Buvo 
ir vabalų ir peteliškių ir vilkų ir baisių meškų.

Net gandras gaspadoriškai tarškino snapą.
Po PAVASARIO LINKSMYBIŲ eina VASAROS 

DARBAI, ir Aldona vėl skaito:

Sveiks, svieteli margs, šventes pavasario šventęs; 
Sveiks ir tu, žmogau, sulaukęs vasarą mielą!
Sveiks kvietkelėmis pasidžiaugęs, sveiks 

prisiuostęs;
Sveiks, Dieve duok, sulauk dar daug pavasario 

švenčių
Irgi, sulaukęs jas, vis sveiks ir drūts pasilinksmink.

Taip Dieve duok kožnam, kurs mūsų Lietuvą garbin 
Ir, lietuviškai kalbėdams, baudžiavą seka.
Tam Dieve duok sulaukt kasmet pavasarį sveiką, 
Ogi pabaigus tą, po tam ir vasarą linksmą.

Ir vėl scenoje vaizduojama judesiais ir šokiais, 
kas Donelaičio rašyta apie vasaros darbus prieš 
250 metų.
Ak, kur dingot, giedrios jūs gi pavasario dienos. 
Kaip mes, pirmąsyk stubos atverdami langus, 
Šildantį šiltos saulelės spindulį jautėm?

Tai jau skaitoma iš RUDENS GĖRYBIŲ. Pasiro
do būrai, jie džiaugiasi, švenčia, dainuoja, kviečia

Kanados rajono Žalgirio vietininkijos vadovybė. Iš 
kairės: sėdi vietininkė ps. M. Gverzdienė, dvasios vado
vas tėv. B. Mikalauskas, si. S. Zubrickienė; stovi s. P. 
Balsas, si. V. Žemaitienė ir ps. A. Šetikas.

į vestuves. Ir vasaros scenose ir rudens šventėse vis 
pasirodo ir apsileidėlis, amžinai žiovaująs tinginys: 
kur jis įsimaišo, ten kyla juoko, pirštais rodoma. 
O jam vistiek: jis visur taikosi sėstis, pasnausti.

Viskas baigiasi ŽIEMOS RŪPESČIAIS. Vėl da
rosi šalta, piemenėliai slapstosi, purtydami sniegą 
nuo kojų įbėga į trobą, kur močiutė sėdi prie ratelio.

Aldona paskutinį kartą skaito:
Bet be Tavęs, dangiškasis mūsų tėtuti,
Vislab bus niekai, ką veiksim argi pradėsim.
Kad žegnojanti Tavo rankelė negelbės.
Tu mus išlaikei per visą prašokusį metą, 
Tu ir toliaus mus išlaikyti galėsi.

•I* •;* 'I*

Ne per vieną dieną deklamatorė išmoko gražiai 
lietuviškai skaityti. Ir jos malonus tarimas liudija, 
kad kasdien namie lietuviškai kalbama.

Ar galėtumei, sese, atlikti Aldonos rolę? Ar 
skaitai sklandžiai ir tari gražiai? Jei taip, suruošk 
panašią programą —■ visiems patiks. gesg birutė

nors parodyti, kaip draugovės vadi- 
ja posėdžiauja ir atlieka skilčių ir 
draugovės reikalus bei sprendžia jų 
problemas.

Į dienotvarkę gali būti įtrauktas 
pranešimas apie nauja, sumanymą, 
apie nuveiktus darbus, apie pinigi
nę būklę ir pan. Ypatingas sueigos 
numeris gali būti svečio - viešnios 
pašnekesys, įdomus visoms skau
tėms, susitikimas ar varžybos su 
kita draugove, arba pobūvėlis.

Aišku, yra draugovės sueigų, ka
da skautės duoda įžodį arba atnau
jina duotą įžodį arba susitelkia — 
mini svarbų įvykį.

Kartais draugovė sukuria savo 
tradicijų, kurių laikosi sueigą atida
rant ar užbaigiant, tuo pabrėždama 
ir pagilindama bendrus tikslus ir 
idealus.

Kiekvienoje sueigoje, stengiantis 
vis įvairiau, įtraukiami visokie litu

anistiniai dalykai ir įjungiami ati
tinkami lietuviškieji reikalai.

Jei skiltys negali sueigų daryti 
atskirai, draugovės sueigų metu 
ypatingo dėmesio skiriama skaučių 
lavinimui, patyrimo laipsnių prog
ramoms išeiti, daug ką išmokti, 
daug ką padaryti.

Kiekvienas posėdis turi vesti pir
myn, kiekviena sueiga turi duoti ką 
naują, išmokyti daugiau ir tobulinti.

S. S.
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VYČIAVIMAS
Keliavimas. Negalėdamas tuo tarpu keliauti Lietuvoje, sk. vytis naudojasi jam duota proga pažinti kraštą, kuriame jis arba jo tėvai apsigyveno. Jis lanko artimas ir tolimas, nežinomas ir pamėgtas vietas — jos gali būti ir didmiestyje ir dykumo

je — iš anksto ruošiasi šioms kelionėms, taupydamas ir skaitydamas atitinkamą literatūrą; vytis įpranta savarankiškai manytis, sutikti naujus žmones ir stebėti naujus gyvenimo būdus.
Sugyvenimas su žmonėmis. Vytis užsiima tuo, kas padeda jam smagiai jaustis jaunų vyrukų, mergaičių, vyresniųjų ir svetimųjų tarpe; jis jaučiasi įtinkąs į pasaulį, įgyja pasitikėjimą, kuris atpalaiduoja jį
Kadangi gyvename pasau

lyje, kuriame vertybės kei
čiasi ir bendruomenė darosi 
vis sudėtingesnė, man atro
do ypatingai svarbu, kad 
mes, būdami skautų vado
vai, dabar labiau kaip kada 
nors pabrėžtume paprastus, 
tiesius skautybės principus, 
t. y., skautybės uždavinius 
ir atsiekimus, sveikus užsiė
mimus lauke, mandagumą 
ir gerąjį darbelį, ir tikybos 
vietą berniuko kasdieninia
me gyvenime.

Galime prisitaikyti prie 
besikeičiančių sąlygų, bet 
tikrai niekuomet neturime 
daryti kompromisų šių 
skautybės principų atžvil
giu. L. H.-Nicholson 

nuo nuolatinio susirūpinimo savo asmeniu ir leidžia jam smagiai praleisti laiką; jis mandagumą supranta kaip kažką daugiau už išorinę laikyseną.Draugų klausimas. Sk. vytis priklauso grupei, kuri suėjusi svarsto problemas, aptaria planus, klausosi muzikos arba sportuoja; jo draugai vyčiai pakelia jo dvasią, kai jis prislėgtas, ir sulaiko jį nuo tuščio įsivaizdavimo, kai jam nepaprastai sekasi.
Geras kaimynas ir pilietis. Jis subrendusiai supranta savo įsipareigojimus bendruomenėje, mielai atlieka savanoriškus uždavinius, dėkoja kaimynams darbais; jis prisipažįsta esąs sk. vytis, rodydamas gerus norus ir nevengdamas pridėti rankos prie bendruomenės reikalų. Jis žino, kokios jo pareigos Lietuvos ir gyvenamojo krašto atžvilgiu.
Prisideda prie būrelio veiklos. Jis priklauso būreliui, kuris sudaro savo savitą programą; būrelis vykdo narių siūlytus ir priimtus sumanymus, gerbia parinktus pareigūnus ir būrelio vadovybę. Sk. vytis žino, kad tik visiems vyčiams bendradarbiaujant, vyčių veikla gali būti sėkminga.Vytis — vadovas. Jis tarnauja būdamas būrelio vadu arba kitu pareigūnu arba priklausydamas kokiai nors komisijai; jis išdirba gerų sueigų ir veiklos planą, išbando būdus, kaip įvykdyti planus ir praveda juos.
Didelių įvykių dalyvis. Jis stengiasi dalyvauti su savo draugais sąskrydžiuose, pasitarimuose, dideliuose įvykiuose; kur reikia, jis padeda juos ruošti arba, nuvykęs kitur, gyvai dalyvauja. Jis džiaugiasi priklausąs skautų vyčių sąjūdžiui.
Žiūri pirmyn. Jam rūpi pragyve-

* Vyčiavimas yra vardas, duo
tas užsiėmimų, patyrimų ir idea
lų programai, pagal kurią jauni 
vyrai veikia didmiesčiuose, mies
teliuose arba provincijoje, vis- 
vien kur jie būtų, jei tik jie per
siėmę vyčiavimo dvasia.

* Vyčiavimas yra jaunuome
nės, kuri siekia augti bei daugiau 
sužinoti ir mėgsta skautiškus nuo
tykius, dvasia.

* Vyčiavimas yra perimtas iš 
tautų kūrėjų, tyrinėtojų, išradėjų 
ir vadovų, kurie turėjo gabumus 
ir drąsą ieškoti kas nauja ir ge
resnio.

* Vyčiavimas yra pasaulė
žvalga tų, kurie keliaus erdvė
mis, gilinsis į atominės energijos 
paslaptis ir nenuilstamai bandys 
padėti pasauliui rasti laisvę ir 
taiką.

* Vyčiavimas yra įdomios 
programos, kurios svarbiausius 
bruožus čia pat minėsime, turi
nys.nimo, tolimesnio lavinimosi ir darbo, kuriam jis labiausiai tinka, klausimas.

Geras) pilietis. Jis žino, kad norint išsilaikyti ir žengti pirmyn, reikia dalyvauti pilietiniuose darbuose; jis stengiasi pažinti krašto valdymo ir gyvenimo būdą; kur galima, jis instruktuoja kitus pilietybės reikaluose. Jis laikosi įstatymų ir gerbia įstatymų vykdytojus. Gyvu susidomėjimu jis gilinasi į Lietuvos praeities ir dabarties problemas, giliai pergyvena Lietuvos tragediją ir mielai apsiima nešti dalį atsakomybės už jos ateitį. Jis stengiasi taisyklingai kalbėti lietuviškai ir būti garbingu lietuvių tautos atstovu.
Bendrauja su vyresniaisiais. Jis ieško vyresnių, kurie supranta jaunus žmones, draugystės, jis tariasi ir išklauso vyrų, su kuriais jį riša bendri interesai, patarimus ir patyrimus ir naudojasi jais; jis priima patariantį vadovavimą.
Sk. Vytis mėgiamas. Jis priklauso būriui, kuris nelaukia, kol kiti ką sugalvos, bet verčiau pats ruošia įdomias šventes ir gražius parengimus; jis didžiuojasi sk. vyčio ženklu ir garbingai atstovauja savo sąjūdžiui. Sk. V.
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PRATIMAS Nr. 9.
(paskutinysis šių varžybų I-me rate)

I. SKAUTIŠKOJI DALIS
Uždavinys 1. Vertinama ligi 4 taškų. Lordas Baden- 

Powellis yra pasakojęs apie įvykius Mafekinge. Prisi
minęs atsakyk:

1. Kur buvo Mafekingas?
2. Kas ten atsitiko 1899 m.?
3. Kaip ir kodėl berniukai buvo ten organizuoti ir 

kas jiems vadovavo?
4. Ką vaizdavo ten tuo metu išleistas pašto ženklas?
U. 2. Ligi 5 t. Įdomu skaityti Lietuvos skautų-Čių 

istoriją. Ar žinai (jei nežinai, tai patyrinėk):
1. Kada ir kur Lietuvos skautai, arba skautės, buvo 

pirmą kartą registruoti tarptautinėje skautų-čių šei
moje?

2. Kur ir kada Lietuvos skautai pirmą kartą daly
vavo Tarptautinėje skautų Jamborėje?

3. Nuo kada Lietuvos Respublikos Prezidentas ofi
cialiai tapo Lietuvos skautų-čių šefu?

4. Kaip vadinosi laivas, kuriuo lordas Baden-Powel- 
lis atvyko Lietuvon ir kada tai įvyko?

. 5. Kiek apytikriai skautų-čių (bendrai) buvo Nepri
klausomoje Lietuvoje 1940 m.?

U. 3. Ligi 3 t. Kaip ir kokią pirmąją pagalbą suteik
si: 1. saulės smūgiui ištikus, 2. nušalus, 3. koją išnarinus.

U. 4. Ligi 3 t. Būti skautu-e ir kelyje pasimesti yra 
neįprasta. Bet taip irgi atsitinka. Išvardink, ką daryti 
pasimetus.

U. 5. Ligi 2 t. Stovykloje galima laiką pažinti ir 
saulės laikrodžio pagalba. Nupiešk ir paaiškink, kaip jį 
padaryti.

U. 6. Ligi 5 t. Nuo to, kaip palapinės pastatytos, 
daug pareina stovyklavimo pasisekimas. Patyrinėk ir 
atsakyk:

1. Kur ir kaip reikia kelti palapinės kuoliukus?
2. Ką reikia daryti kalant kuoliukus, jei žemė per 

minkšta?
3. Kokiu mazgu palapinės virvės pririšamos prie 

įkaltų kuoliukų?
4. Kada ir kaip reikia palapinės virves įtempti arba 

atleisti?
5. Kada ir kas daroma su palapinės sienelėmis bei 

įėjimo dalimi?
U. 7. Ligi 3 t. Šiaurės kryptį tenka mokėti rasti die

ną ir naktį. Pabandyk žvaigždėtą naktį rasti šiaurės 
kryptį. Nupiešk schemą ir paaiškink.

Niekad nėra vėlu užsisakyti SKAUTŲ AIDĄ 1964 
metams; dar galima gauti ir pirmuosius šių metų nu
merius.

Aktingai dalyvauk SKAUTŲ AIDO 1965 metų va
juje: užsisakyk sau ir surask dar ką, kas taip pat užsi
sakytų jį 1965 metams.

SKAUTIŠKOJO — LITUANISTINIO LAVINIMOSI 
VARŽYBOS

Skyrių redaguoja v. s. A. Matonis, 10 Edward St., 
Waterbury 8, Conn., USA.

PAAIŠKINIMAI
1. 9-ju pratimu baigiamas varžybų I-as ratas.
2. Sekančiuose Sk. A. numeriuose bus skelbiami pra

timų atsakymai.
3. įsijungti konkursan ir dabar dar nėra vėlu. Rei

kia tik paskubėti ir pirmųjų trijų pratimų sprendimus 
atsiųsti ligi Sk. A. nr. 10 išėjimo. 10-am numeriui išė
jus, gauti pirmųjų trijų pratimų sprendimai jau nebus 
įskaityti.

4. Galutini šio varžybų rato įvertinimai bus praneš
ti Sk. A., paskelbus visų pratimų atsakymus.

5. Vadovai ir tėvai prašomi paraginti dar neįsijun
gusius varžybosna mėginti dalyvauti. Dalyvavimo tai
syklės buvo paskelbtos š. m. Sk. A. nr. 1..

Sėkmės!

II. LITUANISTINĖ DALIS
U. 1. Ligi 3 t. Lietuvių kalba yra savita ir labai se

na. Ja domisi viso pasaulio mokslininkai. Ar žinai:
1. Kuri kalba panašiausia į lietuvių kalbą?
2. Iš kokių pagrindinių tarmių mūsų kalba seniau 

susidėjo?
3. Iš kokios tarmės atsirado mūsų dabartinė rašo

moji kalba?
U. 2. Ligi 3 t. Tautosaka yra žodinė tautos kūryba. 

Mūsų tautosaka labai plati ir įvairi. Pamėgink išvar
dinti, į kokius stambesnius skyrius tautosaka skirstoma.

U. 3. Ligi 4 t.. Geležinkeliu Kaunas - Jonava - Šiau
liai skuba traukinys. Abipus pylimo lygumos, miške
liai, upelių juostos.

Šiame lygumų krašte gyvena — — — (kas?) Čia 
yra stambių miestų, gerai išsivystęs žemės ūkis, kuris 
nusileidžia tiktai------------ (kam?) Reikia: 1. įrašyti
tekste trūkstamus žodžius; 2. išvardinti, kokie didesni 
miestai priklauso šiam kraštui; 3. kokio miesto vardas 
primena mums didelį mūšį, įvykusį 1236 m. (nurodyk 
miesto vardą, mūšio vardą ir kur jis įvyko).

U. 4. Ligi.4 t. Pagal savo didumą ir paskirtį Lietu
vos gyvenvietės buvo įvairių tipų. Pabandyk: 1. išvar
dinti svarbesnius gyvenviečių tipus, 2. išvardinti, iš ko
kių atskirų pastatų ūkininko ir jo šeimos gyvenvietė 
dažniausiai susidėdavo ir kokia buvo jų paskirtis.

U. 5. Ligi 4 t.
“Tada šilas nubunda, visa yra tyla,
Prasideda pamažu šventa dienos byla.
Kas ten šlama? — Ė vėjo papūstas lapelis,
Ėgi gūžtoj nubudęs sujuda paukštelis—------- ”

— yra ištrauka iš labai žinomos poemos. Prašoma atsa
kyti: 1.. kas, kada ir kur parašė šią poemą? Kaip ji pa
vadinta? 2. Kodėl (kaip) ši poema atsirado (buvo para
šyta)?
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LSS CENTRUOSE

LSS Tarybos posėdis įvyko VI. 3 
Chicago j e.

Periodiškai posėdžiauja ir Pirmi- 
ja.

Seserijos vadijoje darbas verda 
visais frontais.

Išleidus knygą SKAUTYBE LIE
TUVAITEI, pagyvėja skaučių lavi
nimas pagal programas.

GABIJOS nr. 2 (1964 geg.) taip 
pat pasiekė visas vietoves. Kiekvie
nas naujas numeris atneša žinių, 
patarimų ir nurodymų.

IX. 19—20 d.d. Clevelande, Ohio, 
įvyksta Seserijos vadovių sąskrydis.

V S ir vadi jos narės lankėsi įvai
riose stovyklose ir tarėsi su vado
vėmis įvairiais veikimo reikalais.

Reguliariai posėdžiaujanti Broli
jos Vadija taip pat nutaria daug bė
gamųjų reikalų. VS ir vadijos na
riai įvairiais būdais santykiauja su 
vietovių vadovais, lanko juos, ta
riasi, planuoja.

KRIVŪLĖS nr. 2 (1964 geg.) taip 
pat plačiai pasklido į visas vietoves.

VIII. 20 išleistas aplinkraštis (nr. 
2) oro skautų vienetų steigimo rei
kalu.

Brolijos tiekimo skyrius aprūpina 
įvairiais ženklais bei leidiniais. Pa- 
sinaudotina to skyriaus paslauga.

ELIZABETH, N. J.

IV. 26. vilkiukai, skautai ir skau
tai - vyčiai paminėjo šv. Jurgio 
šventę, kuri buvo suskirstyta į tris 
dalis: pamaldas, iškilmingą sueigą 
— minėjimą ir posėdį — pasitarimą. 
Į šventę atvyko ir joje dalyvavo 
VSP s. J. Bružinskas.

Uniformuoti, su vėliavomis viene
to nariai dalyvavo šv. Petro ir Po
vilo bažnyčioje 11 vai. pamaldose. 
Šv. Mišias atnašavo už žuvusius ir 
nukankintus lietuvių skautus ir

Su vyr. skaut. Dr. DOMININKOS KESIUNAITĖS išsiskyrimu

iš mūsų tarpo Cleveland© Neringietės 
lios skaučių šeimos narės. Jos broliui 
miesiems reiškiame seserišką užuojautą.

kankiniams paminėti gražų pamoks
lą pasakė vieneto kapelionas kun. 
J. Pragulbinskas.

Po pamaldų šv. Juozapo salėje 
įvyko iškilminga sueiga — minėji
mas. Minėjimas praėjo sklandžiai, 
pakiliai ir susikaupimo nuotaika: 
įnešamos vėliavos, sugiedamas tau
tos himnas, kapelionas sukalba 
trumpą maldelę ir taria keletą 
reikšmingų žodžių minėjimo daly
viams. Po to seka skiltininko N. 
Jarmo pravestas pašnekesys apie 
šv. Jurgį ir lietuvių skautų kanki
nius, kurių daug išvardinami pa
vardėmis ir nurodomi jų kankini
mai, pav., V.S. v.s. pulk. Šarauskas, 
draug. Tarvainis, skaut. vyčiai Čiu- 
žas, Puškorius ir k. Staiga pašneke
sio metu įvyksta mirtina tyla ir su
sikaupimas, išrikiuotos skautų gre
tos ramiai sustingsta lyg suakmenė
ja, o visi kiti minėjimo dalyviai at
sistoja, pagerbdami tuos suaugusius 

O ką manote apie Omahos seses? Ir jos gražiai šią vasarą stovyklavo.

neteko nuoširdžios ir veik-
Lietuvoje, o šeimai ir arti-

Clevelando Neringos Skaučių Tuntas
ir 

Neringos Skaučių Tunto Tėvų Komitetas

ir jaunuolius, kurie buvo žiauriai 
nukankinti dėl to, kad buvo lietu
viai, priklausė skautams ir mylėjo 
Lietuvą.

Pašnekesiui pasibaigus galingai 
sudainuota 1963 m. jubiliejinių me
tų daina ‘Su skautybe mes siejame 
dainas, su skautybe žygiuojam pir
myn”.

Pasibaigus dainai VSP s. Bružins
kas savo kalboje pabėrė žiupsnį 
minčių, kad reikia stengtis siekti 
įgyvendinti skautų ideologijos už
davinius.

Minėjimas buvo užbaigtas giesme 
Marija, Marija ir vėliavų paradu.

Po minėjimo skautai atliko gerąjį 
darbelį Jamborės Fondui, suaukoję 
$11.50.

Po trumpos pertraukos L. K. ŠA
RŪNO draugovės Vanagų skilties 
būkle įvyko bendras vieneto vado
vų ir skautų posėdis — pasitarimas, 
kuriame dalyvavo ir V.S.P. V. B.
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OMAHA, NEBR.
Š. m. liepos mėn. pradžioje ir 

pabaigoje ŽIVILĖS draugovė ir 
jaunesnieji skautai turėjo kelių 
dienų iškylas.

Oras pasitaikė lietingas ir aud
ringas, tačiau sesės džiaugėsi ir 
buvo patenkintos, kad daug pa
tyrė per tas kelias dienas. Jos 
grįžo su viltimi, kad sesė Irena ir 
daugiau padarys iškylų, jei ne 
šiais, tai bent kitais metais.

Na, o mūsų vilkiukams oras 
taip pat buvo nepavydėtinas, nes 
saulė kepino tiek, kad nebuvo 
kur dėtis. Temperatūra siekė virš 
107°, taip kad nepratę stovyk
lauti skautukai mieliau būtų 
maudęsi, negu dalyvavę užsiė
mimuose.

Tačiau reikia sakyti, kad ir ke
pę saulėje, visi grįžo patenkinti 
į namus, tikėdamiesi, kad jų va
dovas Gedas kitais metais pada
rys ne kelių dienų iškylą, bet vi
sos savaitės stovyklą. L. D.

RUDENS IŠKYLOS
Vasaros stovykloms praė

jus, dar yra gražaus laiko 
iškylauti arba net pastovyk- 
lauti per savaitgalį žinomo
je vietoje.

Jei būkle dar nėra gamtos 
rinkinių arba norima esa
mus rinkinius papildyti; jei 
norima padaryti, visokius 
darbelius bei pionierijos mo
delius, dabar pats laikas dar 
prieš žiemą apsirūpinti rei
kalinga medžiaga: lapais, 
sėklomis, įvairių medžių ša
kelėmis, kaladėlėmis bei žie
ve (aišku, nepiaustomi gyvi 
medžiai), švendrėmis, šiau
dais, varpomis, apleistais 
paukščių lizdais ir pan.

Iškylaujant gali visai ne
tikėtai pasitaikyti plunks
nų, kiaušinių kevalų, gyva
čių išnarų, įdomių akmenų 
bei kempių.

Anglijos rajono lietuviai skautai gerai pasireiškė anglu skautu Druni 
Hill, Little Eaton, Derby, stovyklavietėje, kur įvyko įvairūs užsiėmimai, 
paradas, paroda ir p. Nuotraukoje matome, kai sesė D. Damovičiūtė Lietu
vos vaizdu albumą su anglų kalba parašais įteikia ponui G. Brown, MP, 
dideliam lietuviu skautu draugui. P. Karnauskienės nuotr.

ĮSIGYKIME LSB ŽENKLUS
Tiekimo skyriuje gaunami LSB 

ženklai:
A. Vilkiukų ženklai, parduodami 

po 50 centų.
B. Iš LSS ūkio skyriaus gauti 

skautu ženklai — po 50 et.
C. Naujai pagaminti jūrų skautu 

ženklai — po 50 et.
D. Naujai pagaminti oro skautų 

ženklai — po 1 dol.
E. Naujai pagaminti skautu vyčiu 

ženklai — po 1 dol.
F. Naujai pagaminti skautininku 

ženklai — po 1 dol.

Draugovėse skiltys gali 
varžytis surinktais gamtos 
pavyzdžiais, lapų atspau
dais purškiant ar kitaip; 
pėdsakų gipsiniais atspau
dais ; nepaprastais, nekas
dieniniais radiniais, pada
rytais modeliais.

Galima ruošti gamtos pa
rodėlę ir, jei atsiranda ypa
tingai geras rinkinys, gali
ma jį net padovanoti mo
kyklai.

Pagaliau, dalis daiktų gali 
tikti Kaziuko mugei pava
sarį. S. Sk.

G. Naujai pagaminti jūrų skauti
ninku ženklai — po 1 dol.

Dar šiais metais LSB tiekimo 
skyrius numato pagaminti naujus 
LSB jūrų jaunių — bebrų ir jūrų 
budžių ženklus.

Tiekimo skyriuje gaunami ir 15 
LSB specialybių labai gerai paga
minti ženklai — po 25 et.

Trispalvės juostelės, visų šakų ir 
pareigų virvutės, žemesnieji LSS 
garbės ženklai ir jų rozetės.

Taip pat SKAUTYBĖ BERNIU
KAMS po 2 dol.; TREČIOJO PA
TYRIMO LAIPSNIO SKAUTAS — 
po 50 et. ir VILKIUKO VADOVAS 
— po 1 dol.

LSB vilkiukų skyriaus vedėjui 
s. V. Vijeikiui parūpinant, LSB tie
kimo skyriuje gaunami: vilkiukų 
specialybių ženklai, laipsnių pažy
mėjimai bei skautų specialybių pa
žymėjimai.

Vilkiukų būrelių gairelės — po 
50 et., KAS GRAŽIAU knygelės — 
po 50 et. ir dainų rinkinėlis PA
DAINUOKIME DAINELĘ.

LSB tiekimo skyriaus adresas: 
ps. Jeronimas Gaižutis, 5219 So. 
Fairfield Ave., Chicago 32, Ill.

Skaitykime
SKAUTU AIDĄ 

šeimose.

— 227

23



Skyrių tvarko 
ps. R. Pakalnis 
20 Oak Leaf Dr.
Waterbury 8, 
Conn. USA.

ISLANDIJA

PASIKALBĖJIMAI APIE PAŠTO ŽENKLUS
26. Nepripažinti pašto ženklai

Šių pasikalbėjimų 6-tame tęsinyje 
jau kiek kalbėjome apie “ne pašto 
ženklus” bei 8-tame apie vietinius 
pašto ženklus, kurie ne visų katalo
gų pripažįstami ir vertinami. Kai 
kurie tokių pašto ženklų buvo var
tojami ne tik vidaus koresponden
cijai apmokėti, bet pateko ant laiš
kų ir i užsienius, tačiau ne visuose 
kataloguose juos rasime aprašytus. 
Priežastys įvairios. Sakysime, ame
rikiečių Scott katalogas visai nemini 
Raudonosios Kinijos, Šiaurės Viet
namo, Šiaurės Korėjos ir Kubos 
pašto ženklų (po Castro įsigalėji
mo), nes šių kraštų pašto ženklai 
yra draudžiami įvežti ir platinti 
Amerikoje.

Kai kurios kitos pašto ženklų lai
dos neįtrauktos į katalogus būk tai 
todėl, kad jos esančios išleistos neo
ficialiai, arba kad ir oficialiai, tai 
nepardavinėtos publikai visuose 
paštuose, o tik pasipelnymo tikslu 
iškištos į užsienius. Sakysime, Scot- 
to katalogas ilgus metus nepripaži
no ir nevertino Lietuvos išleistų ke
lių serijų, vadinamų “savaitinių” 
pašto ženklų, išleistų “Lietuvos 
Vaiko” draugijos naudai su istori
niais ir kitokiais piešiniais, esą, kad 
jie buvę pardavinėjami tik po sa
vaitę. Dabar jau pripažįsta ir ver
tina.

Paskutinio karo metais kai kurių 
kraštų vyriausybės, pasitraukusios 
į užsienius, savo reikalams taip pat 
yra nemaža išleidusios įvairių paš
to ženklų. Vieni šių ženklų buvo 
vartojami korespondencijai apmo
kėti ir pripažįstami, kiti, kad ir bu
vo vartojami apmokėjimams, nepri-

South Moluccas p. ženklas su nese
niai mirusio gen. MacArthuro at
vaizdu ir Indonezijos salyno žemė
lapiu, išleistas 1950 m. Šitie p.’ ženk
lai nepripažįstami.

pažįstami, o yra ir tokių, kurie vi
sai nebuvo tinkami korepondencijai 
apmokėti, nepripažįstami ir never
tinami. Pvz., Lenkijos egzilinės vy
riausybės Londone 1941-44 m. išleis-

ŽAIDIMAI
KLAUSIMAI — ATSAKYMAI

Skautės susėda ratu netoli viena 
kitos. Žaidėjoms iš dešinės i ausi 
šnibždami klausimai, iš kairės — at
sakymai; pvz.: Ką daryti žmogui 
apalpus? Įkritus į vandenį? Galvai 
suskaudus?

Atsakymai šiuo atveju bus iš pir
mosios pagalbos, bet, aišku, netiks; 
pvz., Numaudyti. Neduoti valgyti. 
Įdėti ranką į gipsą.

Kiekvienai skautei iš eilės prane
šus savo gautąjį klausimą ir atsaky
mą, kyla gražaus juoko, po ko ta 
pati skautė paaiškina tikrą pagalbos 
būdą arba visos jį išsiaiškina.

Galima taip pat klausti ką nors iš 
ratelio savo gautą klausimą, į kurį 
paklaustoji atsako gautu atsakymu.

1964. IV. 24 Islandija išleido du 
pašto ženklus, skirtus vietos skautų 
organizacijai pagerbti. 3.50 kronų 
vertės mėlynas ir, 4:50 kronų vertės, 
žalias.

Ženklų dydis 26x26 mm. Atspaus
dinta po 50 ženklų viename lape. 
Pašto ženklo viršuje įrašas: “Vertu 
Vidbuinn” — būk pasiruošęs!

Ženklo projektą pagamino daili
ninkas Arni Sveinbjornsson.

R. P.

tieji pašto ženklai vertinami, tokie 
pat Jugoslavijos 1943 m. p. ženklai 
vertinami, bet prancūzų Vichy vy
riausybės išleistos keliasdešimt se
rijų kolonijoms ir užjūrio kraštams 
nevertinami. Visai nevertinami ir 
South Moluccas (Indonezijos dalis, 
kuri buvo pasiskelbusi nepriklauso
ma), South Kasai ir kitų išleisti p. 
ženklai. Ant. Bernotas

Klausimai ir atsakymai gali būti 
parenkami ir iš kitų skautavimo 
sričių, bet visuomet pageidaujamas 
tikras sąmojus, ne vadinamieji 
“juokai”.

PASKUTINĖ PORA, BĖK!
Žaidėjai sustoja poromis už vado

vo nugaros. Išgirdę: “Paskutinė po
ra, bėk!” paskutinieji, vienas deši
niąja, antras kairiąja -puse išbėga į 
priešakį ir stengiasi susitikti. Tuo 
tarpu vadovas bando vieną jų pa
gauti ir su juo sudaryti porą. Tada 
laisvasis atsistoja priešakyje, ir žai
džiama toliau.

Kad būtų smagu, vadovas, kvies
damas porą bėgti, neapsisuka, ir po
ra bėga be apgaudinėjimų. Sumanu
mas ir greitumas laimi.
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