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OFICIALIOS LSS VADOVYBĖS ŽINIOS
Sukaktuviniai metai —

Nusistatyta, kad LSS Sukaktuviniai metai apima 
1967. XL 1 — 1968. XI. 1 laikotarpi. Laikas ligi š. m. XI. 
1 d. laikomas paruošiamuoju laikotarpiu.

Sukaktuvinių metų reikalais surinktoji bendrųjų 
dalykų, medžiaga, daugiausia v. s. A. Matonio apdirbta, 
paskelbta atskiru raštu.
V-oji Tautinė Stovykla —

Nusistatyta auksinėms sukaktims atžymėti suruošti 
tradicinę — ši kartą — V-ąją Tautinę Stovyklą 1968 m.

Surinkus ligi tol tuo klausimu pateiktą medžiagą, 
išleistas specialus raštas — LSS V-oji Tautinė Stovykla.

Raštas yra bazė konkretiems planams ruošti, svars
tyti, tarti bei vykdyti.

Tautinės Stovyklos vietos ir laiko reikalu yra Įvai
rių užuominų. Išleistas specialus raštas su anketa Vado
vybės nariams pateikti jų pasiūlymams.

Kiekvienas stovyklautojas paruošiamas namie, sa
vo vienete, savo aplinkoje.

Tautinėn Stovyklon jis atvyksta ne tik ko patirti, 
bet ir daug duoti.

Nepaprastai didelė visų vietinių vadovų ir vadovių 
atsakomybė, kuri yra ruošiantis, dalyvaujant ir pasi
baigus Tautinei Stovyklai.

Jei norima tikros sėkmės, būtina, kad visuose tri
juose Tautinės Stovyklos etapuose dalyvautų visi vado
vai ir vadovės su savo skautais ir skautėmis. 
Sukaktuvinis leidinys

Nutarta 1968 m. išleisti sukaktuvinį LSS-gos leidi-

Viršelio 1 psl.:
STOVYKLOJE. B. Kerbelienės ntr. 

nį — Lietuvių Skautu Sąjunga (dabar ir praeityje); la
biausiai sudedant oficialią jos medžiagą, sudėties žinias, 
vadovus-es, šakų, vietovių ir p.

Šis leidinys neatstos ir nekonkuruos laukiamos 
knygos Lietuvių Skautija. Jis labiausiai apims visą 
LSS-gą dabar visose vietose.

Medžiagą renka v. s. A. Saulaitis, o spausdins v. s. 
V. Vijeikis.

Knygos leidimo išlaidas turėtų padengti pajamos ją 
parduodant.

Knygai, šalia oficialių šaltinių, reikės trumpų ap
žvalgėlių šakomis — Seserija, Brolija, Ak. Sąjūdis, pas
kui jau skersiniais piūviais — rajonais, vietovėmis ir p.

Iliustracijų, ne tik paskirų vadovų-ių ar jų grupių, 
bet ir iš veiklos ir p., laukiama iš visur.

Pagal planą, medžiaga turi būti sudaryti šiemet.

V.S. P. JURGELOS KNYGA LIETUVIU SKAUTIJA
V. s. P. Jurgėla per daug metų surinko labai daug 

medžiagos ir parašė veikalą, kuriam, kaip dabar yra, 
išleisti reikia didelio kapitalo. Praeitoji Pirmija, susi
pažinusi su veikalu, įvairiai reikalus svarsčiusi, nutarė 
knygą išleisti, jei ji galės būti sutrumpinta ir kai kur 
rankraštis kiek pataisytas.

V. s. K. Palčiauskas buvo įgaliotas visais klausimais 
susitarti su autoriumi. Vėliau buvo įsteigta komisija 
sudaryti sąlygas knygai išleisti.

Nežiūrėdamas savo pasilpusios sveikatos, v. s. Pal
čiauskas, jau daug darbo įdėjęs ligi šiol maloniai sutiko 
ir toliau stengtis, kad knyga galėtų išeiti.

Knyga buvo tada nutarta leisti prenumeratos būdu.
Kai paaiškės, kad rankraštis ir k. galutinai paruoš

tas spaudai, komisija kreipsis prenumeratos reikalais.
Tada labai riekės visų talkos!
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Petronėlė Orintaitė

BUDĖJIMAS

Mielas krašte — Lietuva brangioji! 
tyrą meilę, jauną širdį tau nešu — 
rūtos šakele žalia žaliuoji, 
saulės spinduliu šypsais iš debesų...

Mirga Nemuno žydriausia juosta, 
derlium žėri vasarojai pagiriais.
Kol audroj laivai neranda uosto, 
mūsų širdys dar namolio nepareis...

Ilgesiu budėsime šią ilgą naktį — 
Švento pažado ugniakurai liepsnos! 
Kol pražys paparčio laimės raktai: 
Baltija — verdenė meilės nemarios.

O. B. Audronė

NEŽINOMI

Kapuose kryžių tiek, 
O jums pritrūko — 
Nežinomi,
Visam plačiam pasauly 
Užmiršti —

Tik Viešpaties žvaigždy- 
Laisvi, [nuošė
Tik Viešpačiui 
Ir tėviškei 
Šventi.

Nežinomas kareivis, 
Nežinomas šventasis, 
Nežinomas, 
Tu, mano broli, 
Ar sesuo gera — 
Kiek daugel, Viešpatie, 
Kiek daugel 
Pas Tave jų rasis — 
Nežinomų vardų, 
Kiek daugel 
Pas Tave 
Yra.

Ant kryžių tiek vardų — 
O jums pritrūko —
Nežinomi.

Nežinomi vardai, 
Nežinomi veidai, 
Užgesę žodžiai, 
Tavo vardą šaukdami; 
Jie eisenoj 
Su Tavo kryžium 
Ant pečių — 
Keliauja 
Ir keliauja 
Pas Tave.

(Iš "Žingsniai takeliu")

AS PASIŽADU ... Iš pat pirmųjų skautavimo dienų jau jau
niausieji skautukai ir skautelės ugdomi gyventi lietuviškąja 
dvasia. Nuotrauka iš Los Angeles.

LK'.T’ 'r 3
N’ .. < ' NVi
M i DO
B1L IOT3KA

— 123

3



smrwn&» »NEmr
SKAUTAS MANDAGUS 
IR RITERIŠKAS.

Mandagumas rodo gerą 
išauklėjimą ir išsiauklėji
mą. Mokslas ir išauklėjimas 
turėtų eiti kartu, deja, ne 
visuomet taip yra. Tuo 
daug žmonių susirūpinę.

Mat, būti mandagiam 
reiškia galvoti apie kitus ir 
gerbti juos, ypač jų jaus
mus.

Kai prašai ir dėkoji, ati
darai vyresniam arba ką 
nors nešančiam duris; kai 
užleidi savo vietą — esi 
mandagus.

Kai atjauti ir padedi se
nesniam ir silpnesniam, esi 
riteriškas.

Kai, eidamas gatve su 
draugais, apsimeti nematąs 
seno kaimyno, kad nereiktų 
sveikintis, esi bailys arba 
niekšas, ne riteris.

Kai šauki ir siauti namie, 
bet maloniai šnekiesi ir pri
sitaikai kitur; kai rėki ant 
savo skautukų, o nuolan
kiausiai kalbiesi su vadovu, 
nesi tikrai mandagus, nes 
mandagumas eina iš šir
dies. Jis žmogaus dalis.

Visu laipsniu skautai ir skautės 
stengiasi pakopti bent vienu patyri
mo bei prityrimo laipsniu aukščiau 
ir tinkamai pakartoti turimų laips
nių programų reikalavimus.

SKAUTE MANDAGI 
IR KUKLI.

Lietuviškam kaime galė
davai rasti gražios, manda
gios elgsenos: žmonės 
stengdavosi daryti visa, 
kad svečias gerai jaustųsi; 
gerbdavo senus žmones; ne- 
klausdavo skaudžių klausi
mų ir nutylėdavo nereika
lingus gandus. Tavo tėveliai 
tikriausia žinos daug pa
vyzdžių.

# * *
Mandagumas arba jo ne

buvimas ypatingai pastebi
mas mergaitėje.

Kaip mergaitei tinka ma
lonus balsas, švelni išraiška, 
jautrus elgesys kitų atžvil
giu! Kaip gaila, kai ji, tikė
damasi tapti “populiari”, 
šūkauja gatvėje, stumdosi 
krautuvėje, knisasi prekėse 
ir šiurkščiai elgiasi su par
davėjom!

Sesės AUŠROS dr-vės Putname, Conn., narės, gyvenančios Nek. Pr. M. 
seserų laikomame lietuvaitėms moksleivėms ir studentėms bendrabutyje. 
Viduryje sėdi skaučių vadovė ps. sesuo Igne (Gr. Marijošiūtė).

Kaip skaudu, kai net na
miškiai nesusilaukia pa
prasčiausio mandagumo, ne
kalbant jau apie seserišką 
arba dukterišką jautrumą! 
Kai ignoruojama tvarka, 
padėka pamirštama, visko 
reikalaujama, kai malonūs 
laiškai mėtomi be atsaky
mo!

Ir kuklumas — ką Skauty- 
bė lietuvaitei apie jį sako: 
kukli skautė....... nesigiria,
bet maloniu elgesiu ir kal
ba, skoningu ir gražiu apsi
rengimu patraukia kitus. 
Ir: tuščia statinė garsiai 
skamba.

Kuklumas labai brangus 
dalykas. Jis parodo, kiek tu 
save gerbi. Kai savęs ne
gerbi, ir kiti nustoja tave 
nuoširdžiai gerbę. Tai dide
lis nuostolis.

Elkimės taip, kaip norėtu
me, kad kiti su mumis elg
tųsi.
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LSS V-oji TAUTINĖ STOVYKLA 1968 m.LSS Vadovybės nustatytiems 1968 Sukaktuvinių metų tikslams siekti ir specialiems uždaviniams atlikti 1968 metais ruošiama Lietuvių Skautų Sąjungos V-oji 
TAUTINĖ STOVYKLA.Reguliamino nustatyta tvarka V Tautinėje Stovykloje gali dalyvauti LSS-gos nariai-ės ir kviesti sve- čiai-viešnios.

ARTIMIAUSIEJI RŪPESČIAI: PAGRINDAIA. LSS Vadovybė konkretizuoja visus reikalingus planus, sudaro reikiamus ryšius organizuoti pagrindiniams reikalams.
B. Didžioji pasiruošimo darbo našta atliekama rajo

nuose, vietovėse ir p.Rūpinamasi:a) paruošti ir nuteikti visus LSS narius tinkamai jau dabar ruoštis, tvarkytis ir 1968 metais vykti į V-ąją T. Stovyklą;b) LSS narių pasiruošimas T. Stovyklai sudėtingas:1) aktingai užsiimti ligi stovyklos ir stovykloje tvarkingai dalyvauti labai veikliu bei pareigingu būdu;
2) pasiruošti dalyvauti visos programos dalykuose: įsirengimai, tvarkymasis, meninis veiklumas, dainos, tautinių elementų išreiškimas, laužai ir t. t.;3) pasiruošti ir medžiaginiai: įsigyti asmens inventorių, turėti tvarkingą uniformą bei ženklus, susikaupti lėšų stovyklavimo bei kelionės išlaidoms padengti;4) svarbiausia: nusiteikti skautiškai!C. Visi užsiėmimai, sueigos, iškylos ir ypatingai šių metų stovyklos turi būti naudota visiems tobulai pasiruošti dalyvauti Tautinėje Stovykloje 1968 m. T. Stovyklai visur ruošiamasi reguliaria dabartine organizacija. Tačiau, kur galima ar kur reikia, labai tinka papildyti vadovaujančius veiksnius ir tokiais vadovais-ėmis, kurie gali visa širdimi atsidėti ruoštis ir dalyvauti.Būtina tėvų, globėjų bei rėmėjų talka.Nuo visuotinai įvykdyto pasiruošimo — pareis, kokia bus toji LSS V-oji Tautinė Stovykla.

1. V-osios Tautinės Stovyklos specialiais uždaviniais 
laikoma:a) stovykliniu būdu paminėti Nepriklausomos Lietuvos atsikūrimo ir Lietuvos skautybės įsikūrimo 50 metų sukaktis;b) išlaikyti Lietuvos skautų-čių pradėtą skautiškąją tradiciją — kas 10 metų suruošti Tautinę Stovyklą;c) pastebimiau įsigilinti į tautinius lietuvių reikalus ir parodomaisiais būdais giliau įsijausti į lietuvių kultūros lobius;d) siekti tobulai skautiškai stovyklauti ir parodyti lietuvių skautybės sąjūdžio stovyklinius užsimojimus bei sugebėjimus;e) užsidegti didesniu noru stiprėti dvasia, atsakingiau įsipareigoti tautiniams lietuvių uždaviniams, geriau organizuotis ir tobuliau gyventi skautiškąjį lietuvybės gyvenimą.

2. V-osios Tautinės Stovyklos gyvenimas:— grindžiamas skautybės dvasia;— ugdomasi tautinio solidarumo nuotaikomis;— atsispindi lietuvių skautybės idealais;— paremtas skauto ir skautės įžodžiu ir įstatais;— ryškus lietuviškomis tradicijomis;— vaizdus tobulomis skautavimo apraiškomis;— jaukus nuoširdžiu visų bendradarbiavimu.3. Stovykloje pabrėžtinai branginama visa, kas lietuviška, ir rūpinamasi joje kalbėti lietuviškai.4. Stovykloje ir už jos:a) elgiamasi, kaip priimta elgtis tikrų skautų ar skaučių bendruomenėje;b) laikomasi nustatytos tvarkos ir vykdomos taisyklės;c) gerbiama nuosavybė, tausomi ištekliai ir saugomas turtas bei inventorius;d) niekas neturi šaunamųjų ar kitokių ginklų;
e) nedaromi jokie naktiniai ar kitokie užpuolimai;f) neįgabenama, neturima ir nevartojama jokiu svaiginamųjų gėrimų (degtinės, vyno, alaus ir k.).
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KUR VYKO PASAULIO
I. Olympijoje Londone, Anglijoje, 

1920 m.

1st----Olympia, England
1920

Dalyvavo 8000 skautų iš 34 kraš
tų. Šešių akrų stiklu dengta patalpa, 
kurios cementines grindis reikėjo 
padengti žemėmis varžyboms.

Neskautai dalyviai: aligatorius iš 
Floridos, krokodiliukas iš Jamaikos, 
liūtukas iš Rodezijos, beždžionės iš 
Pietų Afrikos, drambliukas ir kup
ranugaris.

Baden-Powellis paskelbtas Pa
saulio Skautų Šefu... “Jei tokia jūsų 
valia, išvykime iš čia tvirtai pasi
ryžę, kad tarp savęs ir savo berniu
kų išvystysime, per pasaulį apiman
čią broliškumo dvasią, šį draugišku
mą, kad galėtume padėti išvystyti 
taiką ir laimę pasauly ir gerą va
lią žmonių tarpe”.

II. Ermelundene Kopenhagoje, 
Danijoje, 1924 m.

Naujumai: skautų savaitės vieš
nagė privačiuose namuose po įvy
kio; Pasaulio Skautų Varžybos. 
Problemos: publikos užplūdimas ir 
tvanas! B.-P. tampa “Baden Mester” 
— Maudynių Viršininkas.

2nd—Ermclunden, Denmark 
1924

B.-P. Kopenhagos stadione teikia 
premijas už įvairias varžybas.

4,549 kiaurai permirkę skautai 
žmonių priglaudžiami vienai nak
čiai.

Dalyvavo Lietuvos skautų drau
govė.

Si džiamborė įrodė, kad skautybė 
ne tiktai berniukų žaidimas, bet 
rimtas įnašas į pasaulio pilietišku
mo auklėjimą.

SKAUTŲ DŽIAMBORĖS?

III. Arrow Parke Birkenheade, 
Anglijoje, 1929 m.

Skautybė sueina į metus. 50,000 
skautų iš 69 kraštu, 320,000 svečių. 
Dalyvavo 4 lietuviai skautininkai.

B.-P. pučia kudu (Afrikos antilo
pės) ragą per atidarymą. Pirmasis 
Skautų Įžodis.

3rd——Arrowe Park, England 
1929

B.-P. tampa lordu Baden-Powel- 
liu (Lord B.-P. of Gilwell).

“Purvo Džiamborė”. Aukso Strėlė: 
nesantaikos kirvukas užkasamas ir 
paauksuotos medinės strėlės išda
lintos tautybėms. B.-P.: “Dabar 
siunčiu jus atgal į jūsų gimtuosius 
kraštus, nešančius taikos ir geros 
valios ir broliškumo ženklą. Nuo 
šios dienos aukso strėlė yra taikos 
ir geros valios simbolis. Neškite tą 
strėlę toliau ir toliau, kad visi pa
tirtų apie žmonių broliškumą”.

IV. Godollo Vengrijoje, 1933 m.

4th—Godollo, Hungary 
1933

25,792 stovyklautojų. Kasdieninis 
stovyklos laikraštis vengrų, anglų, 
prancūzų, vokiečių kalbomis ir 
straipsniais kitokiomis kalbomis. 
Neoficialioji kalba “džiamboreese”, 
susidedanti daugiausia iš ženklų ir 
juos pabrėžiančio laimingo šypsnio.

Kiekvienas svetimas kontingen
tas turėjo “pusbrolį” — vietinį 
skautą, mokanti jo kalbą.

Pirmą kartą dalyvauja oro skau
tai. Pirmasis skautiškas pašto ženk
las.

Lietuvos skautus atstovavo repre
zentacinė draugovė.

Džiamborės ženklas — Baltoji 
Vengrijos Stirna. B.-P.: “Galite žiū
rėti i tą baltąją stirną kaip į skais
čią skautybės dvasią, šokančią pir
myn ir į viršų, vedančią jus visuo
met pirmyn ir aukštyn, kad šoktu
mėte per sunkumus ir būtumėte pa
siruošę naujiems nuotykiams...”

V. Vogelensang - Bloemendaale 
Olandijoje, 1937 m.

5tli——Vogelensang-Bloemendaal 
Holland, 1937

28,750 skautų iš 54 krašt. Lietuvių 
buvo draugovė.

B.-P. 80 metų. IX-oji Tarptautinė 
Skautų Konferencija, B.-P. pasku
tinioji.

Kasdien pasirodymai arenoje. Jo
je skautės sveikina ladyB.-P., Pa
saulio Skaučių Šefe.

Švariausia džiamborė: 120 purkš- 
lių ir 650 vandens kranų. 71 tiltas 
per stovyklą rėžiančius kanalus.

Pristatydamas džiamborės emble
mą, Jokūbo Lazdą (matuoti lazdą), 
B.-P. sakė: “Dabar man atėjo lai
kas atsisveikinti. Noriu, kad gyven
tumėte laimingą gyvenimą. Jūs ži
note, kad daugybė mūsų niekad ne
besusitiks šiame pasaulyje...”

VI. Moissone Prancūzijoje, 1947 m.
Taikos džiamborė. 24,152 skautų. 

Buvo lietuvių tremtinių draugovė. 
Dešimts metų po V-osios džiambo
rės. B.-P. nebėra.

m
HMONPIAL

°35__ _ _____

FRANOE1941S
6lh——Moisson, France 

1947

Garsiakalbiai nemaloni naujovė. 
“Traukinys”, atgabentas iš Maginot 
linijos, vartojamas džiamborėje. In
dijos skautai švenčia savo krašto 
nepriklausomybę.

“Iššaukimai” buvo Moissono da
lis. Berniukiški “iššūkiai” priklau
so neužfiksuotam visu džiamboriu 
gyvenimui.

Užbaigimo maršas pagal jūrinin
kų surišimo mazgą — džiamborės 
simbolis. Per atidarymo ceremoniją 
skautai atžygiavo valstybėm, per 
uždarymą kiekviena pastovyklė bu
vo vienetas ir sekė vėliavas ir gai
res tų kraštų, kurių skautai joje sto
vyklavo.
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VII. Salzkammerguto Bad Ischl, 
Austrijoje, 1951 m.

II ill _ 
JAMBOREE

OSTERREICH 
LA6ERGEIANDE

7th—Bad Ishl, Austria 
1951

Paprastumas pagrindinis Džiam
borės bruožas. Pastatyti septyni 
bokštai visoms septynioms Pasaulio 
Džiamborėms atminti. Skelbiant 
kiekvienos džiamborės vardą, vė
liava pakeliama atatinkamame 
bokšte ir dainuojama to džiamborės 
daina.

Pirmą kartą vokiečių skautai ga
lėjo dalyvauti pasaulinėje džiambo- 
rėje kaip tikri Pasaulio Brolijos na
riai.

Vienas skautas iš Japonijos, ne
mokėdamas jokios kitos kalbos, 
kaip tik savo gimtąją kalbą ir žodį 
“džiamborė”, laimingai atskrenda 
ir žino, kad pasiekė kelionės tikslą, 
kai pamato skautus, mosikuojan
čius japonų vėliavomis austrų aero
drome.

VIII. Niagara-on-the Lake Kana
doje, 1955 m.

Pirmoji Pasaulio Džiamborė ir 
Tarptautinis Skautų Sąskrydis ne 
Europoje. 11,139 skautai iš 71 kraš
to. Naujųjų Horizontų džiamborė.

Daug naujovių: virti vartojamos 
medžio anglys; televizija ir uraga
nas Connie! Nepaprasti atvykėliai 
— svečiai: 2 banginių žvejai Otta- 
wcs upe iš Montrealio per Rideau 
kanalą ir Ontario ežerą; 3 skautai 
džypu iš Brazilijos; išvykę iš namų 
prieš 4 mėnesius, Naujosios Zelan
dijos skautai, atlikę 30,000 mylių 
kelionę, atvyko į džiamborė.

Didžiausias įspūdis: kanadiečiu 
vaišingumas. Skautai — naujieji 
.Kolumbai — atranda Ameriką.

IX. Sutton Parkas Anglijoje, 1957 
m.

J. I. M. Jubiliejinė Džiamborė — 
apima vyčių sąskrydį Moot ir Inda- 
bą pirmą kartą. Virš 30,000 skautų 
iš virš 80 kraštų. Šimtmetis po B.-P. 
gimimo.

Stovykloje veikia mėgėjo radijo 
stotis. Skautas visokiom priemonėm 
atkeliauja iš Pakistano.

24 puslapių stovyklos laikraštyje 
netilpdavo visi dienos įvykiai. Nak
tį stovyklą ištinka, galima sakyti, 
tradicinė audra — Jamborain.

Obeliskas pastatytas Sutton Parke 
šioms skautiškoms sukaktuvėms pa
minėti.

X. Mt. Makilingas Filipinuose, 
1959 m.

Pirmoji Pasaulinė Džiamborė To
limuose Rytuose. 12,203 skautų iš 
44 kraštų. Dalyvavo 2 lietuviai 
skautininkai.

Statome rytdieną šiandien”. Pusė 
milijono lankytojų per vieną dieną.

“Bambuko džiamborė”, palmių ir 
bambuko miestas. Rytų ir vakarų 
susitikimas, naujas patyrimas vi
siems. Filipinų šypsnys neužmiršta
mas.

Atsimindami oro siautimus anks
tyvesnėse džiamborėse, viskam pa
siruošę prancūzų skautai pražygiuo
ja su geltonais lietaus apsiaustais.

Niekuomet negalima visko papa
sakoti. Džiamborės pasisekimas nė
ra iš tikrųjų pasirodymai arenoje, 
ar laužai. Tikroji džiamborė vyksta 
berniukų iš daugybės kraštų šir
dyse.

XI. Maratonas Graikijoje, 1963 m.
14,000 dalyvių. Buvo lietuviu skil

tis. Graikijos sosto įpėdinis ir Skau
tų Šefas atidaro džiamborę. “Aukš
čiau ir plačiau”.

Klasikinė istorija atgyja: Marato
no bėgikas, Herkulo darbai, Triat- 
lonas.

Įvyksta tragedija: filipinų kontin
gentas žūsta oro katastrofoje. 
Džiamborės vėliavos nuleidžiamos.

Skautai iš 88 kontingentų pražy
giuoja ir Maratono deglas (fakelas) 
perduotas amerikiečiui skautui, kad 
būtų vėl uždegtas per XII džiam
borės atidarymą kur nors Ameri
koje.

XII. Tas kur nors yra Farragut 
Valstybinis Parkas Idaho valstybė
je JAV, 1967-VIII-1-9 d.

Šioje Džiamborėje lietuvių skau
tų organizacija, kaip ir kitos egzilų 
skautų organizacijos, savo atstovy
bių neturės.

Tačiau tikimasi, kad vienu ar ki
tu būdu lietuviu skautų ten bus.

Linkime jiems pasisekimo!
Negalėdami dalyvauti tarptauti

nėje stovykloje šiais metais, pasi
stengsime kitais metais savo V-ąją 
TAUTINĘ STOVYKLĄ sukurti tik
ros skautiškos ir lietuviškos dva
sios! Tai bus mūsų žodis.

— 127
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STOVYKLOS

PASKUTINIS SUDIEV...

Paskutinis laužas užgęso. Vi
siems susiėmus už rankų, tyliai ir 
jautriai nuaidėjo vakarinės gies
mės melodija.

Stovykla baigiasi...
Čia buvo daug dirbta, žaista, 

dainuota. Buvo daug ko išmokta 
is vadovų, iš draugų ir ... iš klai
dų.

Tuoj, išsiskirsčius po visus 
miestus, prasidės metinė skautiš
ka veikla, ruošiantis ateinančiai 
stovyklai.

Jei kada nors užeis nenoras 
dirbti ar lankyti sueigas, gražūs 
šios stovyklos prisiminimai tegul 
uždega mus iš naujo ir įkvepia jė- 
gV-

Mes skautaudami žaidžiame tų 
didįjį žaidimų, kurs ruošia kilnius 
piliečius, pasiryžusius dirbti Die
vui, Tėvynei ir Artimui.

Iki pasimatymo ateinančioje 
stovykloje!

Ir V-ojoje Tautinėje Stovyklo
je 1968 m.!

v. s. J. Vaišnys, S. J.

VADOVU IR VADOVIŲ 
LAVINIMO STOVYKLASąjungos vadovybės rūpesčiu organizuojama skaučių vadovių ir 

skautu vadovu lavinimo stovykla — 
kursai Rako stovyklavietėje, Mich., š. m. rugpiūčio 19-27 d.d.Stovykla padalinta i dvi pasto- vykles: skaučių vadovių ir skautų vadovų.Programa bus einama dviem laipsniais: jaunesniesiems vadovams(nuo 14 m. amžiaus) ir vyresniesiems vadovams (nuo 17 m. amžiaus).Skaučių vadovių lavinimo pasto- vyklei vadovaus s. A. Namikienė, o skautų vadovų — s. A. Saulaitis. Ūkiniais reikalais rūpinsis s. K. Ci- 
jūnėlis.Stovykloje dalyvaus ir daugiau vadovų-ių, galinčių tuo metu turėti savo tiesioginių užsiėmimų atostogas, ir prisidės, kad stovykla pasisektų.Dalyviai turi registruotis iš anksto per savo tiesioginius vadovus. O vyresnieji vadovai-ės, galį prisidėti programai išeiti, instruktuoti ai- kitaip talkinti, mielai prašomi tiesiogiai susisiekti su pastovyklių vadovais.

Is viso laisvojo pasaulio lietuvių jaunimo atstovai-ės pr. metais stovyklavo JAV-ėse. Tą stovyklą Lietuvių Bendruomenės vardu organizavo ir jaivadovavo daugiausia skautai-ės. Tai jų įnašas lietuvybės labui.Žvaigždės klišė.
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JAV ATLANTO RAJONAS

NY skaučių-tų sueigoje t-kė 
s. D. Siemaškienė perduoda 
laimėjimo taurę NY orinio 
komandos kapitonei psl. K. 
Garunkštytii. Komanda rajo
no sporto šventėje laimėjo 

vietąl 
si. A. Simukonlo ntr

NY skautų tėvų komitetas, 
ne tik uoliai remią.3 Nx ir 
Atlanto rajono skautus-es, /p> Rozita 'p.' Henrikas 
dėt kasmet prisideda padėti siaDeiienė. Miklas.
..išlaikyti ir Skautų Aidų

p. Algirdas p. Aldona 
Prekeris. Jonynienė.

-R. Kisieliaus ntrs

Brolis S. Alilionis, 
laimėjęs skaičių spėjimo 
varžybas, džiaugiasi 
laimikiu.

.Kaziuko mugės NY 
vilkiukų dr-vės skyriaus 
šeimininkai T. OsmoIškiš 
T. Lora

ir
Ir gražus darbeliai

-131
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KANADOS RAJONAS

TORONTE

/k/ Tautinių šoklu šokėjai-os 
skautoramoj e.

Mugėje vyr. skaučių Birutės dr-vės atsto 
vės: sesės A. Jonkaltytė, A. Šeškuvienė, 
B, Butvillenė ir pa. S. 
Valiūnienė.

Vy?' skaučių kavinėje valt. V. Balčiūnaitė 
ir pi. D. Kazlauskaitė, talkininkės.

Kai kitur,muges atidarant, nuker
pamas kaspinas, tai Toronte reikia 
atrišti painu virvės mazgą. 
V.s. VI. Vijeikis įveikė!

iškilmingą sueigą.
Atidarytas šaunus Toronto skautų-čių tauk

ias. Svečiai Ir vadovai-ės. P. Elzė Jankutė, 
Mažosios Lietuvos Patriaoho Martyno Jankaus 
duktė /kairėje/ garbės svečiu tarpe.

132-

/k/ Jūrų skautų skyrius.

’/kairiau/ Jaun. skaučių 
Tulpės dr-vės skyriuje L. 
Kusinaitė ir Ž. Baranaus
kaitė o

S. J. Dambaras vilkiukams 
dalina v.s. Vijelkio atvež
tas dovanas - knygas.

Skautas A. Gvildys skuba 
tvarkytis savo dr-vės sky
riuje mugės metu Toronte.

S. Dapkaus ntrs. Broliai jūrų skautai savo skyriuje mugėje. B. Tarvydo ntr

-133
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Čia yra vienos mums žinomos dainos posmelis. 
Jam užbaigti trūksta balsių. Pabandykime.

T g m t v n g m m r m s 
m t š g n sk t 5 k 5 Is 
v 5 k m 5 p š v s m L t v ml 
m t n j m s m s j s v k

134-
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AUSTRALIJOJE

Bebrai laimi II-ąją vietą 
egzilų skautų tarpsklltlnėse 
varžybose; dalyvavo 6 tautos

STOVYKLOS

daina

Nusijuok, saulute., mums pro debesėlį, 
Spindulių pažerki pro žalius lapus — 
Te daina jaunoji mūs’stovykloj skamba, 
Broliška vienybė supa mus visus!

“Neringos’ stovykloj daug dainų, daug juoko, 
“Neringos” stovykloj daug jaunų širdžių — 
Dievui ir Tėvynei jos karštai liepsnoja, 
Artimui padėti joms netruks jėgų!

Eukaliptų gojai per dienas čia ūžia, 
Pietų Kryžius spindi auksu per naktis — 
Žada laimę skaisčią mums šio krašto vėjai, 
Bet tėvynėn skrieja nerami mintis

Šešupės ir Žalgirio dr-vlų 
jaunesnieji žaidžia aikštėje. t- +Tautiniai žaidimai - puikus įį^iškojo ^^TkluVaiVprleP?au^ ^Vykioje
ugdymo, veiksnys. Daugiau jų stovyklose! J

z Tautinių papročių pažinimo 
užsiėmime: rtlisų "Velykų bobutė '.

Ps. J. Zinkaus ir 
Vilkaičio ntrs.

-135
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1 - " Budėk" yra skaučių - - -
2 - Koks švilpesys yra "ramiai" ?
3 - .Skautės dėvi - - -

- Langelio mėgiamas vaisius - - -
5 - Lietuvių skautų globėjas šv. - - 
S - Kokį medį puošiame Kalėdoms?

7 - Mūsų Tėvynė - - -
8 - Mes mokomės Lietuvos - - -
9 - Lietuvos miestas - - -

10 - Mokomės deklamuoti - - -
11 - Pavasarį paukščiams keliame - -
12 - Lietuvos uostas - - -

Ji
£žsgėk mįslę :

Be rankų, be kojų, o dieną naktį bėga. --- /•—/—•/—••/—/--- //
Pats savęs nemato, bet kitą parodo. -- /•—•/--- /—
Turi sparnus, bet nelekia, neturi kojų, bet nepavysi.----/•—/ /-7”7/
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MŪSIĮ
- i- jauniesiems

Skautas tiesus ir laikosi 
savo žodžio

Tėvai mokė mažą sūnų 
Stengtis nemeluoti, 
Vengti melo pataikūnų, 
Su melu kovoti.
Iš namų išbėgdams vaikas 
Su draugais pažaisti, 
Tėvų žodį visur laikė 
Nesuteptą, skaistų.
Tasai žodis, lyg varpelis, 
Kėlė vaiko viltį
Ir tada, kai rinkos kelią 
Į skautišką skiltį.
Per gyvenimą su skautais 
Visados eis tiesiai:
Dirbs, krutės ir savo Tautai 
Ateitį kurs šviesią.

Visi žino, visi mato,
Visi skautus remia, 
Kad jaunystės savo metais 
Sujudintų žemę!
Žino, skautai, žodį davę, 
Lengvai jo nemaino: 
Vykdo jį neaimanavę, 
Nors ir kęst prisieina.
Elgias taip, kaip Gediminas, 
Jei jau tarė — taškas: 
Žodį kala tikro plieno, 
Nelipdo iš vaško.
Skautai ryžtasi ir seną 
Pasekti Kęstutį,
Nes jie rengiasi, gyvena 
Riteriais juk būti.
67. I. 25

ŽUVĖDRA

Grakščius sparnus ištiesus
Laisva tokia
Žuvėdra
Virš bangų
Taip neramių —

Sv. Jurgio dieną. Toronte. S. Dabkaus ntr.

— 137

LIETUVOS NAŠLAITĖ
LĖS SKUNDAS

Neturiu aš pinigėlio, 
Neturiu aš valgio gero.
Vargšas mano tėte,
Ateik su angelais gerais, 
Padėk mūsų Lietuvos 
kariams,
Kurie už laisvę Lietuvai 
kovoja.
Tada turėsiu aš lėlytę
Su gražiais, gražiais 
bateliais
Ir gražiom, melsvom 
akytėm.

Rasa Ardytė (9į mt.) 
kcmd. skautė.

Tik neateik žeme,
Nei pamariais,
Nei takeliu —
Tave aš skrendančią myliu, 
Žuvėdra.

O. B. Audronė
(Iš "Žingsniai takeliu")
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Visi užsiėmimai, sueigos, iškylos 
ir ypatingai šių metų stovyklos turi 
būti naudota visiems tobulai pasi
ruošti dalyvauti Tautinėje Stovyk
loje 1968 m.

DAINUOJANTI SKILTIS
Lietuviai iš seno mėgsta dai

nuoti: sueis kur nors, ir bema
tant užtrauks dainą. Daug yra 
gražių balsų.

Dainų pasirinkimas didelis: ra
si linksmų ir liūdnų, humoristinių 
ir svajingų, greitų ir lėtų — kokių 
tik nori! Ypač apdainuojama tė
vynė, ilgesys, jaunystė, gamta.

Į skilties sueigos planelį visuo
met Įtraukiame dainas. Kartais 
dainuojame ką nors dirbdamos 

■— siuvinėdamas, lipindamas, 
puošdamas — kartais daina pa
lydime žaidimą, šokį arba susto
jame kaip chorelis su chorvede. 
Žodžius stengiamės išmokti min
tinai.

Įsigyjame dainorėlių ir juos pa
pildome naujom dainom. Juo 
daugiau dainų skiltis moka, tuo 
daugiau ji gali didžiuotis: visuo
met bus malonu kur nors netikė
tai gražiai padainuoti, ar tai 
draugovės sueigoj, ar šventėj, ar 
prie laužo.

Įdomu pasirinkti skilties dainą 
arba sukurti ją visiškai naują.

Galima savo žodžiams pritai
kyti žinomą gaidą. Kartais visa 

Reikia užsirašyti ir dainų žodžius. L. Kiliulienės ntr.

138 —

skiltis kuria drauge. (Tik visada 
atsiminkime, kad kupletai, ku
riais apdainuojami juokingi ar 
tos dienos įvykiai, ar net žmo
nės, turi nieko neužgauti ir jokiu 
būdu nebūti dviprasmiški. Tada 
jie jau nebejuokingi ir nesąmo- 
jingi!)

Visuomet gražios tos dainos, 
kurios išreiškia tikrus jausmus, 
kurių turinys patraukia savo 
linksmumu, ritmu, skautiškumu. 
Visuomet gražios tradicinės, am
žinos lietuvių dainos.

Skautė gali išmokti vadovauti 
savo skilties choreliui. Pradžiai 
pasirink pačiai gerai žinomą dai
ną ir papasakok sesėms apie jos 
kūrėją, kilmę ir turinį.

Jei daina mini gėlę, nesunku ją 
atnešti į sueigą, kad ir dirbtiną, 
ją nupiešti arba parodyti jos pa
veikslą. Jei kalbama apie darže
lį, tinka papasakoti apie lietuvių 
meilę savo gėlių darželiams; jei 
apdainuojamas žirgas, galima: 
paaiškinti lietuvių prisirišimą 
prie jo. Kur rasti žinių? Vadovė
liuose ir lietuvių enciklopedijoje 
jų rasi pakankamai, o be to ir 
tėveliai, tikiu, padės.

Mažam sesių choreliui nebūti
nai turi diriguoti, nors rankų mos
tai — ženklai žymiai palengvina: 
sesėms susigaudyti.

Suglaustais pirštais ranka gali 
pabrėžti aukštas dainos gaidas, 
ją palaipsniui nuleisdama žymė
ti žemesniąsias. Gali užtęsti ir 
nutraukti dainą atitinkamu ran
kos mostu.

Tikriausia esi stebėjusi garsius 
chorvedžius ir orkestrų dirigen
tus. Jie ilgus metus mokosi vado
vauti. Mums užtenka paprastes
nių būdų vadovauti didesnei gru
pei sesių-dainininkių iškilmingom 
progom. Įsišiūrėk į iliustraciją:

a) lazdele arba dešiniąja ran
ka rodai taktą ir pritaikai jude
sius prie garso: jei nori, kad gar
siau dainuotų, darai didesnius 
judesius; švelnesniems garsams 
taikai mažesnius judesius;

b) kairiąja ranka žymi išraišką 
ir laiką, kada kuri grupė turi įsi
jungti į bendrą chorą.
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Valdyti kiekvieną ranką atski
rai gana sunku — tą pastebime 
per judesių žaidimus, kada, pvz., 
viena ranka "žaibuoja", o antroji

— "griaudžia". Todėl pasimankš
tink prieš veidrodį, o paskui pa
bandyk savo laimę skiltyje. Gal 
kada pasitaikys diriguoti per di
delį laužą: to tikrai nepamirštum!

Kaip pradėti mokyti seses pa
čios dainos?

a) Pati viena — arba su drau
ge iš anksto pasiruošusi — pa
dainuok naujosios dainos porą 
posmelių, kad sesės išgirstų me
lodiją.

Jei gali, padalink lapus su at
spaustais žodžiais; kitu atveju 
parašyk žodžius lentoj (pakabink 
didelį lapą su aiškiais, dideliais 
žodžiais), kad sesės galėtų-nusi
rašyti.

Jubiliejinė sporto šventė Worcesteryje, Mass. Tai X-oji JAV Atlanto 
rajono sporto šventė, įvykusi VI. 25 d. Worcesterio skautai, v. s. P. Molio 
vadovaujami, jau daug metų uoliai ruošia tas šventes, kuriose mielai daly
vauja ir kitų vietovių skautai sportininkai. s. C. Kiliulio ntr.

ESU SKAUTAS-Ė

todėl stengsiuos laikytis švaros gamtoje ir elgtis taip, 
kad būtų iš jos dar daugiau džiaugsmo žmonėms.

* Nešiukšlinsiu nei vandens, nei laukų, nei miškų, nei 
kelių.

* Atsargiai elgsiuos su ugnim: vengsiu viso, kas galė- 
tųų sukelti gaisrą.

* Kursiu lauželi saugioj vietoj ir žiūrėsiu, kad jis tik
rai būtų užgesintas man pasitraukus.

* Stengsiuos skaitytis su kitais.
* Gerbsiu viešą ir privatinę nuosavybę.
* Atsiminsiu, kad didelė laimė galėti naudotis gamta 

ir kad galima netekti tos laimės per apsileidimą ir plėšimą.
* Mokysiuos apsaugoti ir globoti žemę, vandenis, miš

kus, mineralus, pievas, laukus bei jųų gyventojus ir rūpin
tis jais.

* Taip pat raginsiu kitus taip elgtis.
* Stengsiuosi būti sąžiningas visuose savo veiksmuo

se.

b) Po to padainuk vieną ar po
rą eilučių ir paprašyk, kad sesės 
negarsiai pritartų.

c) Pridėk po naują dalį, kol vi
sa daina žinoma. Pakartok kelis 
kartus. Tegul sesės po to pasilsės 
ir padainuos seną, žinomą dainą.

d) Laikykis takto. Nevietoje už- 
tęsiama, velkama daina vargina 
dainininkes ir klausytojus. Taip1 
pat nepradėk nei per aukštai, nei 
per žemai. Gera turėti kokią nors 
dūdelę ir iš anksto žinoti, kuria 
gaida pradėti.

e) Nebijok pakeisti greičio (rit
mo) pagal turinį. Bandyk įtikinti, 
kad reiktų aiškiai tarti žodžius. 
Tegul daina eina iš širdies, tai 
garsiau, tai švelniau, bet te ji nie
kad nesiveržia pilna gerkle, kad 
rėžtų kitiems ausį!

Mokydama sutartinių, turėk 
kantrybės: teišmoksta sesės visą 
ištisai, tik po to padalink daini
ninkes į dvi, ir dar vėliau į dau
giau grupių. Pasakyk, kiek kartų 
sutartinė kartojama, kad viskas 
gražiai užsibaigtų.

TAUTINĖJE STOVYKLOJE vi
siems būtina mokėti daug gražiu 
dainų, ypač tautiniu.

— 139
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Bastį didžioji scim. i
Toronte pasižvalgius

Šalia kas dvi savaites kiekvienai 
dr-vei vykdomų reguliarių sueigų, 
per kurias yra einamos skautamoks- 
lio programos, kur yra dirbamas 
tiesioginis skauto-ės ugdymo darbas 
ir kurios yra daugiausia uždaros ir 
rašeivų akimis nevisuomet prieina
mos — čia, Toronte, apstu viešų ir 
didelių susibūrimų, prieinamų pla
čiajai lietuvių visuomenei, kuri mū
sų darbus stebi ir vertina.

Kasmetinė ir jau įprasta savo pa
siruošimuose Kaziuko mugė kovo 
12 d. šiais metais buvo iškilminga 
savo atidarymu. Ją atidarė Prisikė
limo parapijos rekolekcijas vedęs 
vysk. V. Brizgys, savo žodyje kreip
damas jaunimo dėmesį į tarptauti
nio pobūdžio organizuotus artimo 
meilės žygius, mums, lietuviams, 
nurodydamas Pietų Amerikos tau
tiečius, kaip reikalingus mūsų orga
nizuotos moralinės paramos.

Mugė praėjo didelėje spūstyje, 
svečiams graibstant rankdarbius ir 
pyragaičius. Svečių tarpe turėjome 
kanadiečių skautų vadovų su žmo

nomis, kurie buvo pavaišinti lietu
viškais valgiais tėvų komiteto “res
torane”. Vyr. skautės buvo užėmu
sios naująją Prisikėlimo salę ir joje 
originaliai Įrengusios kavinę su 
žvakėmis ir romantiškomis dekora
cijomis. Tėvų komiteto skirtas do
vanas už gražiausius paviljonus lai
mėjo jūrų skautai-ės, DAINOS 
dr-vė ir III-čioji vilkiukų dr-vė.

Antras didesnis abiejų ŠARTRI- 
JOS ir RAMBYNO tuntų viešas su
ėjimas buvo šv. Jurgio šventė, ba
landžio 23 d. Buvo ji šiais metais 
tuo įdomi ir iškilminga, kad joje 
dalyvavo Kanados rajoną vizituo
damas LSB VS s. Vi. Vijeikis. Šven
tė pradėta šv. Jono Kr. bažnyčioje 
skautams-ėms skirtomis pamaldo
mis, kurių metu pamokslą pasakė 
ŠATRIJOS tunto dvasios vadovas 
kun. kleb. P. Ažubalis.

Popiet Prisikėlimo salėse buvo 
iškilminga sueiga, skautorama. būk- 
lo atidarymas ir vakarienė. Sueiga 
pradėta RAMBYNO tunto dvasios 
vadovo tėv. T. Pauliaus, OFM, invo- 
kacija, paskui perskaityti įsakymai, 
pristatyti pakeltieji ir apdovanotie
ji. Žodį tarė Brolijos VS s. VI. Vi

jeikis. Pasidžiaugė dideliu būriu 
skautiško jaunimo, linkėjo visiems 
atvykti į Tautinę Stovyklą, auksinę 
sąjungos ir Lietuvos atstatymo su
kaktį švenčiant. Vyr. Skautininkui 
pirmajai Toronte viešnagei prisi
minti įteiktas medžio drožinys. Per
trauka tarp sueigos ir skautoramos 
buvo išnaudota būklo atidarymui. 
Brolijos VS turėjo atrišti sunkiai 
surištą mazgą, užuot perkirpus 
įprastą kaspinėlį. Jam pavyko. 
Rambyno tunto tunt. v. s. č. Senke
vičius trumpai peržvelgė būklo at
siradimo istoriją, svečiai pasirašė 
specialioje būklo lankytojų knygoje 
ir pasigrožėjo dekoruotomis sieno
mis. Skautiški mazgai, kelionės 
ženklai, šakų ženklai, B. P. paveiks
las, meniškos skelbimų lentos, J. 
Dagio medžio drožinys, iš Lietuvos 
atsiųstas lininis rankšluostis, juos
tos su išaustais himno žodžiais, vė
liavos ir gairelės — visa sudėta ir 
sukabinta pagal arch. dr. s. A. Kul- 
pavičiaus projektą, sesės A. Jankai- 
tienės darbu, rūpesčiu ir širdimi, 
talkinant tėvams ir vadovams, re
miant visai lietuviškai kolonijai ir 
Prisikėlimo parapijos vadovybei.

J. E. Vyskupas V. Brizgys, dalyvaudamas skautų-čių šventėje Toronte, Kanadoje, atvyko atidaryti Kaziuko 
mugės. Vyskupą lydi Prisikėlimo parapijos klebonas tėv. Placidas, OFM, ir skautų vadai. S. Dabkaus ntr.
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Dar vienas vaizdas iš Kaziuko mugės Chicagoje: kiek visokių darbų darbelių!

SKAUTORAMA buvo folklorinio 
pobūdžio. Inscenizuotos liaudies 
dainos, šokti tautiniai šokiai, MIN
DAUGO dr-vė paskudučiavo. Kiek 
ilgesnę dainų ir šokių pynę paruošė 
jūrų skautai-ės. Visa vyko prie im
provizuoto laužo, įjungiant žiūrovus 
į bendrą dainą. Skautoramai vado
vavo v. s. S. Kairys ir sesė J. Čepon- 
kutė.

Po skautoramos vyko trumpa va
dovų su Vyr. Skautininkų informa
cinė sueiga. Iškelti šios vasaros sto
vyklų reikalai, paliesta spauda, pa- 
siinformuota apie ateinančią Tauti
nę Stovyklą bei ženklelių projektus. 
Sueigą pravedė v. s. Č. Senkevičius.

Vakarienės metu kalbas pasakė 
Brolijos VS, Kanados rajono vadas 
v. s. L. Eimantas, rajono vadeiva s. 
K. Batūra, tėvų komiteto pirm. K. 
Rusinas. Pasišnekučiuota visų su vi
sais, pagaliau parodyta gražus VS 
atsivežtas filmas iš 1963 m. jubilie
jinės stovyklos.

Po šios didžiosios skautiškos šven
tės, vos vienai savaitei praslinkus, 
Rambyno tuntas turėjo vėl išeiti į 
viešumą, ir tai jau Į gatves, į ka
nadiečių skautų kasmet organizuo
jamą “obuolių dieną”, kada yra už
imamos visos Toronto gatvių san
kryžos, kuriose uniformuoti skautai 
pardavinėja praeiviams obuolius. 
Šiais metais Rambynas — pas kana
diečius 226 grupė — turėjo kiek 

praplėstą rajoną ir dėl egzaminų 
lietuvių mokykloje kiek mažesnį 
dalyvių skaičių. Bet pasisekimas bu
vo geras, ir vėl papildyta tunto kasa.

Žiemos veikla eina prie pabaigos. 
Dar vienas “Church” paradas su 
broliais kanadiečiais gegužės 28 d., 
bendros mišios birželio vidury, bai
giant žiemos sezoną ir tariant AČIŪ 
VISAGALIUI! Tada — stovyklos, 
tada visi Į gamtą, Į Romuvą, Į egzi- 
lų skautų stovyklą, į vadovų kursus 
Rako stovyklavietėje. Tenebūna nė 
vieno sustingusio ar apsnūdusio, 
nes šitos dienos priklauso jums, 
skautiškas jaunime...

Rambynietis

Skautiškas pusmetis Aušros Vartų 
skaučių tunte

Skautiškieji metai AUŠROS VAR
TŲ skaučių tunte prasideda rugsėjo 
mėn. su postovykline sueiga. Sugrį- 
žusios sesės iš stovyklos perkelia 
savo dainas ir darbą i Jaunimo Cen
trą bei draugovių buklus. Tuntinin- 
kė s. R. Kučienė su vadi j a ir tėvų 
komitetais nutarė šiais metais Rako 
stovyklavietėje Aušros Vartams pa
statyti naujus virtuvės ir valgyklos 
pastatus. Vadovių darbu patenkinti 
tėveliai prie tunto darbų labai pri
sideda. Turime šešis tėvų komitetus, 
kuriems vadovauja s. A. Karaliūnas. 
Turėdamas dideles pareigas Skautų 

Brolijoje (jis yra Jamborės sky
riaus vedėjas), jau kelinti metai 
kaip jis gražiai jungia visus tėve
lius į bendrą darbą, gi p. A. Kara
liūnienė jau treti metai rūpinsis 
stovyklautojų maitinimu.

Spalio 22 d. tėvų komitetai su
ruošė balių stovyklos pastatų pra
džiai. Meninę dalį atliko vyr. skau
tė si. J. Baukytė, padeklamuodama 
“Jūratė ir Kastytis”, o ŠARŪNO 
būrelio skautai vyčiai paskaitė, kaip 
jie iš tolo AUŠROS VARTŲ tuntą 
stebi.

Lapkričio 13 d. vyr. skaučių GA
BIJOS d-vė turėjo sueigą su skau
tais vyčiais kandidatais. Tema “Lie
tuviškoji spauda ir mūsų veikimas”. 
Sueigoje viešėjo tuntininkė s. R. 
Kučienė. Lapkričio 23 d., Kariuo
menės šventės minėjime Jaunimo 
Centre, tuntą atstovavo skaučių 
BIRUTĖS d-vė. Ši draugovė, vado
vaujama s. A. Baukienės, veikia 
Cicero miesto ribose. Jos kartu su 
skautų MINDAUGO d-ve valgė 
bendras Kūčias, važiavo į Čikagos 
Mokslo ir Pramonės muziejų lietu
vių dienos proga ir suruošė skau
tišką vakarėlį. ŽEMAITĖS d-vės 
skautės per Margučio radiją atliko 
programėlę apie praėjusią stovyklą.

Gruodžio mėn. visos draugovės 
turėjo kalėdines sueigas. Teko ste
bėti ŽEMAITĖS d-vę. Kiekviena 
sesė prisegė savo mamai saldainių
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puokštelę. Smagiu “vis budžiu” pa
sitikusios tuntininkę s. R. Kučienę, 
vietoje dainų dviem balsais giedojo 
Kalėdines giesmes. Joms akordeo
nais pritarė draugininkės pavaduo
toja vyr. si. D. Gierštikienė ir sesė 
Asta Ramanauskaitė. Skiltys parodė 
Kalėdų papročius. Draugovei vado
vauja vyr. si., E. Šalčiūnienė. O vy
resnės skautės šį gruodžio mėn. įsi
tikino, kad ir vyresnės gali žaisti. Į 
Jaunimo Centrą susirinkę būreliai 
gavo numeruotus vokus. Kiekvie
nam voke buvo lietuviškų Čikagos, 
vietų adresai. Tas vietas sesės turė
jo aplankyti ir iš ten atrandamų 
užrašų sudaryti d-vės sueigos adre
są. Tos vietos buvo Lietuvos Kon
sulatas, Dariaus ir Girėno pamink
las, Marquette Parko lietuvių baž
nyčia. Atlikusios uždavinį, pamatė, 
kad sueiga vyks “Draugo” spaustu
vėje. Kai visos susirinko, jau rado 
d-kę su kava, nes buvo gerokai šal
ta. Spaudos reikalais kalbėjo ir 
spaustuvę parodė “Draugo” mode
ratorius, Seserijos Dvasios Vadas ps. 
kun. P. Garšva.

Sausio 13 d. tuntininkės bute bu
vo tunto vadovių šventė. Į paskauti- 
ninkės laipsnį pakelta tunto adju
tante vyr. si. R. Jautokienė davė 
įžodį. Taip pat sveikinom aukštes
niu laipsniu s. S. Kunstmanienę ir 
vs. B. Variakojienę. Įžodį pravedė 
Seserijos skautininkių skyriaus ve
dėja vs. S. Statkienė. Šventėje da
lyvavo VS s. M. Jonikienė ir Vidu
rio rajono Vadeivė s. B. Kožicienė.

Atsiliepdama į Jaunimo Centro 
statybos vajų, tunto vadija nutarė 
pasiųsti $100.—; taip pat pasiųsta 
auka Seserijos Socialiniam skyriui..

Vasario 19 d. tradicinėje tunto 
paukštyčių šventėje dalyvavo 100 
paukštyčių. Salės šone buvo suruoš
ta graži sesių rankdarbių parodėlė. 
Iškilmingą dalį vedė ps. A. Rama
nauskienė, o meninę — ps. J. Miku- 
taitienę. Ypatingas buvo ŽIBUČIŲ 
II-os d-vės pasirodymas. D-kė ps. 
J. Mikutaitienė pranešė, kad dabar 
yra labai madoje visokiausi protes
tai, eisenos ir t. t. Tai paukštytės 
irgi suruošė eiseną. Dainuodamos 
“Kas neskaito Skautų Aido, tuojau 
matosi iš veido...” žygiavo visa 
draugovė. Kiekviena paukštytė ne

šė po plakatą. Priekyje nešė Skautų 
Aidą, toliau paveikslus, kaip atrodo 
SA skaitanti ir neskaitanti sesė, o 
dar toliau S A įvairius šūkius. Be to 
ŽIBUČIŲ II-os d-vės sesės Visos 
Skautų Aidą prenumeruoja ir skai
to.

Vasario 16 d. minėjime Bridge- 
porte dalyvavo skaučių NERINGOS 
d-vė. O vyr. skaučių GABIJOS d-vė 
turėjo sueigą tema “Lietuviškoji 
šeima”. Sueigoje viešnios buvo jau 
turinčios savas šeimas buvusios 
Gabijos d-vės vyr. skautės.

Balandžio 2 d. Jaunimo centre 
įvyko tunto Velykų pusryčiai. Da
lyvavo skautės su tėveliais, Seseri
jos VS s. M. Jonikienė ir Brolijos 
VS s. V. Vijeikis (jie buvo teisėjai 
margučių konkurse), KERNAVĖS ir 
LITUANIKOS tuntų tuntininkai su 
šeimomis, nuoširdus tunto rėmėjas 
dr. L. Kriaučeliūnas ir daug kitų 
mielų tunto svečių. Velykų stalus 
pašventino tunto Dvasios Vadas 
tėvas Borevičius, SJ. Sueigą vedė 
adjutante ps. R. Jautokienė, atida
rymą atliko skaučių NERINGOS 
d-vė, visus mažuosius pusryčių da
lyvius dovanėlėmis apdalino ŽIBU
ČIŲ I-os d-vės “zuikiai”, ŽEMAI
TĖS d-vė patarnavo prie stalų, BI
RUTĖS — prie rankdarbių stalo. 
Margučių ritinėjimą pravedė s. D. 
Eidukienė. Salę puošė Partizanės 
Vaidilutės vyr. skaučių būrelis, lau
želį vedė vyr. si. V. Sparkytė,

Balandžio 15 d. Rako stovykloje 
prasidėjo virtuvės ir valgyklos sta
tyba. Dauguma tunto tėvelių yra 
pasižadėję aukoti savaitgalius tam 
darbui, bet organizavimas vistiek 
krinta ant tuntininkės ir tėvų pir
mininko pečių. Labai veiklus ir 
daug dirba statybos komitetas, ku
rio nariai yra : s. A. Karaliūnas, p. 
A. Hofmanas (tik prieš keletą metų 
iš Lietuvos atvažiavęs, o čia visu 
atsidavimu dirbąs lietuviškai skau- 
tijai), arch. ps. V. Petrauskas (visi 
statybos planai yra jo kūryba), s. 
R. Račiūnas, p. M. Mikutaitis (skau
tiškos šeimos tėvas: du broliai skau
tai LITUANIKOJ, trys sesės skau
tės AUŠROS VARTUOSE, o žmona 
paukštyčių draugininke), ps. V. Ku
čas (tykus skautiškųjų darbų darbi
ninkas), ir p. J. Jovarauskas (komi

teto pirmininkas, kuris ir darbą ir 
dirbančiųjų gerą nuotaiką sujungia 
ne tik savaitgaliais stovykloje, bet 
ir tunto veikloje Čikagoje). Arti
miausia jo padėjėja yra jo žmona 
vyr. si. Aldona. Didelis šių darbų 
rėmėjas yra p. Vyt. Talandis. Jo pa
galba gera kaina buvo gauta staty
bos medžiaga, taip pat jis davė savo 
sunkvežimį ir šoferį medžiagai per
vežti, o pirmą statybos dieną ir pats 
į darbą buvo atskridęs. Taigi daug 
rankų didžią naštą kelia, o poilsiui 
nuo kasdienių darbų gegužės 6 d. 
trylika AUŠROS VARTŲ tunto va
dovių dalyvavo Seserijos vadovių 
suvažiavime. A.N.

ATSIUS TĄ$^ 
paminėte

STOVYKLA. RAMINTA. ŠIR
VINTA. TAURAS. 1966. LITUANI- 
COS tunto leidinys. Redagavo s. 
Vladas Vijeikis. 64 psl., didelio for
mato, gausiai iliustruotas stovykli
nis aprašymas.

ŽIEŽIRBOS. IH-osios LSS Aus
tralijos rajono NERINGOS stovyk
los laikraštis, nr. 1-9. 1967 sausio 
3-13 d.d. Redakcija: s. B. Žalys, v. 
si. R. Zinkutė, si. L. Apinytė, sk. J. 
Sadauskas. Rotatoriumi spausdintas 
30 psl. leidinys.

METINES VEIKLOS PLANAS. 
Skautų - skaučių sueigos ir užsiėmi
mai. A. Saulaitis SJ. Išleido KRE
TINGOS tuntas.

LITU ANUS. XII-ojo tomo, 1966 
m., 1-asis sąsiuvinys. Knygos for
mato, akademinio lygio, lietuvių 
žurnalas anglų kalba.

Angliškai skaitantiems labai įdo
mus leidinys, ypatingai nukreipti
nas į kitataučius lietuvių tautos ir 
Lietuvos problemoms pažinti.

VYTAUTAS ENDZIULAITIS. Vei
kėjas, kovotojas, politikas. Red. 
P. Maldeikis. Įvairių autorių straips
nių rinkinys. 106 psl. Išleido V. En- 
dziulaičio seserys.

142 —•

21



SKAUTAI
VYČ/Al

SKAUTAS VYTIS 
BENDRUOMENĖJEPamažu plečiasi aplinkos skritulys, ir skautas vytis, išaugęs^ iš skautuko, dairosi plačiau. Čia mokykla, čia universitetas, čia darbas ar tarnyba, čia nauji draugai, čia kitos aplinkybės. Ateina daug kas nauja.Tačiau ir lietuviškajame bare tenka žvalgytis plačiau ir rasti daug ką nauja, įdomaus. Išeinama iš savo draugovės, iš savo būrelio. Susitikimai sąskrydžiuose, šventėse, stovyklose platina pažinčių ir draugysčių ratą.Bet į platesnius laukus išeinama ne tik asmeniškaiŠalia skautiškojo darbo savo vienete, pradedama priklausyti ir kitiems lietuviškojo gyvenimo junginiams: chorams, tautinių šokįų,..ra- teliams, sporto klubams, menininkų židiniams, vaidintojų trupelėms bei kitokiems sambūriams. Tai natūralus, būtinas ir svarbus būdas dalyvauti tautinėje visumoje.

Reikia vėl pasitobulintiDalyvaujant erdviau ir priklausant plačiau, savaime susitinkama su daugeliu žmonių ir susiduriama su naujais būdais, kaip su jais santykiauti, kaip veikti, kaip organizuotis, kaip tartis ir p.Tokiam geram skautui vyčiui iškyla naujų problemų, naujų rūpesčių ir naujų pareigų bendruomenėje. Išaugęs skautuose, kiekvienas skautas vytis jau turėtų turėti šiokį tokį ne tik ideologinį suvokimą, bet ir galėti pajėgti nemaža praktiškai mokėti verstis organizuotame gyvenime, platesnėje lietuvių bendruomenėje.Juo skautas vytis buvo tobulesnis skautas ar geras skautas vytis, tuo jam lengviau turi sektis sėkmingai prisidėti prie lietuviškojo gyvenimo didesnėje bendruomenėje. Jei ir to- kam, tai juo labiau menkiau išpru

susiam skautuose, reikia daugiau žinių, naujų nusivokimų ir gilesnio išmanymo.Šioje vietoje savaime peršasi mintis šios stadijos skautautojui dirstelėti į Jaunimo metų proga pasirodžiusią knygą — BENDRUOMENĖJE ir STOVYKLOJE, jauniems 
žmonėms techniškųjų patarimų lei
dinį.Šiuo tarpu neliečiant leidinyje keliamų stovyklinių klausimų, būtina žvilgterėti į I-ąją didelės knygos dali — BENDRUOMENĖJE, kur yra tokie įdomūs naudingų patarimų skyriai:
BENDRUOMENĖ —

Lietuvių charta. Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės kelių; remiamasi dviem pagrindais; dėmesys; priemonės ir būdai. Bendruomenė gyveni
me: remiamasi lietuvybe; dideliem siekimam reikia visų; telkti, derinti, integruoti. Mūsų spauda: reikšmė; rankraščio paruošimas; kaip rašyti žinutę; kaip aprašyti sporto rungtynes. Gimtosios kalbos reikalu.

ORGANIZACIJA —
Gyva, kūrybinga organizacija: išlaikymas; ramios permainos; kas trukdo atsinaujinti; organizacijos taisyklės; žmonės ir organizacijos; organizacijų žmonės; visuomenės pavyzdys. Keli pagrindiniai supratimai: įvadas; vadovavimo pavojai; geležinė ranka valdyti nesėkminga; jausmų išreiškimas. Principai: aptarimai; nepamirštini dalykai.
NARIAI —
Kaip dirbti su kitais: santykiai; žmonių būdas; žvilgsnis į visą reikalą. Nauji nariai: kodėl žmonės organizuojasi; kodėl vengiama organizacijos; kodėl žmonės aktyvūs; kodėl žmonės pasyvūs; kodėl nariai iškrenta iš organizacijos; narių apatijos požymiai. Kaip įtraukti narius? patarimai; kaip rasti naujus narius; kaip prieiti prie pageidaujamo as-

Nepasitikėk tuo, kuris vis
ką giria, dar mažiau tuo, 
kuris viską kritikuoja, o 
mažiausia tuo, kuris viskam 
abejingas.

Blogi žodžiai nekainuoja 
brangiau, kaip geri.

mens. Kaip išlaikyti narius? Įvadas; naujojo nario orientavimas; keli būdai išlaikyti narius. Kodėl nariai 
traukiasi?

PROGRAMOS —
Programos esmė: aiškus tikslas; įdomi žmonėms; plano vykdymo eiga; paruošti publiką; sudominti publiką; jai patarnauti; sustiprinti susirinkimo prasmę, išryškinti išvadas; kur ieškoti programai medžiagos; kai kurios priemonės. Kaip su

daryti geresnes programas? Progra
mos vedėjas.

SUSIRINKIMAI —Tvarka: kas svarbu; pagelbinė medžiaga; parodyti; kalbėti trumpai, grupelių pasikalbėjimai. Disku
sijos: įvadas; diskusijų vadovas; kiti patarimai. Moderatorius: jo uždavinys; grupės narių pareigos. Kal
bėtojo kvietimas: svarba; kvietimo būdai; kalbėtojo pristatymas; klausimai; padėka. Konferencijos ir dar
bo grupės. Kai jie pešasi...Šis jaunimo visuomeninio veikimo vadovėlis geras palydovas kiekvienam skautui vyčiui.
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TU IR TAVO PINIGAI PASIKALBĖJIMAI APIE PAŠ1
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Ar tavo pinigai iš tėvelių, ar 
jie uždirbti nešiojant laikraščius, 
pjaunant žolę, plaunant automo
bilius, ar prižiūrint vaikus — 
svarbu, kad mokėtum juos tvar
kyti: jų nemėtytum arba ir nebū
tum toks šykštus, kad drebėtum 
dėl kiekvieno cento.

Nemanyk, kad visi milijonieriai 
savo vaikams duoda milijonus 
praleisti taip sau: yra ir tolau, 
kurie vaikams neduoda jokių 
"kišenpinigių", ir tolau, kurie rei
kalauja smulkiai atsiskaityti už 
padarytas išlaidas, ir vėl tokių, 
kurie verčia vaikus pinigus už
dirbti — gal auginant daržoves 
ir jas pardavinėjant, gal patar
naujant prie stalo savo mokyk
loje, gal ką kitą darant.

Iš viso galima sakyti, kad ma
žiau rūpesčių turi tas, kuris mo
ka išlaikyti santykį tarp pajamų 
-— turimų pinigų ir išlaidų. Kas 
nuolat daugiau išleidžia, kaip 
jam sąlygos ir pajamos leidžia — 
arba net gerai neatmena, už ką 
pinigai buvo leidžiami — tas ne
užilgo atsiduria didelėj skylėj.

Jei esi be galo išlaidus arba 
peria per brangius daiktus, tau 
niekad nepakaks pinigų.

Nesąžiningai elgiasi tas, kuris 
reikalauja pinigų iš tėvų ir nuo
lat išmetinėja jiems, kad jie ne
pakankamai arba ne tiek, kiek 
draugų tėvai (ten gali būti visai 
kitos sąlygos!) duoda smulkioms 
išlaidoms. Nėra tėvų pareiga 
duoti vaikams pinigų į rankas — 
tai jų gera valia.

Taip pat neturėtum laukti iš 
savo tėvelių, kad jie mokėtų už 
paprastą darbą namuose: visa 
šeima — visi jos nariai — turi 
teisių ir pareigų. Džiaukis, jei ta
ve pagiria, patiki daugiau atsa
komybės arba, ypatingais atve
jais, duoda tau dovanėlę.

Visi ir visos, taip pat tėvai ir rėmėjai, rūpinasi sutvarkyti medžiaginius 
reikalus, įgyti reikalingo inventoriaus, turėti lavinimo priemonių, remti 
skautiškąją spaudą ir sukaupti pakankamai lėšų sukaktuvinių metų, Tau
tinės. stovyklos ir k. reikalams.

7. Arkliai

Amerikiečiai, “topicals” rinkėjai, 
turi ir savo atskirą šaką apie ark
lius, kuri gana maloni, nesunkiai 
surenkama ir arklių mylėtoj artis fi
latelistams suteiks gana daug 
džiaugsmo, nes tokių pašto ženklų 
rasis daugybė.

Šitos rūšies pašto ženkluose rodo
mi arkliai kaip tokie, lenktynių 
arkliai, grynųjų veislių arkliai, taip 
pat ir paprasčiausi darbo arkliukai, 
velką plūgus ar vežimus. Greta ma
tysime ir karius, jojančius tokiais 
arkliais per kliūtis, paprastus lenk
tynininkus, šokančius per tvoras, 
lenktyniautojų laimėtas taures, hi
podromus ir lenktynes.

Mėginsime duoti keletą tos rūšies 
pavyzdžių. Bene pirmoji šioje sri
tyje pasireiškė Vokietija, arklių 
lenktynių proga 1936 metais išleis
dama 42 pfenigių suvenyrinį bloką, 
kuriame parodytos arklių lenkty
nės. Pats blokas turi specialius tai 
progai vandens ženklus: svastikas 
ir įrašą “Muenchen - Riem 1936”. 
Netrukus po to, XI Pasaulinės 
Olimpiados Berlyne proga buvo iš
leista 8 pašto ženklų serija ir du su
venyriniai blokai po 4 pašto ženk
lus, kurių viename parodytas raitas 
kariškis, šokąs per karčių tvorą. 
1938 m. Vokietija krašto arklių 
lenktynių proga vėl išleido 42 pf.

Kad pinigai nedingtų be žinios 
ir neatsidurtam be cento, kai jis 
tikrai reikalingas, vesk užrašus.

Tikrink save: keletą mėnesių 
sek, kiek pinigų gavai ar uždir
bai, ir kiek kam išleidai. Gal rei
kės ko dalinai arba visai atsisa
kyti, gal bandyti daugiau uždirb
ti, taupyti.

Dalį pinigų, aišku, panaudosi 
būtiniems kasdieniniams daly
kams ir mažoms pramogoms bei 
malonumams, bet kitą, gal būt.

Klišė Nr. 42. — Arklių lenktynės 
(Senegalija, 1961 m.).

pašto ženklą, kuriame parodyta rai
ta moteris su pergalės vainiku. Šis 
pašto ženklas šiuo metu Scotto ka
taloge yra įvertintas 18 dolerių.

Iš naujesnių laikų pažymėtina 
Lenkijos 1363 metu 10 pašto ženklų 
serija, kurioje parodyti įvairiausių 
veislių arkliai, pradedant arabų 
veislės ir baigiant paprastais mozū
rų žemės ūkio arkliukais. Brazilija 
1939 m. rodo raitus polo žaidėjus. 
Argentina tais pačiais metais nuo
latinių pašto ženklų serijos 10 cen- 
tavų ženkle rodo vietinės veislės 
arklį. Australija, kaip ir Anglija, 
garsi arklių lenktynėm, ankstesnėm 
progom ir 1960 metais, Melbourno 
taurės proga, rodo raiteli ir taurę. 
Sovietų Sąjunga, be daugybės rai
telių, išleistų įvairiomis progomis, 
vienoje serijoje rodo laukinį vadi
namą Pševalskio arklį, randamą 
kur nors Sibiro taigose.

Ant. Bernotas

skirsi tolimesniems užsimoji
mams: kelionei, stovyklai, gal 
mokslui. Toji taupomoji dalis tu
rės būti neliečiama, arba ji be
matant sutirps.

Jeigu tokių tikslų neturi, vis 
vien stenkis atidėti šiokią tokią 
atsargą netikėtiems atsitikimams: 
gal reiks kur prisidėti, gal nu
pirkti dovanėlę, gal pataisyti ką 
nors.

Kartais tas, kuris švaisto pini
gus, tiki turįs daug draugų. Ir iš 
tikrųjų nemažai atsiranda tokių, 
kurie naudojasi juo, leidžia sau 
"fundyti", bet dažniausiai jie, at
sisukę, pašiepia savo "geradarį".

30.711, 48
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