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LSS TARYBOS PIRMIJA:
s. Ed. Korzonas
v. s. K. Palčiauskas
v. s. S. Gudauskienė
v. s. F. Kurgonienė
ps. K. Cijūnilis
v. s. kun. J. Vaišnys, SJ
s. kun. A. T rakis
v. s'. O. Zailskieni
j. s. Br. Juodelis
s. A. Treinys

adresu. Rankraščiai taisomi bei 
jei iš anksto to pageidauta.

ATSIUSTA PAMINĖTI

ANTRO PATYRIMO LAIPSNIO 
SKAUTAS. Redagavo v. s. V. Stat
kus. Bendradarbiai: v. s. P. Kara
lius, s. E. Korzonas, s. VI. Vijeikis, 
ps. B. Vosylius. Išleido LSSB PILĖ
NŲ tuntas Clevelande, savo įsistei- 
gimo 15 metų sukaktį minėdamas. 
1964 m. 108 psl. Iliustruota.

Leidinėlis seniai lauktas ir labai 
reikalingas.

Pirmiausia jį turi tuoj pat įsigyti 
visi III-čiojo ir II-ojo pat. laipsnių 
skautai, kad tvirčiau stovėtų ant sa
vo skautavimo kojų. Jis būtinas vi
siems vadovams. Pravers kiekvieno 
LSS nario namų knygynėlyje.

Parduodamas po 75 et.
V. Klėtnieks. SENČU RAKŠTĮ. 

Latvju raksti bėrniem. 1963 m. 143 
psl. Kietais viršeliais. Gausiai ilius
truotas.

Žinomas latvių skautų vadovas, 
jų Gilwellio kursų vedėjas, daugy
bės rašinių autorius ir daugelio lei
dinių redaktorius, mielasis V. Klėt
nieks latvių skautams pateikė labai 
gerai paruoštą sistemingą latvių 
meno — liaudies raštų vadovėlį.

Viršelio 1-mas puslapis: 
Ką sako “paslėptas laiškas”?

Iš LSS vadovų-vadovių stovyklos 
TĖVIŠKĖ užsiėmimų.

s. Č. Kiliulio nuotr.

ADMINISTRACIJOS PRANEŠIMAS
Skautų Aido nr. 9 (lapkričio mėn) bus skelbiamas vajus 1966 metų 

prenumeratai rinkti.
Svarbu, kad tas vajus pasisektų ir kad Skautų Aidas ir 1966 metais ga

lėtų ne tik reguliariai išeiti, bet taip pat turėtų tinkamas sąlygas ir toliau 
tobulėti.
> Vajaus tikslas: surinkti ko daugiausia Sk. A. prenumeratų 1966 metams. 
Todėl būtina:

1. kad kiekvienas dabartinis prenumeratorius užsisakytų Skautų Aidą 
ir 1966 metams;

2. kad būtų pasiūlyta dabar Sk. Aide negaunantiems vadovams - vado
vėms, skautininkams-ėms, rėmėjams bei kitiems LSS nariams jį užsisakyti 
1966 metams;

3. kad su Sk. Aidu būtų supažindinti h- kiti lietuviai, ir ne LSS nariai, 
ir kad jiems būtų sudaryta progų užsisakyti jaunimo žurnalą.

Prašome dėmesio, gero noro prisidėti ir talkos prenumeratų vajui!
Administracija gailisi, kad asmenys, nepratęsę S A 1965 m. prenumera

tos, išlaidas mažinant Pirmijos nurodymu, nebegauna žurnalo nuo šio ru
dens. Tikimės, kad jie susigriebs vėl susijungti su laikraščiu. Laukiam!

Administracija

BUDĖKIME. LSS Anglijos rajono 
leidinys. 1965. Nr. 46 (velykinis) ir 
nr. 47 (priešstovyklinis).

Rūpestingai paruošiamas ir rota
toriumi leidžiamas rajono laikraštė
lis.

KNYGŲ LENTYNA. 1964. Nr. 4.
PĖDSEKIS. LSS Australijos rajo

no skautų-čių laikraštis. 1965 m. 
nr. nr. 1-2, 3, 4, 5 ir 6.

Kruopščiai ir naudingai surinkta 
skautiškoji ir lituanistinė medžiaga. 
Viršelis ir kaikada lapas ar du 

spausdinami iliustruoti spaustuvėje, 
kiti — rotatoriumi.

BUDĖKIME ir PĖDSEKIS įsigy
tini visiems skautiškosios spaudos 
branginto jams.

SVEČIAS. Lietuvių evangelikų 
liuteronų laikraštis. 1965. Nr. 3, 4.

EVANGELIJOS ŠVIESA. 1965 m. 
nr. 3.

LIETUVOS PAJŪRIS. 1965 m. nr.
1, 2-3.

Lietuvių krikščionių demokratų 
sąjungos BIULETENIS. 1965. Nr. 2.
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PO STOVYKLŲ

1965 m. stovyklų sezonas užsi
baigė. Pirmiausia stovyklavo 
broliai ir sesės Australijoje, vė
liau Anglijoje ir daugiausia sto
vyklų Įvyko Kanadoje bei JAV.

Stovyklų iš viso buvo daug, 
stovyklautojų skaičiai taip pat 
dideli. Buvo ir įvairumų ir kai 
kurių gerų naujumų.

Labai geras reiškinys, kad, LSS 
Pirmijos rūpesčiu, ivyko ryškes
nė vadovų bei vadovių lavinimo 
stovykla Kanadoje. Tas neiš
sprendė viso vadovų vadovių la
vinimo bei ruošimo reikalo, bet 
jau buvo didelis apčiuopiamas 
žingsnis gera kryptimi.

Yra duomenų manyti, kad daug 
kur skautiškosios stovyklos buvo 
tobulesnės, turtingesnės ir peda- 
gogiškesnės. Tai labai sveikas 
reiškinys.

Tobulėti ir tobulintis visada 
reikia. Juk tik paikas mano ki
taip. Ir dar yra stovyklinių daly
kų, kurie turi būti geresni, jei 
norima tas stovyklas vadinti 
skautiškuoju vardu.

Šiais laikais yra mažiau bėdų 
su inventoriumi bei reikmenė- 
mis, mažai rūpesčių su lėšomis, 
netrūksta norinčių stovyklauti. 
Yra stiprios paramos iš šalies, 
tėvų, bendruomenės ir k.

Ko reikia, tai reikia: sistemin
giau ir iš anksčiau pasiruošti, 
kad tvarka būtu gera, kad prog
rama būtų geresnė, kad užsiėmi
mai būtų tobulesni, kad laužai 
būtų turiningesni, kad apeigos 
būtų prasmingesnės, kad visas 
stovyklinis gyvenimas būtų dar 
lietuviškesnis ir skautiškesnis.

Reikia kai ko ir atsisakyti, ir 
būtinai atsisakyti; pirmiausia 
“papročiai” turi būti išsijoti, kad 
pelai būtų išpūsti visų keturių 
vėjų kryptimis; kad būtų atskir
ta, kas tik “skautiška” ir palikta, 
kas tikrai skautiška!

Stovykla turi likti ir būti tik
ras tobulo skautiškojo ir gilaus 
lietuviškojo ugdymo veiksnys.

O dabar į darbą ligi kitų sto
vyklų!

A. S.
S-------------------------------------------- ------b

SKAUTIŠKASIS

GERASIS DARBELIS

Retai kam pasitaiko išgelbėti žmogaus gyvybę arba 
atlikti panašų dramatišką darbą, tačiau pasitarnauti ki
tam kukliu, tyliu būdu kiekvienas iš mūsų lengvai gali kas
dien.

Kieno žvilgsnis tik į save ir savo reikalus atkreiptas, 
tas nepastebi, kas darosi aplinkui, tačiau geriems darbams 
atlikti būtina sąlyga sugebėti matyti, jausti, suprasti, kas 
vyksta gyvenime ir žmonėse čia pat savo šeimoje ir už sa
vo namų.

Noras atlikti gerus darbus paaštrina žvilgsnį, padeda 
surasti tinkamus žodžius arba imtis reikiamos iniciatyvos. 
Prie stalo, tvarkant namus, važiuojant autobusu arba ma
šina, mokykloje, krautuvėse, gatvėse, bažnyčioje — visur 
susitinkame su žmonėmis, jų nuotaikomis, rūpesčiais ir 
reikalais, ir mūsų malonus reagavimas, padrąsinimas arba 
konkreti pagalba gali ne tik pakeisti tos valandos sunku
mus, bet palikti ir pastovesnį pėdsaką.

Gal kas tave pavadins naiviu, net juokingu idealistu; 
gal nepatikės, kad tavo šypsena ir malonus žodis nuošir
dūs; gal bumbės: “Kam reikia prasidėti? Neišsimoka. Kam 
rūpi, jei tau blogai?” Nenusimink: tokių kritikų visuomet 
buvo ir bus. Atmink viena: daug mažų gerų darbų sudaro 
jėgą, ir iš mažų pradžių išauga dideli dalykai. Jei pradžia 
gera — dideli dalykai paprastai būna geri! Jei pradžia ne
kokia — rezultatai dažniausiai nekokie...

Todėl nesigailėk nei laiko, nei pastangų pašvęsti ki
tam ir būk pasiruošęs-usi. Skautavimo tikslas yra paruošti 
tave budėti ir tarnauti kitam. Būdamas sveikas, sumanus, 
sąžiningas, blaivus tą gali lengviau atlikti, kaip nelavinęs 
savęs skautiškai.

Norint veikti, reikia žinoti, ką ir kaip daryti.
Skautiškasis darbelis turi dar vieną ypatybę: jis gra

žiausias, kai niekieno nepastebėtas, kai savaime išplaukia 
iš tavo širdies ir rankų ir nereikalauja jokio atlyginimo.

Rytą atsikėlęs nusistatyk nepražiopsoti nė vienos pro
gos daryti gera; vakare atsigulęs patikrink, ar pasisekė. 
Jei taip, Sese, Brolau, tu tą dieną tikrai gyvenai!

V. M.

— 179
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MALONTiLČIO UOGAUTOJAS

(Epilogas)
Šimtmečių egįjų tankios ir aukštos viršūnės, išsiri

kiavusios virš ąžuolų ir liepų, virš uosių ir klevų, 
šniokščia mėlyname dangaus rate, supamos šilto vasa
ros vėjelio.

Tos milžinės eglės siūbuoja ir dairosi. Dabar tik jos 
vienos tegali matyti, kaip nuo Ašokliu kaimo plačiu 
baltu vieškeliu atšlepsi močiutė Ona, garsi visos apy
linkės pasakotoja, vesdamas! už rankos gal kokių de- 
vynerių metukų berniuką.

Ateina, pasideda tuščią pintinėlę ant griovio krašto, 
atsisėda ir vaikui paliepia sėstis.

— Pavargau, pailsėkim... Beuogaudami dar prisi- 
trepsėsim, — sako senutė savo palydovui.

— Neik į saulę, sėsk čia, pavėsyje, — dar prideda 
ir tyli.

O aukštai skraido balti balandžiai, suka ratu, nar
do, net visas dangus mirga... Tėviškė. Nuo aukščiausio 
dangaus iki juodų žemės gelmių tas vardas sminga pro 
kiekvieno širdį ir kaista kraujuje...

Vaikas klusniai atsisėda šalia savo senelės. Žiūri į 
ją. Tarytum laukia. Žino, kad ji tylėti ilgai negali. Jis 
ją užtai labai myli. Senelė — vienintelis žmogus kaime, 
galįs tiek daug visko pripasakoti. Iš viso su juo, tuo 
geltonsnapiu, dar nedaug kas kalba. O ir įdomių daly
kų ji pasakoja. Ji daug žino, beveik tiek pat, kiek ir 
mokytoja. Bet mokytoja viską pasakoja iš knygų, o se
nelė sako pati viską mačiusi. Jis jau niekada nepamirš, 
kai senelė jam aną kartą pasakojo apie savo tėvuką. 
Esą didelė garbė būti Saugino proanūku. Kodėl ji taip 
sakė, jis niekaip nesuprato. Bet senelė tai kelis kartus 
pakartojo, ir jis aiškiai matė ašaras ant jos raukšlių...

Senelė tyli ir klausosi, kaip pievose straksi žioge
liai... O gal ji žiūri į Dievo karvytę ant tos aukščiausios 
smilgos?...

Vaikas nebeiškenčia.
— Apie ką, senele, dabar taip galvoji? — paklausia, 

akių nuo jos nenuleisdamas.
— O, Vytautėli, vis apie tą patį... Kai tik čia atei

nu, taip akyse ir atsistoja ta vasara, kai mes čia su mas
koliais mušėmės... Vaikeli mano, kokių čia tada baisių 
dalykų dėjosi... Nė apsakyti žmogui negali... Bet žinai 
tai buvo labai jau seniai... Aš buvau gal kiek vyresnė, 
negu tu dabar, žinai, tokia piemenaitė, bet ganyti man 
neteko. Mat, kai kariavo, tai vaikų ganyti neleisdavo, 

nes labai bijojo... O paskui mūsų kaimą kazokai sudegi
no, o žmones į Sibirą išvarė... Kitus vadus pakorė, va, 
tenai pamiškėje, kur toks didelis akmuo yra. Aš su, am
žiną atilsi, mama ir Magdute pabėgau i Ašoklius. Vė
liau ir Antanukas iš kažkur atsirado... O buvo baisi 
diena. Manėme, kad jau pasaulio galas artinasi.

— Ar kazokai jūsų daugiau nebeieškojo?
— Vaikeli mano, Miškaičius sudeginę, nujojo į Bo- 

luROvn dvara. Tris dienas gėrė ir šoko. Linksminosi, 
kad pasisekė. Tada visus va čia surikiavo. Kaip sakiau 
vienus pakorė, kitus ne... Buvo šalta žiema, kad net tvo
ros braškėjo ir vilkai giriose pulkais bėgiojo. Sustatė 
visus į buri po keturis. Iš šonų kazokai raiti su nagaiko- 
mis ir kardais švaistėsi, kaip pasiutę. Keikėsi biauriau- 
siais žodžiais. Vyresnysis suriko, ir visi pradėjo per 
sniegą klampoti. Pirmoje eilėj ėjo bajoraitė, mano tė
vukas, toks Ignas Valaitis, dar vienas kažkoks ponaitis 
iš Vybradų dvaro. Visi, vaikeli, jie buvo žymūs sukilimo 
vadai. Trūko tik vieno Petro Bujoto. Tas tai buvo nar
sus vaikinas. Paskutinę minutę paspruko maskoliams 
iš rankų ir dingo kaip ugny... Bet širdis jo buvo minkš
ta... Kai visas tremtinių būrys slinko per miesteli, kaip 
iš žemės išdygo Petras ir drąsiai priėjo prie Bogųšaitės.

“Kartu kovojome, kartu noriu ir mirti” — pasakė 
jis bajoraitei. Kur jis buvo pasislėpęs ir kodėl nasidavė. 
vienas Dievas težino. Paliko Aneliukę ašarose, ir jo nie
kas daugiau nebematė... Kai visi sukilėliai buvo išva
ryti, mūsų daugiau niekas nebeieškojo, bet mes tada 
patekom i tokį vargą, kad tik Dievo Apvaizda tegalėjo 
mus saugoti ir ginti. Nei namu, nei gyvuliu, nei dar
bininkų nebeturėjom. Viską pradėjom iš naujo. Antanu
kas sukosi tėčio vietoje, bet vargome kaip tikri vargo 
pelės, nieko geresnio nebematydami... Tik dabar, vai
keli, kai savo lietuvišką valstybę turime, atsigauti pra
dedame. Už ką gi, jei ne už savus tavo tėtis naujas tro
bas pasistatė, gyvulių prisiaugino ir vaikus i mokslus 
leidžia. Leis ir tave, jei gerai mokysiesi. Mokslas bran
gus turtas. Mokslas ir laisvę sugrąžino, iškovojo. Ką be
moksliai būtu padarę?... Mokslą ir laisvę reikia labai 
mylėti, kai turi ir kovoti dėl ju, kai prarandi. Antai ta
vo prosenelis, tavo dėdė Jurgelis, ponas Andrius Bogu- 
šas, Petras Bujotas, Ignas Valaitis ir dar daugelis kitų 
tais metais kovojo ir kentėjo, kartuvėse ir ištrėmime 
mirė, vėliau knygnešiai, savanoriai kraują liejo, kalėji
muose badavo, kad mes laisvi gyventume. Ir mes su
laukėme tos laisvės. Branginkime ją ir mylėkime. Aš 
jau sena ir mane Dievulis greitai pasišauks, bet jūs, 
jauni vaikai, mylėkite laisvę daugiau negu save, gy-

180 —
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PETRIUKAS PAVERGTOJE LIETUVOJE =
1 Adolfas Venclauskas

Ištraukos iš apysakos TARP GALINIŲ IR PURIENŲ rankraščio.
(Tęsinys)

Jis įtraukė i plaučius oro ir nu
stojo kvėpuoti. Lemputės šviesa sa
vo pakraščiu perbėgo per prikloju
sią Petriuką eglės šaką ir nubėgo 
tolyn. Kareivio kojos sunkiai žings
niavo čia pat, ir viena koja užmynė 
šaką, po kuria gulėjo ištiesta ber
niuko ranka. Prislėgta šaka skau
džiai prispaudė, bet vaikas nė ne
cyptelėjo.

Kareivis paėjo truputi gilyn i 
mišką, apsukdamas ratą, ir pradėjo 
tolti.

Berniukas atsikvėpė. Bet kaip iš
trūkti iš to miško? Šiaip ar taip čia 
gulėti ilgesnį laiką neįmanoma. Kai 
pradės švisti, kareiviai turės ji pa
stebėti. Naudodamasis tuo, kad abu 
kareiviai dar vaikštinėjo ir tuo būdu 
kėlė šiokį tokį triukšmą, Petriukas 
pradėjo pamažu slinkti iš po eglės.

Tuo metu iš tolo pasigirdo triukš
mingas sunkvežimio burzgėjimas, 
kuris artėjo į kalvelę. Atrodė, kad 
atvažiuoja koks sunkvežimis. Ber
niukas nudžiugo.

— Dabar manęs neišgirsit! — pa
galvojo jisai ir, pakilęs nuo žemės, 

venkite Lietuvai... Ar tada kas tikėjo, kad sukilimo me
tais išlietas kraujas bus reikalingas dabartinei laisvei? 
Taigi dėl laisvės kovoti negali būti nei per anksti, nei 
per vėlai...

Senelė skepetaitės kraštu pagauna nukrintančią 
ašarą...

Malūntiltis šniokščia išdidžiai, tartum niūniuoja 
amžiną ir visad brangią laisvės dainą, tartum iš kapų 
šaukia kritusius sukilėlius jaunąsias kartas uždegti Lie
tuvos meilės ugnimi, uždegti nebeužgesinamai.

(Pabaiga)

Šiuo epilogu užsibaigia brolio ALVYDO TAUTKAUS istorinė apysaka 
MALŪNTILTIS iš pr. šimtmečio Lietuvoje kovos laiku prieš prispaudėjus 
— carinės Rusijos okupaciją.

Skautų Aido skaitytojai, rūpestingiau sekę apysakos tęsinius, turėjo 
progos skaityti įdomų, sklandų ir veiksmingumo kupiną originalu veikalą.

Jo viso negalėję sekti, tikrai džiaugtųsi, jei apysaka būtų išleista visa 
krūvoje — knygos forma. Atrodo, kad knyga turėtų pasisekimą.

Redakcija nuoširdžiai dėkoja autoriui už leidimą MALŪNTILTĮ tęsi
niais spausdinti Skautų Aide. Red.

greitai, ant pirštu galu, pradėjo leis
tis iš miško žemyn i plačias pievas, 
kurios tęsėsi iki pat upės.

Pavyko. Nakties tyloje stipriai 
girdimas sunkvežimio ūžimas nelei
do kareiviams išgirsti basu kojų at
sitrenkimą i žemę, o juo labiau i 
minkštą pievą. Jau jis pakalnėje, 
jau pavojus liko užpakalyje, kai, at
rodo iš važiuojančio sunkvežimio, 
kuris, matomai išgirdęs šūvius, sku
bėjo i pagelbą, smogė prožektoriaus 
šviesa skersai per visą pievą ir, 
trūkčiodama ir pasišokinėdama, 
pusračiu slinko miško link. Šviesa 
šokinėjo kaip tik priešais bėgantį 
berniuką ir turėjo ji pagauti.

Berniukas krito i pievą ir nejudė
jo. Šviesos ruožas, pasišokinėdamas 
slinko vis artyn ir artyn. Vaikas net 
įtraukė galvą i pečius, lyg pasiruo
šęs gauti smūgi, bet spindulys staiga 
kilstelėjo i viršų ir nusileido jau už 
gulinčio berniuko. Ilgai nelaukda
mas, jis tuoj pakilo ir pradėjo bėgti 
pirmyn, stengdamasis juo toliau ap
lenkti buvusio dvaro, o dabar “Mū
sų laimės” kolchozo, trobesius, ku
riuos valdė “kolūkio” pareigūnai.

Išbėgus iš miško, pasidarė švie
siau, tad ir bėgti lengviau. Bent po 
kojomis matėsi žemė, o ir toliau — 
trobesių siluetai.

Visa laimė, kad kolūkiečiai nebe
laikė tokių jautrių ir piktų šunų, 
kariais kadaise garsus buvo dvaras. 
Ne vieną apylinkės gyventoją, ku
riam pasitaikydavo perilgai užtruk
ti miestelyje, apimdavo baimė, kaip 
reikės praeiti pro dvarą. Ne vieną 
miestelio lankytoją šunų baimė pri
versdavo grįžti namo laiku, kol šu
nys tebebuvo pririšti. Vargas pasi
vėlinusiam keleiviui: jis turėdavo 
išlaikyti visišką apgulimą ir ilgą 
kova, be perstojimo sukinėdamas ir 
maskatuodamas lazda, bet ir tai ne
retai grįždavo, kad ir gyvas, bet ne- 
visuomet sveikas, gi jo drabužiai 
nukentėdavo dažniausiai. Net va
žiuojančiam arkliui stengdavosi šu
nys įkąsti į nosį. Griežti buvo šunys 
pasivėlinusiems keleiviams; gal dėl
to ne vieną silpnavali ir nuo ilges
nio išsigėrimo apsaugojo.

Bet dabar tokių šunų niekas ne
belaikė. Jei ir buvo kokie dykaduo
niai, tai ir jie ramiai sau miegojo, 
kaip ir jų nuvargę nuo darbo šeimi
ninkai.

Artėjo upė. Patogiausiai būtų bu
vę ją pereiti ties kolūkiu esančiu 
tiltu, bet buvo pavojaus, kad kolū
kyje gali stovėti kariuomenė ir til
tas gali būti saugomas. Todėl Pet
liukas pasuko toliau nuo dvaro, pa
siryžęs pereiti upę vandeniu. Priė
jęs upę greitai nusirengė ir, radęs 
nuožulnesni krantą, ėmė bristi i 
upę.

Gegužės mėnesio nakties vanduo 
buvo šaltas, ir nemalonūs šalčio 
šiurpuliai nukratė berniuko kūną. 
Jis nusivilko, pasidėjo drabužius ant 
kranto ir, kad pripratintų kūną prie 
šalto vandens, tyliai apsiplovė. Pa
ėmęs vėl drabužius, atsargiai, kad 
nepliauškėtų, brido skersai upę. Ji 
buvo neplati, vos septynių aštuonių 
metrų platumo, bet jos giluma vis 
didėjo ir pasiekė berniuko pažaš- 
čių. (Bus daugiau)
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Vyriausiojo VADO Pėdsakais
LSS DVASIOS VADOVO ŽODIS

PAŽINK IR SEK SAVO VADĄ

Paskutinis spalių mėnesio sek
madienis yra skiriamas Kristaus 
Karaliaus garbei. Kristus yra 
žmonijos karalius, kurio karalys
tė gyvuoja ir auga jau dvidešim
tas šimtmetis. Buvo daug kara
lysčių, daug įvairių imperijų, ku
rios jau seniai pražuvo ir tapo 
užmirštos, bet Kristaus karalystė 
liko nepajudinama. Argi tau, 
Broli, Sese, nėra garbė būti šioje 
karalystėje ir kovoti po tokio ga
lingo karaliaus vėliava? Jis yra 
ne tik galingas, bet ir labai geras. 
Jis tave myli dar labiau negu ta
vo tėvas ar motina. Jis yra tavo 
vyriausiasis vadas. Jeigu Jo įsa
kymų klausysi, jeigu Jo vadova-

S VEIKI!
Sveiki atvykę,
Sesės ir broliai,
Stovykla jūsų
Laukė ikšiolei.
Dienos skubėjo —
Nubėgo metai.
Vėl į stovyklą
Subėgo ratai.
Laužai liepsnoja,
Smagu širdyje —
Vilniaus stovykloj 
Daina atgyja.
Sveiki vadovai, 
Ir kapelione — 
Broliai ir sesės
Stovyklos fone.

O. B. Audronė

(Iš Atlanto rajono stovyklos dien
raščio Gedimino Aidas) 

vimui pasiduosi, būk tikras, kad 
nepaklysi, nepralaimėsi, bet ženg
si iš pergalės į pergalę.

Ar tu Jį pakankamai pažįsti, 
ar Jį pakankamai myli, Jo klau
sai, ar jauti savo gyvenime Jo va
dovaujančių rankų? Tau Jį pažin
ti padeda tėvai, mokykla, skautų 
organizacija. Kai kam gali atro
dyti, kad tai jau per daug pagal
bos. Gal užtektų tik tėvų ir mo
kyklos, ypač jeigu toje mokyklo
je dėstoma religija? Ne, tikrai ne 
per daug. Ir tėvai, ir mokykla, ir 
organizacija viena kitų remia ir 
papildo. Juk tu esi skautas, tai 
reiškia žvalgas. Tu turi būti pir
masis iš pirmųjų visur: ir Dievo, 
ir tėvynės, ir artimo tarnyboje. 
Tu žinai, kad kariuomenėje žval
gas nepasitenkina, būdamas pir
mosios kovos linijose, bet eina 
dar pirmyn, kad jam būtų aiškūs 
visi pavojai, kad jis būtų tikras, 
jog žygiuoti kariuomenei kelias 
yra saugus.

Tėvai dažnai neturi nei laiko, 
nei galimybės duoti tau tiek reli
ginių žinių, kiek tavo bręstanti 
prigimtis reikalauja. Mokykla 
duodamų žinių negali tinkamai 
kiekvienam pritaikyti ir, kas 
svarbiausia, jas duoda ne lietuvių 
kalba. O tu juk esi lietuvis, tad 
turi mokėti ir melstis, ir apie sa
vo Karalių ir Vadų kalbėti bei 
kitiems aiškinti lietuviškai. Iš 
Lietuvių Skautų Sųjungos nario 
kiekvienas turi teisę to reikalauti.

Čia daug tau gali padėti drau
gininkas ar kuris nors kitas skau
tų vadovas, bet būtinai reikalin
ga ir dvasios vadovo pagalba. Jis

IR VĖLIAI ATEIS...

Taip nesenai, 
Taip neilgai — 
Miela stovykla, kur dingai? 
Laužai užgeso vieniši — 
Praėjo vasara graži.

Taip nesenai, taip nesenai 
Skardeno juoką vandeniai. 
Lelijos žiedas ir dangus 
Buvo skaidrūs, 
Kaip laimė mūs!

Neoškit pušys taip liūdnai 
Ir neliūdėkit vandeniai: 
Su Vilniaus Vartais, 
Su žiedais
Ir vėliai vasara ateis.

Būsim svečiai
Miškuos plačiuos.
Laužai ir akys kibirkščiuos.
Skambės miškuose Lietuva, 
Kaip mūs daina — 
Jauna, gyva.

O. B. Audronė

daug autoritetingiau už kurį nors 
kitų tau gali papasakoti apie tavo 
dangiškųjų Vadų, kurio pažinimui 
jis pašventė daug universitetinių 
studijų metų. Jis, būdamas pilna
teisis tunto vadijos narys, daly
vauja tunto vadijos posėdžiuose 
ir padeda nustatyti skautavimo 
gaires bei pro gramas, kuriose ne
turi būti pamiršta tarnyba Die
vui. Jis kartais praveda susikau
pimo dienas, jis laikas nuo laiko 
kviečiamas pravesti grynai religi
nio turinio sueigas, kuriose tu tu
ri progų ne tik įsigyti reikalingų 
žinių, norėdamas išlaikyti egza
minus į aukštesnį patyrimo laips
nį, bet ir išrišti įvairias tavo gy
venimo kelyje pasitaikančias pro
blemas, atsakyti į tave varginan
čius klausimus, išblaškyti daug 
visokių neaiškumų. Tad pasinau
dok jo pagalba, su juo bendra
darbiauk, o jis tau galės daug pa
dėti, ypač padės geriau pažinti ir 
pamilti tavo vyriausiųjų Vadų ir 
sekti Jo pėdsakais.

v. s. Juozas Vaišnys, S. J.
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MU5UDIRBAME

Juk 
lengva 
pasidaryti 
tokių grožybių.

/ Kiekvienas žai- 
gauha 1 ar dau
giau kortelių. 
Dar atskirai yra 
tiek mažų ketur

kampių, klek jų 
yra visose korte
lėse. Vadovas ima

po vieną keturkam
pius ir pasako jų 
turinį ar 

Turįs tokį 
? kampį savo 
atsiliepia 
būdu: mini 
daikto pavadinimą. 

Pvz., į įšūkį "vie
nas lapas ir vienas 
atsako "du lapai“ ir 
p. Kas pirmas uždengia 

savo kortelėje visus ke
turkampius, k-rtelę deda į 
šalį; pirmas užpildęs vlsąs 
savo korteles, laimi.

vardus, žodžius ir k. galima

parodo 
pat ketur 
kortelėj 
sutartu 
žodį ar (^čuiZotzs

Paveiksliukus 
iš kur išsikirpti ir sulipdyti ant kortelių. 
Imti lietuviškus dalykus ir žaisti lietuviu 
kalba. Juo daugiau kortelių ir daugiau keti.r- 
karepių,tuo žaidimas gyvesnis. Galima įvai- 

būdus, galima kiekvienam žai- 
kitas atsakymų formas ir p.

f?./to'ze.

kjOLfivvJjnSU

rinti iššaukimo 
dimul nustatyti

5AVASIS DOMINO SrotX ? -° -

5AULE

būtų galima jas "sudurti" atitin
kamai vieną prie kitos: žodis su 
tinkamu piešiniu.

Žaidėjai gauna po tam tikrą kiekiu 
plytelių. Jų dau g dar yra "banke . 
Iš jo skolinamas!, kai, eilei atė
jus, neturi iš savo pridurti. Lai
mi, pirmas nusikratęs visų plytelių

— ■ ~~—LOTO ir DOMINO
* % piešinėliai tu-

/ū f“ į r- ri būti lietu- VjtLt, viski. Ir ge
riausia, jei pa- 

ĮjĮčĮu pasidaryti!

184

DĖSTOME DEGTUKUS:

Štai išėjo; 
bažnyčia, medis 
drablys, arklys 
gaidys, laivas. 
Sugalvok daugiau I
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SKAUTIŠKOJO IR LITUANISTINIO 
LAVINIMOSI PRATIMAI

Atsakymai, Nr. 5

L Skautiškoji dalis
Kl. 1. Lordas Baden-Powellis.
Kl. 2. 1. Labai svarbus, nes nuo jo dažnai pareina 

iškylos pasisekimas ii- malonumas. Rūbai, o ypač avaly
nė, turi būti gerai pritaikyti, patogūs, lengvi, gerai pra
leidžią prakaitą. 2. Žygiuojama laisvu, vienuodu žings
niu. Vidutinis greitis 2-3 mylios per valandą. Jei uždūs- 
tama — reiškia einama per greitai. Kiekvieną pusva
landį reikia būtinai sustoti 5 min. poilsiui. 3. Stengtis 
žygiuoti visai be kelių, takais ar nedideliais keliais; 
eiti žąsele — vienas paskui kitą. Einant didesniu keliu 
laikytis tos pusės, kuria einant būtum prieš atvažiuo
jančias mašinas. 4. Daina.

Kl. 3. Skautybė Berniukams (Scouting for Boys). 
I-ji laida, parašyta Baden-Powellio ii' 1908 m. sausio 
mėn. pradėta leisti Anglijoje.

Kl. 4. 1. Atsiminti, kad: a. pakurta būtų saugioje 
vietoje, b. nuolat prižiūrima, c. pakankama numatomam 
reikalui, d. žiežirbos nenuskristų kitur, e. užgesinta rei
kalui praėjus; 2. kurti tik ten, kur iš viso leidžiama ug
nį kūrenti; 3. parinkti tinkamą vietą ir parengti ugnia
vietę, paruošti kuro ir vandens, padėti sauso prakuro, 
ant jo dėti skiedrų ar kt. smulkios medžiagos; toliau ap
statyti plonais ir vėliau storesniais pagaliais ir pagaliau 
iš vėjo pusės padegti.

Kl. 5. 1. Tikroji kompaso kilmė nėra labai aiški. 
Vienų sakoma, kad sumanus kinietis jūrininkas dar 
2500 m. prieš Kristų pastebėjo, kad tam tikro metalo 
juostelė, plūduriuojanti vandenyje ant medžio gabalėlio 
visada sukasi tol, kol jos vienas galas nusisuka ten, kur 
saulė būna vidurdienį (pietūs). Kiti teigia, kad jis atė
jo į Viduržemių jūrą iš arabų, kurie buvo geri ir anks
tyvi jūrininkai Indijos vandenyne. 2. Magnetinė adatėlė 
užmauta ant smailios ašelės, galinti laisvai pasisukti bet 
kokia kryptimi. 3. Adatėlė, žemės magnetizmo veikia
ma, sustoja ant magnetinio meridiano, t. y. vienas ga-

Skyrių redaguoja v. s. A. Matonis, 10 Edward St.,
Waterbury, Conn., 06708, USA.

las nukrypsta į magnetinį šiaurės polių, o antras į pie
tų. Šis polius yra apie 1.400 mylių į pietus nuo tikro 
šiaurės poliaus, kuris vadinamas geografiniu šiaurės 
poliumi ir rodomas žemėlapiuose.

II. Lituanistinė dalis
KI. 1. Motina, motinėlė, motinytė, motulė, motušėlė, 

motušaitė, motušaitužė, močiutė, motutė, mamytė, ma
maitė, mamulė, mamunėlė, mamužė, mamelė, mama, 
močia ir pan.

Kl. 2. Simonas Daukantas. Be to: 1. Būdas senovės 
lietuvių ir žemaičių. 2. Rašė dar apie bites, sodus, me
džių sėklas, tabaką, apynių auginimą ir pan. 3. Įvairiais 
slapyvardžiais.

Kl. 3. Gegužinės pamaldos yra kasdien laikomos ge
gužės mėnesį Marijos garbei. 2. Sakoma, atsirado vidur
amžyje, o Italijoje XVIII a. ir paplito visur. Plėtojosi 
pagal tautų vietinius papročius. 3. Kalbama rožinio (ro
žančiaus) dalis ir giedama Marijos litanija. 4. Žmonės 
susirinkdavo pas1 kurį ūkininką prie žalumynais išpuoš
to Marijos paveikslo ar statulos ir giedodavo.

Kl. 4. Lietuvoje gyvenanti gegutė minta plaukuo
tais drugių vikšrais, kurių kiti paukščiai nelesa, todėl 
laikoma naudinga. 2. Lizdus susikrauna ir pati peri la
bai retai. Dažniausiai pakiša po vieną kiaušini kitiems 
paukščiams (pvz., kielei, raudonuodegei, šarkai ir pan.). 
Šios dažnai tai suranda ir išmeta. Jei ne, tai išsirita ge
gužiukas, kuris išmeta kitus paukščiukus iš lizdo ir lie
ka jame vienas. 3. Su gegutės kukavimu iš senovės su
sieta daug įvairių žmonių prietarų: ji išpranašauja lai
mę ar nelaimę, kukavimu atsakanti Į jai duodamus klau
simus ir pan.

Kl. 5. 1. Sakoma tikroji Gedimino pilis buvo Žemai
čių pietvakariuose — Castrum Gedimine (minima jau 
1305 m.). 2. Gedimino kalnai yra Vilniuje ir Veliuono
je. 3. Gedimino stulpai ar vartai yra lietuvių tautinis 
ženklas. 4. Gedimino ordinas buvo įsteigtas Lietuvos 
vyriausybės 1928 m. ir skiriamas Lietuvai nusipelnu- 
siems asmenims, pasižymėjusiems uoliu ir sąžiningu 
darbu einant valstybines ar visuomenines pareigas pa
gerbti. Turėjo 5 laipsnius.

“MEDŽIAI” MODELIAMS NAMIE

Kaip iš kerpių padaryti krūmus 
ir medžius įvairiems sodybų ir sto
vyklų modeliams.

Gal panorėsi su draugais per žie
mą padaryti lietuviška sodyba, sto
vyklos ar kitokį modelį. Reikės me
džių ir krūmų. Jei jie bus per dide
li, jie viską užstos; jei tinkamo di

dumo, jie pagyvins visą modeli. 
Štai ka galima padaryti.

1) Jei pats surinkai kerpsamanių 
arba kerpiu, panašių į kempines, iš
džiovink jas, išdėstęs ant laikraš
čio; paskui surūšiuok pagal dydi ir 
formą, kas tiks medžiams, ir kas 
krūmams. Jei reikia, dažyk val
giams dažyti dažais.

Galima taip pat gauti įvairių spal
vų islandinių arba norvegų kerpių 
nikių krautuvėse.

2) Vaistinėje nusipirk apskritų 
pagaliukų, kuriuos, apvynioję vata, 
vartoja medicinoje. Nudažyk nori
ma spalva. Perplauk, kad tiktų me
džių kamienams arba didesniems 
krūmams. Mažiems krūmams paimk 
dantims krapštukų pasmailintais 
galais.

3) Išgręžk mažą skylutę toje mo
delio vietoje, kur reikia medžio ar
ba krūmų, ir įklijuok pagalėlį. Prie 
jo prilipink kerpių žiupsnelį.

185
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MANDAGUMAS

Lietuvoje ne visi turėjome au
tomobilius, telefonus ir televizijos 
aparatus. Drauge su šiais pato
gumais ir malonumais į mūsų 
gyvenimą Įsiskverbė visokių sa
votiškų reiškinių, nesuderinamų 
su mandagiu elgesiu. Amerikie
čių mandagumo vadovėliai ir 
žurnalų skiltys pilnos nurodymų, 
padedančių mums susiorientuoti, 
kur mūsų jausmas pats, gal, dar 
nepadiktuoja.

1.
Šiais laikais galima beveik sa

kyti, kad nepažįsti žmogaus, ne
matęs jo už automobilio vairo. 
Nuostabu, kad dažnai šiaip man
dagus žmogus nesiskaito su ki
tais, plūsta ir karščiuojasi ir net 
sukelia pavojų važiuodamas ke
liu.

Ar pačiam atrodo, kad nėra 
reikalo rodyti Įeitiems, į kur ruo
šiesi pasukti?

Ar žiūri į susisiekimo polici
ninką kaip į priešą arba asmenį, 
kurio reikia vengti, bet ne klau
syti?

Ar skaitaisi su Įeitais lenkda
mas arba pastatydamas mašiną?

Ar uždegi dideles šviesas, kur 
nereikia, ir ar spaudi ragą kiek
vieną menkiausią progą?

Važiuodamas visuomet turėk 
savo artimą galvoje, visvien ar 
jis su tavimi važiuoja, ar yra ke
lyje, kaip ir pats.

2.
Kokiu būdu telefonas atstovau

ja mūsų namų dvasią?
Maloniu balsu pasisakome, 

kas esą; negaišiname tuščiomis 
kalbomis; užsirašome čia pat, 
jei prašyta perduoti žinią.

Turėdami pertraukti pasikal
bėjimą, atsiprašome ir siūlomės 
paskambinti vėliau. Kalbėdami 
nevalgome, nežliaugiame gumos 
ir nesikišame į kambaryje vyks
tančius pasikalbėjimus.

Netrenkiame ragelio, jei kas 
nors paskambina per klaidą: juk 
ir mums patiems pasitaiko su
klysti.

Dalindamiesi telefonu su kelio
mis kitomis šeimomis, neužima- 
me vielų per ilgai. Kitiems kal
bant nekilnojame ragelio kas 
minutę ir niekuomet (niekuo
met!) nesiklausome kitų pasikal
bėjimų.

KĄ SKAUTĖ DARO?
(Iš sesių skaučių papročių)

* Jei skautė ką nors pažada, 
ji laikosi savo žodžio.

* Žaisdama su kitom, ji nieko 
neskriaudžia ir neapgaudinėja.

* Grąžina pasiskolintą knygą 
švarią, nesuplėšytą.

* Dieną, kada apsiėmė tvarky
ti savo kambarį, nieko kito neda
ro, kol kambarys tampa pavyz
dingas.

* Skautė kalba ir elgiasi taip, 
kad namiškiai ir jos draugovė ja 
didžiuojasi.

* Ji ištikima savo namams ir 
sesėms skautėms ir užstoja jas, 
ypač kai joms to reikia.

* Skautė gerbia kitų nuosavy
bę ir neišduoda paslapčių.

* Ji naudinga ne tik savo na
muose, bet visur, kur pasitaiko 
gera proga.

3.
Niekas svečių neerzina labiau, 

kaip bandyti kalbėtis radijo ar 
televizijos aparatui — ar net a- 
biem — grojant.

Jei svečiai nėra kviesti žiūrėti 
ypatingos programos, mandagu 
išjungti bet kokią muziką ar 
triukšmą, kol svečiai yra. Vienin
telė išimtis būtų svečių noras ar 
prašymas palikti aparatą vei
kiant.

Svečiui užėjus netikėtai per 
klausomą ar ypatingai įdomią 
programą, galima pasiūlyti jam 
žiūrėti drauge, kol programa, pa
vyzdžiui, už pusvalandžio, pasi
baigs.

Aišku, šios mandagumo taisyk
lės taikomos ir grojant patefonui.

S. M.

* Gavusi dovaną, ji tuojau dė
koja žodžiais arba laiškeliu; ga
vusi kvietimą, tuojau praneša, ar 
ji atvyks, kad kvietėja žinotų 
svečių skaičių.

* Skautė gina bet kokią gyvy
bę: gyvulius, žvėris, paukščius, 
šliužus, vabzdžius. Norėdama 
jiems vis daugiau padėti, ji sten
giasi daugiau sužinoti apie jų 
būdą ir gyvenimą.

* Skautė žino, kad įstatymai 
yra žmonėms ir jų teisėms ap
ginti. Ji, nesiginčydama, klauso 
vadovės: pagarba ir vykdymu 
kartais išvengiama nelaimės ar
ba net išgelbstima gyvybė.

* Gydytojai, mokytojai, ugnia
gesiai, policininkai ir tėvai kar
tais duoda svarbius nurodymus

186 —
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Knyga
SKAUTYBĖ LIETUVAITEI

labai reikalingas ir naudingas 
leidinys skautėms ir vadovėms.

SESĖMS VYRESNIOSIOMS SKAUTĖMS
Nemažas skaičius vyresniųjų 

skaučių tuo tarpu negali aktyviai 
dalyvauti vadovavimo darbe, 
nes augina šeima. Visos žinome, 
kaip vaikai pririša prie namų, 
kuriuose ir šiaip nemaža darbo, 
ir kokių būna problemų bei neti
kėtumų. Bet skautiškumas, kartą 
apsigyvenęs širdy, neduoda ra
mybės, ir norisi kokiu nors būdu 
rasti jam naujos išraiškos.

Natūralu, kad maždaug vieno
doje padėtyje atsidūrusias vyr. 
sesės buriasi, o interesų tikrai ne
trūksta, nes visas gyvenimas 
priešakyje.

Sueiti sueigon kas dvi savaiti 
gali būti įmanoma tai vienos, tai 
kitos namuose arba, jei pasitai
ko, kur nors savam būkle pasto
gėje arba rūsyje, kur galima pa
likti šį tą ir užrakinti duris.

Būklą įruošti neturėtų būti sun
ku, nes vaizduotė neribota ir ga
bumų daugiau, kaip mes pačios 
kad tikėjomės.

arba įsakymus, reikalingus kitų 
saugumui, sveikatai ir laimei. 
Skautė jų klauso be kalbos.

* Skautė žino, kad jaunesni 
vaikai mokosi iš jos, ir todėl 
ji stengiasi duoti gerą drausmin
gumo pavyzdi.

* Linksmumas labiau užkre
čiamas už vėjaraupius ir kiauli- 
kę. Todėl skautė nepraranda 
nuotaikos, kai kas nors sunku ar 
nepasiseka, ir bando padėti ki
toms atgauti linksmumą.

* Skautė taupo pinigus, laiką, 
maistą, drabužius, įrankius, ir 
negaišina kitų.

Vėliavos, savo darbo paveiks
lai, lietuviškais raštais pačių iš
marginti baldai greitai suorgani
zuojami: juk paprastumas ir jau
kumas gražiai derinasi.

Senas pianinas teiks daug gy
vumo. Lentyna įdomių ir reika
lingų knygų pamažu prisipildys 
ir tarnaus per sueigas ir, pasi
skolinus knygą, namie. Receptai, 
iškarpų albumai, rankdarbių pa
vyzdžių rinkiniai bendrom pa
stangom savaime atsiras. Nedi
delis mokestis palaikys iždą.

O ką veikti per sueigas?
Minčių taip daug, kad sunku ir 

surašyti. Į dienotvarkę įtraukti 
galima, pvz.:

1. Gailestingosios sesers arba 
gydytojos pranešimas apie svei
ką gyvenimą ir sveiką auklėji
mą; ko laikytis, ko neperdėti. Dis
kusijos.

2. Naujos knygos apžvalga: 
viena paskaito ir apibūdina. Į 
poeziją linkusios sesės dekla
muoja arba skaito naujus eilė
raščius. O gal atsirastų ir savo?

3. Rankų darbų ir darbelių su
eigos. Gera proga pasikviesti gė
lininkę, gerą fotografę, dailinin
kę, audėją, margučių dažytoją, 
Vilniaus verbų arba šiaudinių 
papuošimų ekspertą.

4. Vasaros kelionių apžvalga, 
o gal net spalvotų filmų rody
mas. Ne visos sesės gali keliau
ti, bet vis vien domisi kraštu ir 
nori jį pažinti arba nors mintimis 
pakeliauti užsienyje.

Neseniai atvykusios iš Lietuvos 
kvietimas. Buvusios Lietuvoje 
šaulės, mokytojos, skaučių vado
vės pašnekesys.

5. Kalėdinių darbelių sueiga. 
Lietuviški valgiai, čia pat išmė
ginti, išmokti (gal iš geros, senos 
lietuviškos šeimininkės).

6. Susikaupimo sueiga, pa
kvietus paskaitininkę-ą, gal net 
seselę ar kunigą.

7. Vaikų auklėjimo eksperto pa
skaitėlė ir diskusijos. Palengvėja 
širdis įsitikinus, kad ir kitos mo
tinos turi panašių problemų ir 
kad viskas ne taip jau blogai na
muose.

8. Kaziuko mugė ir kaip joje 
dalyvauti.

9. Žaidimai ir žaislai namuose; 
kaip užimti susirgusį vaiką. Lėlių 
teatras; vaidinimėliai mažai pub
likai; linksmos sueigėlės jai.

10. Duetai, kvartetai, kanklės, 
skudučiai, dūdelių orkestrėlis.

11. Iškylos į parodas, teatrus, į 
gamtą be vaikų ir su jais.

12. Sueigos per mokslo univer
sitetuose atostogas, į kurias kvie
čiamos sesės studentės vyr. 
skautės.

Visuomet kuklios vaišės, jokio 
dirbtinumo, jokių nesveikų ar 
juokingų varžybų.

Iš tiesų, sunku įsivaizduoti Se
seriją be vyresniųjų skaučių. Jo
se sukrautos didelės jėgos.

Dėl gyvenimo sąlygų kartais 
negalėdamos varyti plačios va
gos, jos gali varyti gilią vagą sa
vo šeimose ir vyr. sesių tarpe. 
Kaip visur, taip ir šiuo atveju 
lengviau tai padaryti, kai turi 
planą, būrelio prisiimtą tvarką, 
dienyną darbuotei fiksuoti ir no
rą išeiti iš savęs, dalintis, padė
ti, tarnauti ir žengti pirmyn bei 
tobulėti skautiškuose dalykuose.

O. S.
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GINTUKO
Arūnas, Gedimino draugovės 

vilkiukas, mielai važiuoja pas 
savo du pusbrolius į svečius. Sta
sys II patyrimo skautas, o Gintu
kas dar mažas — vos ketvertų 
metų. Abu gyvena už miesto ne
dideliame name, bet sklypas ap
link namus labai didelis. Galima 
žaisti sviediniu, statyti palapinę 
ir net slėptis už krūmų ir medžių. 
Bet berniukai ne tik žaidžia: kar
tais jie piauna ir grėbsto žolę, nu
neša nuplautas šakas arba lais
to gėles. Žiemą daro senius be
smegenius arba stato tvirtoves 
iš sniego.

Jadvyga Gražulienė

KALVIS
Ar jūs matėt kas nors kalvį?
Jis patinka man labai.
Jo nuo dūmų tamsios akys, 
Išsidraikę jo plaukai.
Žiežirbos tik lekia, skrieja, 
Širdis plaka taip karštai;
Prakaitas per veidą liejas, 
Koks gražus jis, ar matai? 
Jojo juodos, šiurkščios rankos 
Kūjį valdo taip tiksliai.
Geležis tik raitos, trankos, 
Garsas aidi, kaip varpai.
Juodoj kalvėj, aš tarp rūmų 
Naujų žodžių daug randu. 
Čia jaučiuos tikru galiūnu, 
Čia gyvenimą kalu.
0, kaip noriu būti kalviu, 
Kalviu mokslo, išminties.
Ir užgrūdint savo valią, 
Tarp liepsnų ir tarp ugnies.

(Iš Draugo)

NELAIMĖ
Dabar paklausykite, kas atsiti

ko neseniai, rugpjūčio mėnesį, 
kai Arūnas vėl buvo svečiuose 
pas pusbrolius.

Arūnas ir Stasys sukinėjosi 
prie palapinės, kai Gintukas pa
galėliu ėmė žarstyti pelenus vie
liniame krepšyje. Jo tėvelis buvo 
deginęs popierius ir dabar atro
dė, kad ugnis visai užgęsusi, nes 
nesimatė nei liepsnos, nei dūmų. 
Tačiau pelenai buvo karšti, ir 
staigiai pašokusi liepsnelė užde
gė berniuko marškinius.

Klaikiai surikęs, Gintukas pasi
leido bėgti namų link, bet tuoj 
jo didysis brolis jam užstojo ke
lią, jį nuvertė ant žolės ir ėmė 
volioti, kad liepsna uždustų. Tuo 
tarpu Arūnas, nugalėjęs pirmą 
išgąstį, jau šaukė: "Dėde, dėde, 
ateikit greičiau!"

Atbėgę tėvai tuojau išvežė ber
niuką į ligoninės greitosios pa
galbos skyrių. Paaiškėjo, kad 
Stasys ne tik uždusino liepsną, 
bet ir nuplėšė ir numetė tebe
smilkstančius marškinukų gaba
lus. Tuo būdu Gintuko apdegi- 
mas, kad ir skaudus, bet nebuvo 
didelis. Berniuką ištepė vaistais 
ir leido jam grįžti namo.

Dėdė pasakė tuojau pirksiąs 
specialią statinaitę su dangčiu ir 
skylėmis šiukšlėms deginti, nie
kuomet jų nedeginsiąs daug iš 
karto ir ne vėjuotą dieną. Taip 
pat turėsiąs kibirą vandens arba 
laistyti žarną čia pat prie ugnies, 
kad, reikalui esant, tikrai užgę- 
cintų liepsną.

Arūnas viską labai pergyveno 
ir nutarė tapti tokiu pat ' geru 
skautu, kaip jo pusbrolis Stasys.
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ŽĄSINO RUDENS KELIONĖ

(Iš gamtosakos pasakojimų)

Kanados žąsys peri 4-6 netaškuo
tus kiaušinius apie 4 savaites. Šei
mos laikosi krūvoje per migracija, 
ir pirmąją žiemą.

Migruodamos skrenda net 55 my
lės per valandą dieną ar naktį, nes 
neturi bijoti plėšriųjų paukščių. 
Gali skristi šimtus mylių be sustoji
mo.

Palankiam orui esant skrenda 
aukštai, apsiniaukus — žemai. Ga
genimas jau iš tolo girdimas.

Suaugusio žąsino svoris 12 svarų, 
kūno ilgis 35-40 inčų, sparnų išsi- 
skėtimas 6 pėdos. Minta vegetariš
ku maistu. Amžius gali siekti net 30 
metų.

Poros ištikimos vienas antram. 
Patelė kiek mažesnė už patiną, bet

Pirmieji daiktai, kuriuos žąsinė- 
lis galėjo atsiminti, buvo jo ma
ma, graži Kanados žąsis, ir jo du 
broliai bei trys sesutės didoka
me lizde tarp švendrių ežero 
pakrantėje. Lizdas buvo išklotas 
minkštais pūkais, ir dieną jame 
viešpatavo maloni prietema, o 
naktį būdavo visai tamsu, bet 
jaukiai šilta po motinos sparnais.

Bet tai neilgai tęsėsi: viena die
ną abu tėvai išvedė šeimą į eže
ro krantą ir įvyliojo ją į vandenį. 
Paplaukioję visi nuėjo ganytis 
pievelėje, skabydami neaukštą 
žolelę. Po to tokia liko dienos 
tvarka, ir visą laiką, kol tėvas 
budėjo, kad reikalui ištikus ap
gintų mažyčius sparnais ir sna
pu, motina žąsiukus auklėjo, tai 
patraukdama savo pavyzdžiu, 
tai bausdama už nepaklusnumą, 
įkibusi jiems į galvos plunksne
les.

Kiek paūgėję, jaunikliai į savo 
lizdą tegrįždavo ilsėtis arba pasi
slėpti nuo audrų.

Mūsų žąsinėlis gražiai stiprėjo. 
Jo svoris augo, plunksnos vis la
biau žvilgėjo, balsas toliau nešė. 
Išryškėjo baltas pasmakris, kaip 
tinka Kanados žąsims. Išmoko 
savim rūpintis, bet laikėsi šeimos 
ir palenkdavo galvą, susitikęs 
motiną, nes jam nebuvo mieles
nės ir gražesnės už ją.

Ežere žąsinėlis susitikdavo bū
rius draugų, su kuriais pasipeš- 
davo, plaukdavo lenktynių arba 
iškylaudavo į kaimyninį ežerą 
bei javų laukus. Toks buvo jo pa
saulis, ir jis nė sapnuote nesap
nuodavo, kad viskas kada nors 
pasikeis.

Praėjo malonioji vasara ir atė
jo ruduo. Vis dažniau ėmė lyti, 
žolė sukietėjo, medžių ir krūmų 
lapai ėmė kristi.

Šaltos oro bangos veržėsi iš 
šiaurės.

Žąsinėlio miegas darėsi nera
mus. Ir dieną jis nerimdavo, vis 
dažniau pakildamas paskraidyti, 
vis dažniau įbesdamas žvalias 
akis į dangų. Norėjosi atsiplėšti 
nuo įprastų vietų ir siekti kaž
kokių svajonių nežinioj: atėjo 
migracijos, paukščių kėlimosi į 
kitas vietas, laikas.

Šeimos vėl labiau glaudėsi į 

KAS JI?
Kas gi diena,
-----  jei ne medžių šlamėjimas?
-----  jei ne pasaka pasekta?
Ir kas gi vakaras,
-----  jei ne sapnas išsapnuotas?
-----  jei ne knyga užversta?..

Eleonora Kivenaitė

raštas toks pat.

krūvą ir garsiai gagendamos ta
rėsi su draugais. Visi buvo pasi
ruošę didžiam žygiui, tik laukė 
kažkokio paslaptingo ženklo.

Koks turėjo būti tas ženklas — 
ar trumpėjanti diena, ar žvaigž
džių nusėtas rudens dangus, ar 
besiveržiančios į tolį svajonės 
apie gausesnį maistą, ar šiurpios 
šiaurės vėjo bangos? Kas gali 
pasakyti?

Bet lauktoji valanda atėjo: ga
lingas žąsinas, džiaugsmingai 
suklegėjęs, ištiesė plačius spar
nus, ir su juo pakilo jo ir draugo 
šeima. Ore susirikiavo trikampiu. 
Priešais, plačia krūtine skrosda- 
mas orą, nuostabų nematomą 
kelrodį sekė patyręs žąsinas, o 
netoli už jo, dabar jau stiprus, 
suaugęs, skrido mūsų žąsinėlis.

P. P.
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SKAUTAI
VYČ/AI

v. s. V. Statkus

40 VYČIAVIMO METŲ
Šis rašinys paimtas iš autoriaus 
skaitytos paskaitos š. m. IV. 10 
Chicagoje, minint 40 vyčiavimo 
metu sukaktis. Red.

Nežinome tiksliai, nei kam nei ka
da kilo pirmoji mintis jauną lietu
viškos skautybės sąjūdi pratęsti iš 
berniuko metų į savo jėgas pajutu
sio jauno vyro amžių, nežinome 
tiksliai, nei kada daryti pirmieji 
bandymai tą mintį įgyvendinti, nei 
kokia buvo tų bandymų forma.

Pasauliniame sąjūdyje vyčių ša
kos pradžia yra skaitoma 1922 bir
želio 14 d., kada Anglijoje pasirodė 
Baden-Powello knyga apie gyveni
mo sportą jauniems vyrams” — 
ROVERING TO SUCCESS, tapusi 
pagrindu visam vyčių sąjūdžiui.

Lietuvoje pirmas bandymas skau- 
tybę taikyti suaugusiems buvo 1924 
metų spalio 16 d. Lietuvos Universi
tete įsisteigusi studentų skautų 
draugovė, iš kurios vėliau išsiritu- 
liojo lietuvių studentų skautų kor
poracija Vytis ir Studenčių Skaučių 
Draugovė, o vėliau ir dabartinis 
Akademinis Skautu Sąjūdis. Anks
tyvuoju veikimo laikotarpiu stu
dentų skautų ir skautų vyčių tarpe 
vyko labai glaudus ir abipusiai nau
dingas bendradarbiavimas, daug ža
dėjęs ateičiai.

Lietuviškojo vyčiavimo pradžia 
oficialiai yra įprasta skaityti 1925 
kovo 15 d. įsisteigusį vyresniųjų 
skautų vienetą Panevėžyje. Galima 
spėti, kad jie buvo girdėję apie 
Anglijoje prasidėjusį vyresniųjų 
skautų sąjūdi, nes pradžioje jie pa
sivadino anglišku “roverių” (klajū
nų, keliautojų) vardu. Kiek yra ži
noma, to būrelio iniciatorius buvo 
Vytautas Einoris, o pirmieji nariai 
Eduardas Zabarauskas, Vytautas 
Jurgutis, Matas Martinaitis, Stasys 
Žvirzdinas.

Mes nežinome, ką ir kaip tas bū
relis veikė. Tik galime spręsti, kad 

jie buvo idealistai, apsisprendę savo 
gyvenimą pasukti skautybės princi
pų keliu.

Panevėžiečiai išleido ir pirmąjį 
vyčių periodinį leidinėlį — laikraš
tuką Roverj, kurio pasirodė keli nu
meriai.

1925 m. pabaigoje Utenoje įsistei
gė antrasis Lietuvoje roverių viene
tas, trumpu laiku išaugęs į tris veik
lius būrelius. 1926 kovo 14 d. Pane
vėžyje įsisteigė jau trečias Lietuvoje 
būrelis, pasivadinęs dr. Vinco Ku
dirkos vardu. Tas būrelis atsikratė 
svetimo “roverio” pavadinimo ir įsi
vedė dabar naudojamą skauto vyčio 
vardą.

Visi tie vienetai ieškojo kelių, stu
dijavo skautybę suaugusio akimis, 
ruošė literatūrą tada dar jaunai mū
sų skautų organizacijai. Jie susi
laukė ir nuoširdžių rėmėjų iš dau. 
gelio žymių kultūrininkų, supratu
sių jų sąjūdžio vertingumą.

Pirmojo penkmečio metu vyčių 
būreliai ar net draugovės įsisteigė 
Kaune, Alytuje, Rokiškyje, Klaipė
doje. Kaišiadoryse įsisteigia net 
mišrus būrelis — kartu su vyresnė
mis skautėmis. Jau kiek vėliau vy
čių būreliai steigėsi ir kitur. Ypa
tingai stiprią veiklą išplėtė Kauno 
I ir II skautų vyčių draugovės.

Vėlesniu laikotarpiu skautų vyčių 
veikla apėmė visą eilę Lietuvos 
miestų ir miestelių. 1939 lapkričio 
mėn. Lietuvoje buvo įregistruotos 5 
vyčių draugovės ir 16 būrelių. įre
gistruotų vyčių, neskaitant vyčių - 
skautininkų, buvo 321. Čia neįtrauk
ta daug paskirų sk. vyčių, nepri
klausiusių vienetams. Brolijos vadi- 
joje veikė skautų vyčių skyrius, 
tvarkęs ir koordinavęs visos šakos 
reikalus ir veiklą. Reprezentaciniai 
skautų vyčių vienetai dalyvavo 
tarptautiniuose vyčių suvažiavimuo
se —stovyklose, vadinamose “moot”, 
Kanderstege Šveicarijoje, Ingaro

Švedijoje ir Monzie Castle Škoti
joje

Gal vertingiausias įnašas, kurį 
skautai vyčiai tuo laikotarpiu davė 
lietuviškajai skautijai, buvo sukūri
mas idealaus skauto tipo, kurį jie 
savo visu jaunu užsidegimu išgyve. 
no ir kuriuo jie švietė jaunesnio ir 
vyresnio amžiaus skautams. Tas jų 
karštas idealizmas atsispindėjo jų 
sukurtose tradicijose, budėjime, pa
tyrimo laipsnių programose, kietoje 
organizacinėje ii’ asmeninėje draus
mėje. Nežinau nei vieno sąjūdžio, 
kuris kuriai nors savo narių daliai 
būtų atsilyginęs taip giliu respektu 
ir meile, kaip kad Lietuvos Skautų 
Sąjungoje buvo gerbiami ir mėgia
mi skautai vyčiai.

Karo meto įvykiai iš vyčių parei
kalavo neproporcingai didelių au
kų. Jas suprasime, prisiminę, kad 
vyčių sąjūdyje išugdytos savybės ii’ 
nusistatymas bei sąmoningumas 
daugelį vyčių nuvedė į pavojin
giausius tautos žūtbūtinės kovos 
postus ir situacijas. Tų garbingų vy
rų, mūsų brolių, auka skautų vyčių 
sąjūdžiui yra davusi tą kraujo ir 
kančios žymę, kuria Kūrėjas sustip
rina savo išrinktuosius.

Vyčių vienetai veikė kone kiek
vienoje tremties stovykloje. Narių 
skaičius buvo nemažas, bet lygis 
krito. Į sąjūdį atėjo daug visai nau
jų narių, net anksčiau skautais ne
buvusių, kurie vyčiavimo giliau ne
išgyveno. Kai kurios tradicijos nu
slinko i užmarštį, kai kurie reikala
vimai žymiai palengvinti. Vyčių ša
ka proporcingai tapo žymiai gauses
nė nariais, kaip kad ji buvo Lietu
voje. Bet darbas buvo tęsiamas: pa
daryta vyčių suvažiavimų, išleista 
keli numeriai vyčiams skirto žurna
lo “Gairių” ir p.

Emigracija vyčius išsklaidė po abi 
Amerikas, Angliją, Australiją. įvai
ri aplinka, įvairios sąlygos sudaro 
didelių sunkumų išlaikyti veiklos 
vienodą lygį ir vyčių veiklai taip 
reikalingą asmeninį ryšį.

Laikas leidžia apžvelgti praeitus 
keturiasdešimt metų tik bendriau
siais bruožais. Ši apžvalga liktų ne
pilna ir maža teturėtų prasmės, jei
gu nebandytume vertinti praeities 
patirties ir planuoti kelių į ateitį.

(B. d.)
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Sese, Broli,
ar žinai, kas bus š. m. lapkričio 13 d.? Bus didžiulė lie

tuvių manifestacija New Yorke, Madison Square Garden, 
ir žygis į Jungtines Tautas kovos už Lietuvos laisvę dvide- 
šimtpenkmečiui atžymėti ir Lietuvos laisvės reikalą iškel
ti pasaulinėje arenoje.

Šią manifestaciją organizuoja, specialiai tam reikalui 
sudarytas, Komitetas Lietuvos Nepriklausomybei Atsta
tyti.

KUO TU, SESE, BROLI, GALI PRISIDĖTI?
1. Dalyvauk tą dieną, lapkričio 13, New Yorke.
2. Pašnekink savo draugus ir tėvelius, kad dalyvautų.
3. Skiltys, būreliai ir draugovės prašomos, nors ir ne

didele, simboliška pinigine auka prie šio žygio prisidėti. 
Adresas: Committee to Restore Lithuania’s Independence, 
29 W. 57 St., 10-th Floor, New York, N. Y.

4. Talkininkauk savo vietovėje sudarytiems šiam žy
giui remti komitetams renkant aukas ir telkiant žmones.

5. Pranešk centriniam komitetui, ar jūsų vienetas or
ganizuotai dalyvaus šioje manifestacijoje. Jei susidarys 
didesnis skautų-čių būrys, kuris dalyvaus uniformuotas su 
savo vėliavomis, rezervuosime specialią vietą skautams- 
skautėms Madison Square Garden salėje.

6. Tavo dalyvavimas ir parama šiam žygiui yra puiki 
proga tinkamai atlikti Tavo pareigą Tėvynei šiais dvide- 
šimtpenktaisiais jos vergijos metais!

Budėkime ir Tarnaukime!
fil. ps. Romas Kezys

k M wrua A » 
&MMU0 PUŠTOM 
fe ŽEMItuose M

Skyrių tvarko ps. R. Pakalnis, 
20 Oak Leaf Dr.
Waterbury, Conn., 06708, USA

PASIKALBĖJIMAI APIE PAŠTO ŽENKLUS
33. Keletas patarimų pradedantiems

4.Nevartotus, naujai išeinančius pašto ženklus visada gausite to krašto paštuose, kur gyvenate. Paštai paprastai jau iš anksto iškabina pranešimus, kada ir kokie nauji pašto ženklai pasirodys. Kitų kraštų paštai iškabina pranešimus (arba išstato pačius ženklus) jau jiems pasirodžius, arba praneša apie tai 

spaudoje. Tokiais atvejais kartais ženklų galite ir nebegauti: gali būti išparduoti, jei laida nedidelė arba jei pareikalavimas didelis.Norėdami gauti seniau (arba seniai) išėjusių pašto ženklų, taip pat kitų kraštų pašto ženklų, jūs turėsite kreiptis į filatelijos prekybininkus ar tam tikras firmas, prekiau-

-DĖMESIO!

jančias filateliniais dalykais. Tokių prekybininkų ar firmų rasite kiekviename didesniame mieste. Be pašto ženklų (vartotų ar nevartotų) jie paprastai pardavinėja dar katalogus, albumus, filatelinę spaudą ir Įvairius reikmenis.Pradžiai gali pakakti ir pokeliais perkamų pašto ženklų. Jų būna po 50 centų, arba už 1 dolerį. Kartais ir brangesnių. Pokeliuose ženklai paprastai būna vartoti ir visi skirtingi, tačiau kartais būna įmaišyta ir nevartotų, labiausiai mažesnių verčių. Pašto ženklais prekiaujančios firmos dažnai pasiūlo didelius pokelius, sudarytus iš daugelio kurio krašto pašto ženklų, kartais net po kelis šimtus dydžio, taip, kad nusipirkę to krašto pokelį už kokius 5 dolerius, jūs jau galėsite turėti bent pusę visų jo išleistų pašto ženklų. Pvz., yra tekę matyti skelbiant Lietuvos pokelius iš 150 p. ženklų, tai jau beveik pusė visų jos išleistų p. ženklų. Žinoma, pokeliuose niekuomet nerasite retų ir brangių pašto ženklų, taip pat niekuomet nebus pilnų serijų. Norėdami serijas papildyti ar gauti retesnius pašto ženklus, jūs turėsite ieškoti jų specialiuose pasirinkimo sąrašuose arba siųsti savo trūkstamų pašto ženklų sąrašus (wantlist) prekybininkams ar firmoms.(Bus daugiau)
Ant. Bernotas

Klišė Nr. 33d .............................................Kartais pokeliuose užtiksite ir tokių senų p. ženklų, kaip šis (Puerto Rico ispanų valdymo metu, 1898 m.)191
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ŠIAURĖS PAŠVAISTĖS STOVYKLA
Mes su rūtom, mes su saule, 
Mūsų kelias skrist padangėm!

Clevelando Neringos skaučių 
tuntas stovyklavo prie Pymatu
ning ežero nuo liepos 24 d. iki 
rugpiūčio 7 d.

Stovyklai vadovavo ps. Regina 
Nasvytienė, jos pavaduotojomis 
buvo pirmąją savaitę — s. M. Ki- 
žienė, antrąją ps. A. Muliolienė. 
Sanitarė ir programos vedėja bu
vo ps. B. Juodikienė. Maisto tie
kėja ps. Rimgailė Nasvytienė. 
Seimininkė p. Z. Pliodžinskienė. 
Adjutante buvo si. M. Jokubaity- 
tė, sporto vadovė psl. R. Jokubai- 
tytė.

Stovyklos gydytojas buvo dr. 
V. Gruzdys.

Iš viso stovyklavo apie 40 
skaučių. Toje pat ežero pakrantė
je vieną savaitę stovyklavo jūros 
skautai ir dvi savaites Clevelan
do Pilėnų skautų tuntas.

Du sekmadienius iš eilės sto
vyklą aplankė ir po atviru dan
gum šv. Mišias aukojo tėvas An
tanas Sabaliauskas.

Skaučių stovyklą aplankė ir 
įdomius pašnekesius pravedė s. 
dr. N. Juškėnienė, ps. VI. Butkie
nė, v. s. I. Jonaitienė, s. A. Augus- 
tinavičienė, v. s. P. Karalius, ir s. 
A. Banionis iš Detroito pravedė 
bendrus pašnekesius su broliais.

Raštu stovyklą sveikino: Vy
riausioji Skautininke v. s. O. Za- 
ilskienė, Vidurio rajono vadeivė 
v. s. F. Kurgonienė, v. s. A. Šen- 
bergienė ir s. VI. Bacevičius, ką

tik lankydamas Lietuvą, iš Vil
niaus atsiuntė stovyklai gražų 
sveikinimą.

Tuntininkė v. s. M. Barniškaitė 
daug ir nuoširdžiai rūpinosi sto
vyklos gerove.

Skaučių turtą transportuojant 
talkino p. J. Mekeša ir p. A. Glo- 
denis.

Tėvų komitetas padėjo stovyk
los darbuose, ir daugelis tėvelių

atvežė lauktuvių stovyklauto
joms. Ypatingai daug padėjo p. 
Butkus ir p. Staškūnas.

Stovykla buvo išgražinta įvai
riais papuošimais. Įėjus pro var
tus su ŠIAURĖS PAŠVAISTĖS už
rašu, matėsi medinis kryžius, 
skelbimų lenta lietuviškais raš
tais ir pačių skaučių sukurti įvai
riausi papuošimai ir įrengimai.

Stovyklautojoms buvo skelbtas 
skautiško ir lietuviško pažangu
mo konkursas, kurį laimėjo Kan
korėžių skiltis. Pavienės skautės, 
surinkusios daugiausia taškų, bu
vo: 1. Ingrida Raulinaitytė, 2. Re
gina Pliodžinskaitė, 3. Eglė Gied
raitytė, 4. Liusė Vasiliauskaitė ir 
5. Rūta Butkutė.

Dovanas skyrė tėvų komitetas 
ir Liet. Bendruomenės I-ji apylin
kė.

Skautės įžodį davė Vida Gai- 
žutytė ir Zosytė Gruzdytė.

Daug skaučių išlaikė patyrimo 
lanpsnių egzaminus ir įsigijo 
įvairių specialybių.

STOVYKLOS DAINA

Melodija: Du gaideliai giesmininkai.
Žodžiai: s. Mirgos Kižienės.

Į stovyklą atvažiavom, 
Ei valy valio!
Kokia laimė mūs širdyse 
Gražiojoj gamtoj.
Stovykla mūsų šaunioji
Skatina visus
Dievo, artimo, tėvynės 
Dirbti darbuose.
Nors toli nuo tėviškėlės
Esame visi,
Bet viltim mūs širdys plaka, 
Ateitis šviesi.
Mūs darbai ir mūsų dainos,
Lietuva brangi,
Tegul būna tavo garbei, 
Nors čia iš toli.

(2 k.)
(2 k.)

(2 k.) 
(2 k.).

(2 k.)
(2 k.)

(2 k.)
(2 k.)

192 —-

16



- 193

17



I A U s stovyklos vaizdai

Didieji stovyklos vartai^
Visi stovyklautojai vėliavų aikštėj

■ . - .. -U ■

Šv. Mišios susikaupimo dieną. Jas at
našauja- "stovyklos kapelionas s. kun.
S. Kulbis, SJ. Šalia altoriaus s. kun 
J. Pakalniškis, Brolijos dvasios vado 
vas. Altorius vėliavų aikštėje.

Prie vartų; stovyklos viršininkas s 
P. Molis, s. kun. s. Kulbis, ps. A. 
Saulaltis, ps. A. diodas ir k.

Bokšto statyba /žemai/•
E. Meilaus ir A, Glodo ntr
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SU KERNAVIETĖMIS

Šią vasarą Kernavės "bajorai
tės" pavadino savo pašto vyklę 
ŽEMYNOS vardu. Tikrai joks ki
tas vardas nebūtų taip gerai ti
kęs, kaip šis, senųjų laikų der
liaus deivės, nes Kernavėje šią 
vasarą viskas puikiai derėjo: ir 
nauja stovvyklavietė, ir nauji pa
statai, ir rekordinis stovyklauto
jų skaičius.

Aukštų, lieknų drebulių sargy
ba saugo keliuką į Žemyną. Var
tuose svečius pasitinka manda
gios tvarkdarės ir šūkis Budėk!, 
išrašytas ant medinio žiedo. O už 
vartų — storulių ąžuolų apsupta 
aikštė ir žalios palapinės. Čia, 
prie ąžuolo liemens prigludęs 
spokso ir tradicinis Kernavės 
aitvaras, plevėsuoja trispalvė, 
Kernavės ir Žemynos vimpilai ir, 
įdomiai išsiraičiusias šakos sos-

Liepos 31 d. ypatingai daug 
svečių aplankė stovyklą. Vaka
re Tėvynės laužas praėjo labai 
gražia nuotaika. Šį laužą prave
dė ps. S. Gedgaudienė.

Šis laužas buvo skirtas 25,-tiems 
tremties metams prisiminti.

Paskutinįjį laužą stovykloje 
pravedė s. M. Švarcienė. Kitus 
laužus pravedė pačios stovyklau
tojos.

Stovyklos dainas, repeticijas ir 
laužų pasirodymus muzika lydė
jo p. D. Nasvytis.

Leidžiantis vėliavoms, stovyk
los uždarymo metu, tikrai kiek
viena skautė liūdnai susimąstė, 
kad ir vėl turi skirtis iki kitų me
tų.

Bet ši stovykla, skirta tėvynei 
prisiminti, teįžiebia visoms nors 
mažytę tėvų žemės ilgesio ki
birkštėlę.
Lietuva, mano šiaurės pašvaiste 
Ir gėlė sidabrinių rytų,
Kas krauju tavo veidą nulaistė, 
Ir ko raudi prie kryžkelės tu?

Sesė Mirga

PAS DEIVĘ ŽEMYNĄ

te, rymo Rūpintojėlis. Didžiuliai 
medžiai meta šešėlius ant pala
pinių. Gera čia kernavietėms, nes 
ir karščiausią dieną jų stovvyk
lavietė j e gaiviai vėsu.

Šioje stovykloje Kernavės sesės 
savo palapines papuošė įdomiais 
ir gerai atliktais pionerijos dar
beliais. Štai čia miniatiūrinė lau
ko virtuvė, čia kelių rūšių lauže
liai, mažytis tiltas, o ten, iš paga
liukų sunarstytos, net staklės, 
kuriose apmestas spalvotas au
deklas.

Jaukiam Žemynos prieglobsty 
stovyklavo 10 šaunių skilčių: ma
žosios — Pušelės, Pelytės ir Ger
vės, o didžiosios — Tulpės, Šar
kos, Žebenkštys, Kiaunės, Braš
kės, Širšės ir Drebulės. Jos visos 
smarkiai lenktyniavo stovyklos 
konkurse, rinkdamos taškus už 
tvarką, pareigų atlikimą, lietuvių 
kalbą, ir t. t. Bet konkursą laimė
jo pavyzdingosios Gervės, vado
vaujamos skiltininkės J. Raslavi- 
čiūtės.

Be skilčių palapinių, ant kal
niuko stovi ir "Kamara". Čia su
dėti stovyklos įrengimo įrankiai, 
ir čia gyvena visų labai mylimos 
šauniosios kernavietės: stovyk
los komendante Rita ir dešinė 
ūkio viršininkės ranka Lialia. 
Kas gi nepažįsta jų malonių vei
dų, ir kas gi nesidžiaugia jų nuo
širdžiu skaut avimu? Tai sesės, 
kurių žodžiai ir veiksmai yra 
gražus pavyzdys jaunosioms 
skautėms ir pasididžiavimas Ker
navės tuntui.

Netoli vartų — maža palapinu- 
kė, tartum grybas. Kas gi čia gy
vena? Nereikia ilgai klausinėti: 
išrikiuoti sviediniai, sustatytos 
raketės, sukabintos šokinėjimo 
virvutės sako, kad tai sporto va
dovės sesės Aldonos buveinė. Ta 
sesė Aldona ir šen ir ten — vis 
su sviediniu ir vis su tautiniais 
šokiais. Ir kaip tie tautiniai šo- 

Ažuolai kur ošia, blizga ežerai, 
Stovyklauti kviečia girių aitvarai. 
Čia, tik čia Žemyna 
Mūsų stovykla!
Skamba sesių juokas
Ir graži daina!

Vasarėlė šypso mėlynais žiedais, 
Kernavietės žengia kloniais ir kai
čia, tik čia... [nais.

(1965 m. Kernavės tunto pastovyk- 
lės Žemynos daina. Žodžiai s. N. 
Užubalienės)

kiai sudomino visą stovyklaujan
tį jaunimą, gražu prisiminti. Kas 
galėjo manyti, kad "Kalvelis" ar 
"Kubilas" nukonkuruos "Frug" 
ar "Swim"? O taip įvyko, kai se
sės Aldonos pamokyti skautai ir 
skautės, tėvui Keziui lietuviškas 
melodijas užčirpinus, į 'beatles" 
plokšteles nebekreipė jokio dė
mesio!

Baigiant apžiūrėt Žemynos pa- 
stovyklę, atsiduriam ir prie va
dovių pastogės. Šioj palapinėj, 
Uodais pasivadinusios, susispie
tė Žemynos valdovės: sesės Bi
rutė ir Valė — skaučių ir paukš
tyčių globėjos, sesė Siliūnienė — 
maitintoja - virėja; pirmosios sa
vaitės adjutantę sesę Daną jau 
atvyko pavaduot sesė Joana, o 
viršininkę sesę Ireną — sesė Ni
jolė. Čia ir pati Kernavės tunti- 
ninkė graudinasi atsisveikinda
ma: po savaitės gaila palikt gra
žiai įrengtą Žemyną ir jos links
mas seses.

Be dainų, juoko ir linksmų lau
žų, Žemynos stovyklautojos atli
ko daug praktiškojo skautavimo 
darbų. Jos iškylavo, turėjo kele
to mylių žygį, puikiai pasirodė 
skilčių lauželiuose, mokėsi pio
nerijos, plaukimo ir pirmosios 
pagalbos. Šie visi darbai ir pasi
ruošimai buvo apvainikuoti plau
kimo, pirmos pagalbos ir tautinių 
šokių specialybėmis, kurių egza
minus gerai išlaikė didelis bū
rys Žemynos sesių.
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Tradicinė Kernavės diena Že
mynoje praėjo su pasisekimu. 
Pulk. J. Šarctusko broliai ir Aušri
nės sesės užplūdo Žemyną su 
sveikinimais ir linkėjimais. Ker- 
navietės savo mielus svečius pa
puošė Žemynos ženkliukais ir 
pravedė smagius žaidimus. Sve
čiai broliai išėjo nugalėtojais ir 
buvo apdovanoti "sidabro" me
daliais. Kernavės diena buvo 
baigta triukšmingu raganų laužu.

Greitai ir per greitai prabėga 
dvi savaitės stovykloje. Bet už 
tat ilgai pasilieka jos gražieji at
minimai! Ilgai skambės Žemynos 
daina pas seses kernavietes; il
gai jos dar dalinsis bendrų laužų 
įspūdžiais; negreit nutils juokas, 
prisiminus, kaip broliai "užpuo
lė" Žemyną ir paliko margą laiš
kelį. O kaip narsiosios sesės Ju
lytė ir Viktutė broliams "atsilygi
no", irgi negalima pamiršti! Na, 
o dar vadovių kupletai, skirti 
šauniosioms Žemynos sldltinin- 
kėms! O sporto rungtynės, o šo

VILNIUS JAV RYTUOSE
JAV Atlanto rajono stovykla VIII. 29 — IX. 5 

Spencer, Mass.
Pradedant:

Mieli skautai ir skautės!
Padovanokite:
* kiekvienai sesei ir kiekvienam 

broliui savo draugiškumą, manda
gumą ir nuoširdumą,

* savo vadovams — drausmingu
mą,

* mielajam kapelionui — pagar
bą,

* stovyklos komendantams — 
tvarkingumą ir punktualumą,

* programos vedėjams — savo 
darbštumą, nagingumą ir sumanu
mą,

* laužavedžiams — linksmą dai
ną ir skardų šūkį,

* laikraštėlio redaktoriams — sa
vo stovyklinių išgyvenimų bei įvy
kių aprašymus,

* ūkvedžiams ir mieloms šeimi
ninkėms — savo dėkingumą, 

kiai Lituanicos "salėje"! Tai vis 
atminimai, kurie seses kernavie
tes dar ilgai riš su šita vasara ir 
su gražiąja Žemynos stovykla.

"Didžiojo" savaitgalio metu Že
myną aplankė daug tėvelių ir 
svečių, kurių tarpe buvo ir Vyr. 
Skautininke, ir vid. rajono Vadei- 
vė, kuri žemynietėms padovano
jo nors guminį, bet narsų šuniu
ką Sargį, v. s. M. Jonikienė, Se
serijos dvasios vadas kun. ps. 
Garšva, s. L. Luneckienė, atvežu
si lėlytę Žemyną, s. S. Jelionie- 
nė su maišu skanėstų ir daug ki
tų mielų vardų ir veidų. Už dova
nas, linkėjimus, aplankymus, 
Žemynos sesės visiems dar kar
tą šaukia — AČIŪ! Ir iki pasima
tymo sekančioj Kernavės stovyk
loj! O tunto tėveliams ir rėmė
jams, kurie ir lėšomis, ir jėgomis 
taip daug prisidėjo prie šios sto
vyklavietės pagražinimo ir page
rinimo, kernavietes pasilieka vi
sada nuoširdžiai dėkingos.

Kernavietė

* sanitarėms — kantrumą, o
* stovyklos viršininkams — tal

ką.
Jeigu dar Jūs šias dovanas papuo- 

šite linksma šypsena ir artimo mei
le, tikiu, kad visa tai sugrįš Jums 
šimteriopai.

ps. Ramutė Lora, 
Sesių stovyklos viršininkė.

VADOVYBĖS

Stovyklos vadovybė:
Stovyklos viršininkas — s. Petras 

Molis, virš. pav. — ps. Vladas Ged- 
mintas, dvasios vadovas — s. kun. 
Stasys Kulbis, S. J., komendantas — 
ps. Algis Glodas, programos vedėjas 
— ps. Antanas Saulaitis, S. J., lau- 
žavedys — ps. Rimas Jakubauskas, 
vilkiukų past. virš. — ps. Rimas Ja
kubauskas, vilkiukų past. v. pad. — 
s. v. kand. Vytas Abrobavičius, vil

kiukų past, adjutantas — psl. Jonas 
Papiras, stovyklos sekretorė — v. si. 
Danutė Marcinkevičiūtė, vandens 
apsaugos ir sporto vedėjas — sk. Al
gis Garsys, papuošimų ir įrengimų 
ved. — si. Povilas Nakročius, pa
puošimų ir įrengimų v. pav. — si. 
Alius Gedmintas, ūkio vedėjas — 
Jonas Palubeckas, ūkio vedėjo pav. 
— si. Valius Baziliauskas, vyr. sto
vyklos šeimininkė — Regina Palu- 
beckienė, šeimininkės pad. — An
tanina Starinskienė, šeimininkės 
pad. — v. s. Vanda Pajėdaitė.

Sesių stovyklos vadovybė:

Stovyklos viršininkė — ps. Ramu
tė Lora, adjutante — si. Irena Vil- 
galienė, komendante — psl. Graži
na Česnaitė, programos vedėja — 
ps. Raminta Molienė, programos 
ved. pav. — si. Eurelija Palubeckai- 
tė, sanitarė — ps. Ona Mučinskienė 
ir psl. Birutė Kidolienė, laužavedė 

-—■ si. Jūratė Vėblaitytė, pionierijos 
vedėja •— si. Audronė Bartytė, jaun. 
skč. Vilnelės past. virš. — s. Birutė 
Šimanskienė, jaun. skč. past, virš, 
pav. — ps. Danguolė Banevičienė, 
jaun. skč. past. kom. — vyr. sk. Ra
mutė Zdanytė.

Stovyklos vienetų vadovai:

Paukštyčių pastovyklė:
Daiva Šimanskytė — Hartfordo 

vadovė, Nijolė Vidūnaitė — Wor- 
cesterio vadovė, Milda Dačytė — 
Bostono vadovė.

Skaučių pastovyklė:
Birutė Lanytė —- Elizabetho ir 

Bostono vadovė, Praurima Petraus
kaitė — Hartfordo, New Yorko ir 
Waterburio vadovė ir Teresė Juš
kaitė — Worcesterio vadovė.

Vilkiukų pastovyklė:
Vilkiukų būrelių galvos — Povi

las Osmolskis iš New Yorko, Jonas 
Zdanys iš Hartfordo, Vytautas Zda
nys iš Hartfordo ir Povilas Narke
vičius iš Worcesterio.

Vytas Prapuolenis — Worcesterio 
vadovas, Petras Brazdžionis — 
Hartfordo vadovas, Linas Dabrila — 
Bostono vadovas, Arvydas Liobis — 
New Yorko I-jo būrelio vadovas ir 
Rimas Birutis — New Yorko II-jo 
būrelio vadovas.
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Skautų pastovyklė:

V. Marcinkevičius — Worcesterio 
vadovas, ps. A. Bobelis — New Yor- 
ko vadovas, A. Šimukonis — New 
Yorko skiltininkas, J. Bielkevičius
— Brocktono vadovas, A. Valančiū- 
nas — Bostono vadovas, A. Bakšys
— Bostono vad. pavaduotojas ir A. 
Raškys — Hartfordo vadovas.

Jaunesniųjų skaučių pastovyklę 
Vilnele sudarė 4 būreliai: Žibutės, 
Rūtos, Rožytės ir Pienės.

Žibučių šūkis —
Žibute, Žibute, va, va, va — 
lai gyvuoja stovykla.

Rūtų šūkis —
Rūtos visados žaliuoja;
paukštytės visados dainuoja.

Rožyčių šūkis —
Rožytės, Rožytės, geros mergytės, 
Šoka, dainuoja ir deklamuoja.

Pienių šūkis —
Pienės geltonos, pienės gražios, 
Kartais didelės ir kartais mažos.

Pastovyklės šūkis —
Vilnele, Vilnele — graži mūsų ša

lele.

VILNIAUS stovyklos dienraščio GEDIMINO AIDAS viršelio piešinys.

Stovyklos laikraštis GEDIMINO 
AIDAS; redaktorės: si. Milda Bak
šyje ir si. Rasa Dabrilaitė.

Administratorius: Vytas Abroma
vičius. Išėjo 8 numeriai.

Skautų pastovyklės varžybų duo
mens:

Šiemet nepaprastai sunku skautų 
pastovyklėje išrinkti geriausią skil
tį, ne tik už visą stovyklą, bet ir už 
kiekvieną dalyką, kuriam skiriami 
taškai. Iš taškų paaiškėja, kad pir
mą vietą laimėjusi Lapinų skiltis 
(New Yorko) — kitas pralenkė, su
rinkdama daugiausia taškų už pa
sirodymus laužuose ir ypatingai už 
naujus įrengimus net iki paskuti
niosios dienos.

Skilčių varžybos:

I vietą: Lapinai
(New Yorko) — 367 taškai,

II vietą: Briedžiai
(Bostono) — 344 taškai, 

Ereliai ( Hartfordo) — 343 t., 
Lokiai (Worcesterio) — 338 t.

Kitos skiltys neatsiliko:
Stumbrai (Waterburio) — 338 t., 
Arai (Brocktono) — 319 taškų.

Lietuviškumas stovykloje — Gra- 
žiau'iai ir daugiausia lietuviškai sa- 
—o 'ame kalbėjo Aru skiltis (Brock
tono), kurios skautai taip pat atli
ko lietuvišku rankdarbių. Todėl sto
vyklos vadovybė Arų skilčiai skyrė 
gairele už lietuviškumą.

Pagal atskirus dalykus stovyklo
je nasižymėjo sekančios skiltys:

Švara ir tvarka — Lokiai,
Užsiėmimai — Lapinai, 
įrengimai — Lapinai, 
Lietuviškumas — Arai.

Pasižymėję stovyklautojai:
Beveik kiekvienas stovyklautojas 

rasi žymėj o nors keliose srityse — 
žaidimuose, laužuose, virime, skau
tiška nuotaika, darbštumu. Stovyk
los vadovybė džiaugėsi kiekvienu 
geru stovyklautoju ir nekantriai 
laukia sekančios stovyklos, kada vėl 
susitiks kartu stovyklauti.

Stovyklą uždarant įteiktos dova
nos dar ir sekantiems skautams:

Stovyklos pionieriams — s. v. Po
vilui Nakročiui ir Aleksui Gedmin- 
tui.

Už pagalba vadovybei — Vytui 
Marcinkevičiui.

Už pavyzdingą vadovavima skil
čiai: Algiui Valančiūnui (Briedžių 
skiltis, Bostonas) ir Algiui Raškiui 
(Ereliu skiltis, Hartfordas)!

Už pažangumą: Algirdui Šimuko- 
niui (Lapinai, New Yorkas).

Už sąžiningai atliktas pareigas 
skiltyje: Mariui Žiaugrai (Briedžiai, 
Bostonas).

Už lietuviškumą stovykloje: Jonui 
Bielkevičiui (Arai, Brocktonas) ir 
Vytui Bliūdnikui (Arai, Brockto
nas).

Už skautiškuma: Svajūnui Dabri- 
lai (Lokiai, Worcesteris). ;

Už dalyvavimą laužuose: Rimui 
Zdaniui (Ereliai, Hartfordas).

Už pasižymėjimą skautiškuose-žai
dimuose: Vytui Rasiui (Briedžiai, 
Bostonas).

Už gražias pastangas stovykloje: 
Algiui Krisiūnui (Stumbrai, Wa
terburis) ir Zigmui Žukui (Stum
brai, Waterburis).

Vilnelės pastovyklės varžybos:
I. Rūtų būrelis — 58 t.,
II. Rožyčių būrelis — 57 t.,
III. Pienių būrelis — 56 t. ir
IV. Žibučių būrelis — 52 t
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Pasakų piešimo varžybos:

I. Žibučių būrelis,
II. Rūtų ir Pienių būreliai,
III. Rožyčių būrelis.

Gamtos pažinimo varžybos:

I. Rožyčių būrelis,
II. Žibučių ir Rūtų būreliai,
III. Pienių būrelis.

Teisingiausiai nupiešė gandrą — 
Jane Jankauskaitė.

Visi būreliai gavo viešą pagyri
mą už gražiai nupintas verbas.

Sesių pastovyklės varžybų duomens:

I. Širšės iš Hartfordo su 121 t.,
II. Lapės iš Elizabeth© su 113 t.,
III. Pelėdos iš N. Y. ir Waterburio 

su 107 taškais.
Taip pat 24 skautės išėjo stovyk

lautojos specialybės programą ir 
sėkmingai išlaikė egzaminus.

Vilkiukų pastovyklės Žvėrynas

Stovyklos metu vyko varžybos 
tarp vilkiukų būrelių. Pastovyklė 
susidėjo iš 5 būrelių: Hartfordo rau
donojo būrelio, Worcesterio lelijavo 
būrelio, Bostono geltonojo būrelio 
ir New Yorko mėlynojo ir žaliojo 
būrelių.

Taškai buvo duodami už švarą, 
tvarką, drausmę, lietuviškai kalbė
jimą, papuošimus ir skautiškus 
įrengimus.

New Yorko v. sk. v. si. Ramunę V i 1 k u t a i t y t ę 
ir

s. v. v. si. Algirdą Rimą, 
sukūrusius skautiškąją šeimą, 

širdingai sveikina
Neringos ir Tauro tuntai

Geriausiai pasirodė New Yorko 
vienetas ir jam skirta pirmoji vieta. 
Tarp antros ir trečios tik buvo ke
lių taškų skirtumas ir laimėjo Hart
fordo raudonasis būrelis. Trečioji 
vieta teko dviem būreliam, nes su
vedus galutinius rezultatus, abu 
gavo vienodą taškų skaičių.
I. vieta — New Yorko vienetas 
(mėlynasis ir žaliasis būrelis),

II. vieta — Hartfordo raudonasis 
būrelis.

Iš viso VILNIAUS stovykloje sto
vyklavo 176 asmens, o savaitgalyje 
dar prisidėjo 32 asmens.

* ❖ ❖

Jaunystė — pavasaris;
Tai žydėjimas vyšnios;
Skubėkit gyventi,

Mielos Sesės ir Broliai!

Paskutiniojo VILNIAUS stovyklos 
laužo liepsnelė jau išblėso.

Aštuonios stovyklos dienos jau 
prabėgo, ir liks mumyse tiktai gra
žus prisiminimas ir pasisemtos ži
nios.

Mūsų skautiška nuotaika stovyk
loje tegul pasilieka mumyse visam 
laikui.

Iki pasimatymo kitą vasarą sto
vykloje!

s. P. Molis,
Stovyklos viršininkas.

SKAUTU AIDĄ 1966 metais turėtų gauti kiekviena skautiška šeima.
Reikia visų sąmoningos talkos, kad tai įvyktų.

Prisidėkime Sk. Aido 1966 metų prenumeratos vajaus metu.
Į talką lapkričio mėnesį, visi!

Nes praeis — nebegris to spin
dinčio džiaugsmo pilnos dienos.

Šios jaunos dienos yra bran
gios taip, kaip stovyklos kiekviena 
valanda.

Stovykla, kaip jaunystė: prasi
deda linksmai, prabėga ir baigiasi 
liūdnai.

Lieka tik atminimai, apie ku
riuos galvojant šypsena atsiranda.

Ši stovykla gražiai pasisekė ir 
palieka daug nuoširdaus džiaugsmo 
šių pušų šešėliuose. M.B.

Padėka Vilniečiams,
Mieli Sesės ir Broliai bei Talki

ninkai,
Mano supratimu, stovykloje nėra 

nei vieno nesvarbaus asmens, taip 
kaip nėra nei vienos pareigos, kuri 
būtų antraeilė. Kiekvienas vado- 
vas-ė yra lygiai reikalingas, ir kiek
vienas darbas turi savo svarbų tiks
lą bei paskirtį.

Džiaugiuosi, kad šių metų VIL
NIAUS stovyklos pareigūnai-ės, va- 
dovai-ės ir talkininkai-ės suprato 
tai, ir savo pareigas bei darbus at
liko pavyzdingai ir pasigėrėtinai.

Visų stovyklavusių sesių vardu 
visoms ir visiems geradariams nuo
širdžiai dėkoju.

Budėdama,
ps. Ramutė Lora, 

Sesių stovyklos viršininkė.
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®®®®@@ mini PIIITYIIIIIIII @®®@®®
Paveikslai iš medžių žievių1. Iškirpk kartoną, kuris tilptų į turimus arba pirktus neplokščius, platokus rėmus. Paskui nubrėžk jame stiklo didumą, nes tiek matysis iš pryšakio.

2. Nudažyk kartoną pageidaujama fono spalva: dangaus, jūros, pajūrio, pievos spalva. Imk tempera dažus.3. Nupiešk paveikslo kontūrus ir išdek žieves, samanas ir p. pagal spalvas, raštą, storį.4. Išdėstęs visą paveikslą, pradėk lipinti.Juo daugiau įvairių rūšių žievių turėsi, tuo geriau. Aišku, rink gabalus nuo nukirstų medžių, nukritusių šakų. Beržo žievė - tošė — lengvai lupasi sluoksniais: viršutinis baltas, po juo tamsesni atspalviai.Sausos samanos, šakelės, m. grybų skerspiūviai gražiai įsijungia į žievių vaizdą.
VORATINKLIŲ RINKINIAIRinkiniams geriausiai tinka aiškūs, plokšti spinduliniai voratinkliai, kurie geriausiai randami vasarą ir rudenį tarp mažų medžių šakų, krūmuose arba medinėse arba metalinėse tvorose. Akmeninėse tvorose kartais laikosi gyvatės arba net, pvz. Kalifornijoje, nuodingas voras juodoji našlė, todėl reikia būti atsargiem.Konservuoti netinka beformiai, varpo pavidalo arba per maži voratinkliai.Reikia apsirūpinti balto emalio dažais (spalvoti emaliai ne taip tinka); purkšti indas; spalvotas 9”xl2” popieriaus lapas, vartojamas rankdarbiams; terpentino ir skudurų (ypač neprityrusiam purškėjui!) ir pagaliau — laikraščių krūmams apkloti. O dabar prie darbo!Radęs tinkamą voratinklį, apdenk aplinkinius krūmus ar pan. laikraščiais. Patogiai pasidėk atsineštas priemones. Jei voras tinkle, pabaidyk jį atsargiai ilgu pagalėliu. Tik keli vorai nuodingi, bet ir kiti kanda. Todėl juos liesti arba paimti į ranką neapsimoka.

Jei manai, kad kokios nors šakelės trukdys pakišti popierių, atsargiai nukirpk jas, nesužalodamas tinklo.Atsargiai apipurkšk tinklą dažais iš abiejų pusių, stovėdamas šone. Purkšk trumpais judesiais, kad tinklas nesuplyštų. Jei pūstų vėjelis, purkšk pavėjui. Tikrai vėjuota diena iš viso netinka. Nestovėk taip, kad tektų įtraukti dažų lašelius į plaučius.Apipurškęs visą tinklą, palengva pridėk lapą spalvoto popieriaus iš apačios po visu tinklu iš karto, kad jo siūlai nesutraukti priliptų.Geriausia daryk tai kairiąja ranka, nes, kai bus aišku, kad visas tinklas jau prilipęs prie popieriaus, dešiniąja teks atsargiai nukirpti siūlus, kuriais tinklas laikėsi prie šakelių.Tai daryk netraukdamas ir nesukinėdamas popieriaus.Gautą eksponatą gali Įdėti į albumą, į rėmus, arba net padėti po padėklo stiklu.
KERAMIKA, stikliniai daiktai deginti paprastoje 

virtuvėje.Speciali krosnis keramikai deginti nemažai kaštuoja, bet šiuo metu galima gauti dažų arba glazūrų, kurias galima įdeginti savo plytoje. Daiktai, papuošti tokiais raštais, gali būti drąsiai vartojami kasdien.

Krautuvėse gali gauti keturkampių keramikos plytelių; nuplauk jas denatūruotu alkoholiu arba valyti skysčiu, gautu su dažais. Neužtenka plauti muilu ir vandeniu, nes bet koks riebumas neleis dažams tinkamai prilipti prie keramikos arba stiklo.Pervesk raštą ant daikto per kalkę, jei negali piešti laisva ranka. Dažyk paprastu būdu.Leisk dažams išdžiūti 12-24 valandų. Po to įdėk papuoštą daiktą į šaltą krosnį, pastatyk rodyklę ant 300° ir palik 15 min. Išjungęs krosnį, neišimk daikto, bet leisk visai atšalti.
— 199

23



MEDZiŲ SODINAMO ŠVENTE MUSŲ NAMUOSE
Kasmet musų šeima kviečia Al

dutės ir mano draugus į geguži
nę.

Pernai visi keturi vaidinome to
kį juokingą dalyką, kurį mamytė 
sugalvojo, todėl, sakėme, dabar 
tėvelio eilė ką nors sugalvoti.

Pagalvojo ir pasiūlė MEDŽIŲ 
SODINIMO ŠVENTĘ: su Aldute 
galėsime pasirinkti medį darži
ninkystėje, ir visi tuos medžius 
pasodinsime, o paskui švęsime.

Aišku, mums tas labai patiko 
ir tuojau pradėjome piešti kvieti
mus.

Vos išsiuntėme, ir jau telefonas 
pradėjo skambėti.

— Kas tai per šventė? — klau
sė. — Ar tikrai ką nors sodinsite? 
Ar galima bus padėti?

To tik ir tikėjomės. Tuojau rei
kalą paaišldnom ir patarėm; atei
ti "darbo drabužiais", .m/nj m

Trečiadienį vakarą daržinin
kystėje prie didžiojo kelio Aldutė 
išsirinko raudoną klevuką, o aš, 
aišku, ąžuolą — tokį juokingą su 
panašiais į rūtas lapų galais. Sa
ko, jie neužauga tokie baisi ai di
deli. Bet paimti medelių hepąė- 
mėme; juos žadėjo tik šeštadienį 
rytą paruošti; kad šaknys būtų 
tvarkoje. Kai jos išdžiūsta, me
džiui sunku priaugti svetimoje 
vietoje; todėl jas atsargiai iška
sa ir su drėgnom žemėm įkiša į 
maišą. Matėme tokių paruoštų 
medžių, kaip žmonės juos vežėsi.

Besiruošiant namuose ir pieve
lėje už namų, atėjo ir šeštadienis. 
Lygiai trečią valandą prisistatė 
visi mūsų draugai — nieko nerei
kėjo laukti.

Tėvelis mus tuoj nuvedė prie 
medelių rūsyje ir pasakė, kad 
duobes reikės kasti didesnes už 
tą maišą su šaknimis. Kad duo
bes reiks iškloti juodžemiu, pas
kui pamažu įstatyti medelius, gal 
truputį giliau, kaip jie anksčiau 
augo; kad reiks šaknis paleisti ir 

gražiai išskėsti, o paskui iš visų 
pusių užpilti žemių ir prispausti.

Visi klausėsi, net Petriukas, ku
ris stovykloje piaustė gyvo me
džio kamieną ir už tai buvo pa
kliuvęs. Bet čia tik tarp kitko.

Kasėme duobes, ir mergaitės 
žiūrėjo, kol Aldutė paprašė, kad 
ir jai leistų nors truputį padėti, 
nes juk ten augs jos medis!

Tėvelis dar Įdek pataisė, o pas
kui išklojome duobes žeme iš 
juodžemių krūvos.

Kai nešėme klevuką iš rūsio, 
buvo tikra procesija: visi norėjo 
nors Įdek padėti, prisiliesti. Įsta- 
tėme, atleidome maišą, ir tėvelis 
pataisė šaknis. Jis dar turėjo du 
maišu ypatingai geros žemės iš 
daržininkystės ir vieną įbarstė į 
duobę su kitom žemėm. Prispau- 
dėm viską, ir buvo baigta. Ne, 
tiesa, dar gerokai palaistėm.

Tada atėjo mano ąžuoliuko eilė. 
Jo šakos buvo apkarpytos — sa
ko, šaknims lengviau priaugti, 
kai medelis toks — bet jis man 
vistiek patiko.

Pasodinome gražiai, ir tada tė
velis pats įkalė po tris stulpelius 
aplink kiekvieną medį, neįdėtai 
uždėjo ant medžio kamieno gu
minį lankelį ir pririšo prie stulpe
lių. — Ir mano ąžuoliuką palais
tė. —

Atrodė gražiai atliktas darbas, 
ir visi pradėjome vaišes. Valgė
me, kiek tik tilpo, ir buvo skanu.

Paskui tėvelis pasakė prakal- 
bėlę.

Jis paaišldno, kad Šiaurės 
Amerikoje Medžių Sodinimo 
šventės pradėtos 1872 metais 
Aliaskoje. Žmonės ten visokiems 
reikalams buvo iškirtę beveik vi
sus medžius, ir tada p. Sterling 
Morton ėmė visus raginti sodinti 
naujus medžius.

Tas dalykas patiko kitiems 
žmonėms įvairiuose kraštuose, ir 
jie pradėjo švęsti Medžių Sodini
mo šventes.

Lietuvoje Lietuvai pagražinti 
draugija ir kiti pakvietė moldnius 
pradėti sodinti medelius įvairiau
siose vietose: prie kelių, sodybų, 
kapinėse, miestuose ir miesteliuo
se ir dar ten, kur miškai buvo iš
kirsti.

Tuojau mokiniai sukruto — 
pirmą kartą 1923 metais — ir ėmė 
gražinti savo kraštą.

Miestuose, tėvelis sakė, dar be 
to sodindavo vieną ypatingą me
dį ir duodavo jam gražų vardą, 
pvz.. Laisvės Ąžuolas, Klaipėdos 
medis, D. L. K. Vytauto medis ir 
pan.

Jau tuoj supratau, kad ir mūsų 
medžiams reiks vardų. Taip ir 
buvo: pavadinome Aldutės medį 
Sesių medžiu, o mano ąžuolą 
Lietuvos medžiu.

Visi išsiskirstė patenkinti, o aš 
tik žiūrėjau į savo ąžuoliuką ir vis 
galvojau:

— Kad tik greičiau užaugtum: 
taip sunku laukti!
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