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DIDŽIOJI PRISIKĖLIMO ŠVENTĖ
Egoizmas arba savimeilė — tai tik 

sau gero siekti, tik savo rūpesčiais 
sielotis — tai nėra gyvenimas, o tik 
merdėjimas tai pragaištinga mirties 
dvasia, iš kurios negali išvaduoti net 
Kristaus prisikėlimo versmė, nes ji 
paskęsta jo vienašališkam egoizme.

Visomis jėgomis ir Dievo pagalba 
veržtis i gyvenimo pilnatvę — gy
venti Dievo garbei ir Tėvynės bei 
artimo palaimai — tai pakilti virš 
bet kokios savimeilės, tai gyventi 
tikrąja prisikėlimo dvasia, kuri se
miasi jėgų iš Jo palaimintų amžiny
bės gelmių ir platybių, kuri yra gy
va Kristaus prisikėlimu.

Juk ir pats mūsų gyvenimas ar 
nepanašus j deganti švyturį, kuris 
vėliau ar anksčiau sudegs. Gera yra 
tam, kuris suprasdamas savo buities 
trapumą, vis dėlto sugeba kitus ap
šviesti ir paguosti.

Teaidi ilgai Jūsų, Sesės ir Broliai, 
širdyse Velykų taurus Aleliuja, te- 
gaudžia galingai Velykų varpai ir 
žadina mūsų tautos prisikėlimą! 
Melskimės ir budėkime!

Jūsų

s. kun. P. Butkus

Australijoje.

Chicagoje Kaziuko mugę (III. 3) atidarąs Lietuvos Generalinis Konsulas Dr. P. Daužvardis, p. J- Daužvar- 
dienė, v. s. M. Jonikienė, v. s. V. Vijeikis, s. V. Namikas, s. D. Eidukienė ir k. j Gierštiko ntr.

Australijos rajono DŽIUGO stovyklos (1968. I. 3-13)vadija: sėdi D. Jakubauskaitė, G. Žemkalnis, Dr. K. Kaz
lauskas, Š. Žiedas, kun. P. Dauknys, R. Seženytė ir R. Cibas. Stovi H. Statkuvienė, V. Karazija, V. Špokevičius, 
H. Antanaitis, V. Adomavičius R. Bakaitis, A. Karpavičius, D. Seženytė, S. Dagytė, P. Pilka ir A. Plūkas.

I Ll TU VOS 
r . ■ ne 
<•* r DO
Į A į

— 79

3



V-oji LSS TAUTINĖ STOVYKLA
TAUTINĖS STOVYKLOS DIENOS
Jau priimta ir iš seno, kad didelėse stovyklose die

nos minimos vardais, kurie simbolizuotų ypač tos die
nos turini, užsiėmimų apimtį ir nuotaikas.

Glaustai minimos mūsų TS dienos:
I. Paruošiamasis laikotarpis stovykloje:
VII. 5-6: Paruošiamosios dienos.
VII. 7: Įvadinė diena.
II. Stovyklinis laikotarpis:
VII. 8: Pradinė diena. Atvyksta visi stovyklautojai-

jos. Kuriasi. Susitvarko. Pionerijos darbai.
VII. 9: Stovyklinė diena. Užbaigiami įsikūrimo dar

bai. Einama reguliari programa. Tobulina
mos įrangos. Atskirų stovyklų laužai.

VII. 10: Lietuvos pajūrio diena. Jūrų skautijos de- 
w monstracijos. Lietuvos vakarų pažinimo už

daviniai. Rajonų laužai.
VII. 11: Laisvės kovos diena. Lietuvos laisvės kova. 

Savanoriai. Partizanai. Atitinkami uždavi
niai ir pastebimos stovyklinės išraiškos. 
Laužas.

VII. 12: Susikaupimo diena. Skautybės ideologijos 
pažinimo gilinimas. Tylinčios bažnyčios te
ma. Religinė praktika. Religinės apeigos pa
gal tikybas. Stovyklų laužai.

VII. 13: Tėvynės diena. Lietuvos pažinimo temos. 
Tautiniai uždaviniai. Pastebimos įrangos ir 
p. dienos tema. Stovyklų laužai (su savo 
svečiais).

VII. 14: Sukaktuvinė diena. Didžioji stovyklinė 
šventė. Lietuvos ir liet, skautybės 50 metų 
sukakčių tema. Bendra sueiga su svečiais. 
Iškilmės. Bendras laužas.

VII. 15: Skautiškosios kūrybos diena. Parodėlės. Spe
cialios programos. Įrangų, papuošimų ir p. 
didinimas. Įvairūs uždaviniai mažomis gru
pėmis. Rajonų laužai.

VII. 16: Lietuvos senovės diena. Lietuvos praeitis. 
Lietuvių kultūros pažinimo uždaviniai. 
Liaudies kūryba. Vietovių laužai.

VII. 17: Pasaulio lietuvių diena. Dariaus Girėno žy
gis. Lietuvių uždavinių demonstracija. Lie
tuvių bendruomenės siekimų perdavimas. 
Jaunimo bendravimas. Stovyklų laužai.

VII. 18: Tautinės Stovyklos diena. Įvairios varžybos. 
Uždaviniai. Įrangų, darbų ir p. vertinimas. 
Bendras laužas.

VII. 19: Skautybės ateities diena. Įvairiais būdais iš
reiškiami nusiteikimai mūsų skautybės atei
čiai. Stengiamasi atitinkamai įsąmoninti 
stovyklautojus toliau ir tobulai skautauti. 
Įrangų, darbų ir p. vertinimo tęsinys. Studi
juojama duomens pasižymėjusiems stovyk
lautojams bei vienetams tinkamai pabrėžti 
ar atžymėti. Stovyklų laužai.

TS GARBĖS STOVYKLAUTOJAI

TS garbės stovyklautojais kviečiami vi
si buvę vyriausieji lietuvių skautybės sąjū
džio vadovai ir aukščiausiuoju LSS garbės 
ženklu — Geležinio Vilko ordinu apdovano
tieji asmens.

Lietuvos skautų šefai buvo 3; iš jų prez. 
A. Smetona ir Dr. J. Alekna mirę; buv. 
prez. A. Stulginskis yra okupuotoje Lietu
voje.

Geležinio Vilko ordinu apdovanotieji: 
vysk. V. Brizgys, min. St. Lozoraitis, gen. 
S. Raštikis, s. prof. Ig. Končius, v. s. B. 
Kviklys, v. s. B. Kliorė, v. s. A. Krausas.

Lietuvos skautų įsteigėjas: v. s. P. Jur- 
gėla.

Buvę LSS Tarybos pirmininkai: v. s. 
prof. J. Kuprionis, v. s. K. Palčiauskas, v. s. 
Dr. V. Čepas, s. A. Dundzila, v. s. E. Korzo- 
nas.

Buvę vyriausieji skautininkai: v. s. V. 
Šenbergas, v. s. M. Kalmantas, v. s. Dr. Ks. 
Žilinskienė, v. s. J. Vaičiūnienė, v. s. St. Kai
rys, v. s. L. Čepienė, v. s. O. Zailskienė, v. s. 
E. Vilkas, v. s. B. Juodelis, s. A. Treinys.

VII. 20: Baigiamoji diena. Ruoša keliauti namo. Su
tvarkoma stovyklavietės. Užbaigiant paskel
biami varžybų, tikrinimų ir p. duomens. 
Stovyklautojai-os tvarkingai išvyksta namo. 
Stovyklos vadovai-ės tinkamai užbaigia vi
sus TS reikalus stovyklavietėje.

m. Atsiskaitymo laikotarpis:

VII. 21: Atsiskaitymo diena. Vadovai-ės perduoda 
daiktus, atsiskaito. Viską palieka tvarkingai. 
Tą atlikę, skirstosi namo. Ačiū visiems ir 
visoms tars sąjūdis ateityje, jei būsime viską 
atlikę skautiškai.

TAUTINĖ STOVYKLA YRA DIDELĖ PROGA, ŠVEN
TĖ ir VISIEMS EGZAMINAI.

KŪRYBA, REIKALAUJA SKAUTIŠKOSIOS NUOTAI
KOS.
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ŽINOTINA
Laikas: 1968 liepos 8-20 d.d.

Bendrosios vadovybės, atskirų stovyklų bei pasto- 
vyklių pradininkai rinksis ir anksčiau. Stovyklautojai 
organizuotai gali atvykti ir tvarkingai kurtis nuo liepos 
6 d. VII. 6 pradės veikti viena valgykla.

TS pasibaigs VII. 20 ir tą dieną skirstomas! namo.
Vieta:: Rako stovyklavietė — Camp Rakas, Custer, 

Mich.
Dalyviai: LSS nariai ir kviesti svečiai.
V-oji T S skirstoma i 4 stovyklas: Seserijos, Broli

jos, Ak. Sk. Sąjūdžio ir Bendrijos.
Visų rūšių skautai ir skautės, vadovai ir vadovės 

stovyklaus atitinkamose šakų stovyklose; o Bendrijos 
stovykloje — paskiri svečiai, bendrosios vadovybės na
riai įvairūs paregimai, visokias tarnybas einantieji ir k.

Mokestis: vienam asmeniui:
a) visam stovyklos laikui (VII. 8-20 d.d. — $45.00;
b) vienai savaitei — $25.00;
c) vienai dienai — $ 5.00;
d) vienai dienai VII. 6 ar VII. 7 — $ 2.50.

Jei iš šeimos stovyklauja daugiau kaip vienas asmuo, 
tai sekantieji už visą stovyklos laiką moka po $5.00 ma
žiau.

Registracija: V TS dalyviai ir dalyvės registruojami 
iš anksto.

Vienetams priklausą ar su vienetais stovyklausią re
gistruojami tuntininkų ir vietininkų.

Paskiri asmens, kur nėra vienetų ar p., registruojasi 
patys. Kur galima, skautininkai-ės registruojasi per 
skautininkų ramoves bendra tvarka.

Registracijos mokestis, visiems vienodas ir visiems 
privalomas: $5.00 asmeniui, vėliau įskaitomas į stovyk
linį mokestį.

Registruojama šiuo adresu: Mr. P. Molis,
72 Topsfield Circle,

Shrewsbury, Mass. 01545.
Chicagos vienetai registruojami per Seserijos, Bro

lijos ir Ak. Sąjūdžio Vadijas; kiti — tiesiogiai.
Registruojant pažymėti, kiek vienetas norėtų gauti 

stovyklos laikraščio egzempliorių. Laikraštis bus duo
damas nemokamai, bet tik tiems, kurie iš anksto to pa
geidaus.

Registracijos terminai:
a) sąrašai (kad ir provizoriniai) ligi gegužės 15 d.;
b) pagrindinis sąrašas ir reg. mokestis — ligi 

birželio 1 d.
Registracija labai svarbus veiksmas galutinai TS iš

planuoti ir parengimų išlaidoms lėšų pridėti!

Maitinimas:
Maitinama stovyklų — šakomis — virtuvėse.
Maitinimo reikalais rūpinasi s. A. Karaliūnas.
Kiekvienas stovyklautojas-a turi turėti visus reik

menis valgyti ir gerti.

Inventorius:
Kiekvienas stovyklautojas-a turi turėti visus savo 

aprangos, guolio (ir lovelę), stovyklinio gyvenimo bei

PROGRAMINIAIS REIKALAIS
I. Bendroji dalis — TS programos Įvertinimas.
A. Vadovybės tvarkymosi nusistatymas.
Sesės vadovės ir broliai vadovai, vykdydami savo už

davinius, stengiasi nuoširdžiai bendradarbiauti, tartis, 
padėti bei pasitaikančius sunkumus gražiai įveikti. 
(Pirmijos pranešimas, 1968 I 13, v. 4).

Paruošiamuoju laikotarpiu nedelsiant pradėti veikti 
reikiama kryptimi. Programos griaučius apipinti savais 
daigais. Duoti progų ir kitiems vadovams-ėms prisidėti, 
pasiūlyti, pasisakyti, praturtinti. Reikia ko didžiausios 
talkos ir jos reikia visur tuoj pat. (Pranešimas TS, III, 
patarimai vadovams, 1.)

Tautinę Stovyklą turime sukurti visų bendra talka 
(1968 II 10, II).

Tautinė Stovykla yra mūsų sąjūdžio egzaminai 
(Skautybė Nr. 11, 305).

Pastaba: Kadangi skautybė yra visų pirma auklėjimo 
sąjūdis, jos ir jos ryžtų (įskaitant V TS) sėkmė pareina 
nuo vadovų bendro gerai informuoto ir sąjūdžio esme 
grįsto sutarimo. Tokioje savarankiškoje organizacijoje 
išvengiama siaurumo ir uždarumo mintims ir talkai.

Už programą atsakingų vadovų ir vadovių akyse 
stovi:

jaunas asmuo, skautas ir skautė,
išeivijoje bręstąs lietuvių bendruomenės narys, 
sąjunga, turtinga 50 metų tradicijomis ir rytojaus 
darbais,
lietuviu visuomenė, daug pasitikinti ir daug laukda
ma,
Lietuva, Laisvės Kovos metais,
Dievas, visų Tėvas, savo gyvybę duodąs kiekvienam 
ir visiems.
Programos ruoša gražiai pradėta, maloniai tęsta; 

atėjo laikas smagiai pasidalinti žiniomis ir sumanymais, 
kurie informuotų vadovus ir uždegtų visus narius nau
dingai ir šventiškai stovyklauti.

B. Vadovybė, atsakinga už TS programą.
1. TS programa plačiu mąstu ir vienetų ribose ruo

šos metu pildyta, vystyta. Nemažai pasisakyta vadovų 
pasitarimuose, siūlyta, praturtinta, prisidėta. Išskirstyti 
darbai ir suskirstyti ruošos periodai.

s. A. Saulaitis SJ,
V TS programos koordinatorius.

(Iš IV-ojo programinio pranešimo 1968. IV. 26)
(Bus daugiau)

užsiėmimų reikmenis; o paskiri stovyklautojai-os — ir 
palapinę.

Vienetai bei vietovės turi turėti savo palapines ir k. 
stovyklinį inventorių, lavinimosi priemones ir p.

Transportai:
Visi vienetai, vietovės ir visi stovyklautojai-os su 

visa savo manta į TS atvyksta ir iš jos grįžta savo prie
monėmis. Jie bus sutikti prie vartų ir ligi čia palydėti.

Tikimasi, kad bus pakankamai vietos pasistatyti sto
vyklautojų automobiliams gretimuose laukuose.

(Iš TP 1968. IV. 23 pranešimo)
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DŽIAUGTIS ar LIŪDĖTI 
50 metų sukaktis minint

Lietuvos istorijoje aiškiai matome, 
kad vis dėlto lietuviai turėjo dau
giau priežasčių liūdėti negu džiaug
tis. Lietuvai esant arti Baltijos jū
ros, kiti galingi kraštai matė, kad 
jiems prieinamas Klaipėdos uostas, 
kad naudingas kraštas, ir taip jie 
nenustojo puldinėti Lietuvos. Lai
kui bėgant vėl aušra kilo, ir visa ša
lis džiaugsmu suskambėjo. Tačiau 
visai nenujaučiant, kad ir vėl užeis 
liūdesio debesys.

Šiais metais, švenčiant 50 metų 
Jubiliejų nuo Lietuvos Nepriklauso
mybės atgavimo, kyla klausimas, ar 
švęsti su džiaugsmu ar liūdesiu šir
dyse.

Man pačiai atrodo, kad būtų nevi
sai teisinga tik liūdėti, arba tik 
džiaugtis. Atrodo, kad šiame pami
nėjime randa atgarsį tiek džiaugs
mas, tiek skausmas ar liūdesys. Nors

Waterburio, Conn., skaučių NERIES tunto narės, vadovės ir viešnios 
Tėvynės sueigos metu. Iš k.-d. sėdi: Tarybos narė v. s. O. Saulaitienė, At
lanto rajono vadeivė s. L. Milukienė, Tarybos narė s. E. Jasiulevičienė, NE
RIES tuntininkė ps. A. Paliulienė, dr-kė Š. Petruškevičienė, dr-kė ps. M. 
Žukienė ir t. vadijos narė R. Keniausytė.

KAIP ĮGYTI IR IŠLAIKYTI GERUS, VERTINGUS 
DRAUGUS

man atrodo, kad turėtume daugiau 
džiaugsmu minėti šią sukakti. Ką 
padės liūdesys, tai Lietuvos praei
tis, kokia buvo, negrįžta. O mes gy
vename dabartyje. Ir neturime pa
miršti, kad artėja ateitis, ir šioj 
ateityj tikimės, kad laisvės spindu
liais suspindės.

Galime džiaugtis, kad lietuviai 
tremtyje dar nepamiršo Lietuvos. 
Jaunimas, kuris yra Lietuvos atei
tis, myli šią šalį ir ryžtasi kasdien 
dėl jos kovoti. Jei jaunoji karta 
nebūtų energinga, nežiūrėtų į Tau
tos ateitį, ji tegalėtų verkšlenti ir 
tik taip laukti tėvynės laisvės.

Kol Lietuvos meilė yra gyva, yra 
gyva ir Tauta, todėl su džiaugsmu 
turėtume minėti visas Tautos sukak
tis.

Mes jaunos Lietuvos jėgos džiau
giamės, kad esame lietuviai ir turi
me savo kraštą, už kurį galime ko
vot. Sesė Birute Venclova įtė 

(Aušros dr-vė Putnam, Conn.)

1. Neleisk savo liežuviui paslysti; 
visuomet sakyk mažiau, kaip galvo
ji. Lavinkis kalbėti maloniu balsu. 
Kaip ką sakai dažnai svarbiau už 
ką sakai.

2. Retai ką nors žadėk, bet paža
dėjęs tesėk, nors būtų kažin kaip 
sunku.

3. Niekuomet nepraleisk progos 
pasakyti ką nors padrąsinančio arba 
malonaus žmogui arba apie žmogų. 
Girk gerą darbą. Jei turi kritikuoti, 
kritikuok pozityviai, ne kerštingai 
arba paniekinančiai.

4. Domėkis kitais, jų užsiėmimais, 
jų gerove, namais ir šeimom. Džiau
kis su besidžiaugiančiais, gedėk su 
verkiančiais. TesijauČia kiekvienas, 
vis vien kas jis būtų, svarbus tavo 
akyse.

5. Būk smagus. Slėpk savo skaus
mus, rūpesčius ir nusivylimus po 
malonia šypsena. Juokis išgirdęs 
linksmą pasakojimą, ir išmok pasa
koti ką nors linksma.

6. Būk atviras visokiems klausi
mams. Diskutuok, bet nesiginčyk. 
Nors ir nesutiktum su kito nuomo
ne, lik ramus ir malonus.

7. Teliudija tavo dorybės pačios 
apie save; atsisakyk kalbėti apie ki
to žmogaus ydas. Nepalaikyk paska
lų. Stenkis tylėti, jei negali nieko 
gero pasakyti.

8. Skaitykis su kito žmogaus jaus
mais. Sąmojus ir humoras kito są- 
skaiton žemina tave ir gali labai 
įžeisti.

9. Nekreipk dėmesio į piktas pas
tabas apie tave: gyvenk taip, kad 
niekas jomis netikėtų. Pakrikę ner
vai ir blogas virškinimas gali su
kelti kandumą.

10. Nesistenk per daug būti pripa
žintas arba atlygintas. Jei dirbsi sa
vo darbą, būsi kantrus, išlaikysi 
malonią nuotaiką ir pamirši save, 
tave gerbs ir tau atlygins. B.B.
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1968 metais Skautu Aidas gali būti 
siuntinėjamas tik jį užsisakiusiems.

Pasiūlyti Skautų Aidą užsiprenu
meruoti dabai’ jo negaunantiems.

Prisidėti, kad Sk. Aidas galėtų 
būti siuntinėjamas jo užsisakyti ne-

AR ŽMOGUS NEGIMĘS SAVAME KRAŠTE 
GALI JO ILGĖTIS?

Lietuva yra mūsų tikri namai. 
Mes jaunoji karta nesame gimę Lie
tuvoje, bet visvien ilgimės jos. Pa- 
siilgstam jos miškų, upių, kaimų, 
miestų, nes mes apie juos kasdien 
girdime iš tėvų, vyresniųjų, girdime 
dainose ir pasakose.

Mes pastebime tą ilgesį, kai mūsų 
tėvai kalba apie savo gimtinę. Jie 
pasakoja mums apie savo jaunystę, 
apie darbą, kurį jie dirbo. Mes klau
somės su nuostaba, lyg tai būtų ko
kia pasaka. Ir įdomu klausytis, nes 
tai yra taip skirtinga nuo mūsų 
įprasto gyvenimo. Mes pajuntam 
tėvų meilę Lietuvai, kai jie kalba 
apie kovas dėl laisvės, apie Lietuvą 
kaip kankinę tautą, kuri nuolat bu
vo puolama kitų kraštų. Ilgimės 
mes, nes jaučiame tą siūlą besitę
sianti nuo tėvų iki mūsų, tą meilę, 
kuria jie gyvena.

Daug kas mūsų kultūroje priver
čia mus apsispręsti. Jausti ar ne
jausti, ilgėtis ar pamiršt savo kraš

tą. Mūsų liaudies dainos mums daug 
pasako apie mūsų kraštą. Iš jų gali
ma pajusti, kad lietuviai buvo dai
nuojanti tauta, nes tiek daug dainų 
yra nuskambėję šimtmečiams ei
nant. Daina Lietuvoje kasdieninis 
dalykas, o mes čia susieinam tam 
tikrom progom padainuoti. Aš daž
nai pagalvoju, kaip būtų buvę gera 
gyventi Lietuvoje ir dainuoti dai
nas, kurios išreiškia įvairius darbus, 
kurios palengvina tą naštą, atgaivi
na, sujungia. Amerikoje esame daug 
kuo užimti, ir dažnai telieka labai 
mažai laiko. Tačiau daina visvien ri
ša mus vieną su kitu.

Šių dienų šokiai yra labai nepras
mingi ir nieko neišreiškia, bet mes 
juos šokame, nes esame dalis šio 
krašto ir plaukiame su mase, net 
nepajausdami, kad taip darosi. Daž
nai mes lyg atmetame savo šokius, 
kurie yra tokie prasmingi, taip daug 
pasaką apie kaimo darbus, apie pa
pročius. Tačiau negalime sakyti, kad 

galintiems (Pietų Amerikoje, V. Vo
kietijoje ir k.)!.

Atminkime, kad Sk. Aidas gali 
eiti iš sumokėtų prenumeratų ir au
kų.

Visais būdais palaikykime savo 
laikraštį!

K. Šimėnas,
administratorius.

visi atsižada šio grožio. Suruoštos 
dainų ir šokių šventės tai gyvas įro
dymas, kad mes mylime ir ilgimės 
savo krašto... Visiškai nesvarbu, kur 
būtume gimę.

Lietuvai reikia nepaprastai daug 
pagalbos. Mes ją turime mylėti, ti
kėti jos žmonėmis, kurie neturi 
laisvojo balso. Turime kiekvienas 
Tavo suprantamu būdu kovoti dėl 
jos laisvės. Ten yra mūsų džiaugs
mas, mūsų gyvenimo pradžia, mūsų 
gyvenimo tęsinys. Tai dovana 
mums, tai tėvų įdiegta dalelė.

Mes esame pasiilgę to krašto, 
nors kai kada ir kitaip tas mūsų il
gesys pasireiškia, bet jis kyla mu
myse ir yra gyvas...

Sesė Kristina Šipailaitė
(Aušros dr-vė Putname, Conn.)

Clevelando NERINGOS tunto GRAŽINOS draugovė Kaziuko mugėje. Gražiai veikiančiai draugovei sumaniai 
vadovauja ps. M. Jokubaitytė. s. V. Bacevičiaus ntr.
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SKA (/TAI 
VYČIAI

SKAUTAS VYTIS ATVIRAS ŠIEMS LAIKAMS
Kadangi gyvename didelių per

mainų ir naujų išradimų laikus, 
kiekvieno žmogaus atsakomybė 
naudoti viską žmonių gerovei di
dėja. Imkime, pvz., satelitus: jie 
tinka Įspėti mus apie gręsiančias 
audras, miškų gaisrus, rasti mi
neralų klodus ir derlingas žemės 
juostas, padėti mums ruošti ge
resnius žemėlapius ir pn.

Kartais modernaus vystymosi 
greitis ir sudėtingumas bei naujų 
moralinių sprendimų reikalingu
mas mus tartum glušina ir pri
slegia, bet atsiminkime, kad per
mainos yra sveika, būtina sąlyga 
augti dvasiniai, protiniai ir eko
nominiai, tik svarbu, kad viskas 
būtų panaudota pozityviems tiks
lams.

Nematyti reikalo teigiamai pri
sidėti prie to, kas vyksta, būtų 
tas pats, kaip sustabdyti savo 
laikrodį ir reikalauti, kad visi 
darytų tą patį.

Išmintingi žmonės ruošiasi vis 
didėjantiems įsipareigojimams. 
Jie žino, kad žmonės nėra bejė
giai kaip skruzdės arba bitės, 
kurios gyvena instinktu.

Žmogus turi jėgą rinktis ir nu
tarti, kas turi būti. Rinktis ir nu
tarti darosi vis svarbiau mūsų 
gyvenime, ir mes to neturėtume

Žmogaus širdis niekados ne
gali būti tuščia: jeigu joje ne
augs kilnių idealų ir gražių min
čių gėlės, tai pradės želti biau- 
rios piktžolės.

*** i,i r4C

Juk galima, kai kalbama apie 
artimą, permainai pasakyti ką 
nors gerą apie jį.
84 — 

vengti. Kad sugebėtume atskirti 
gėrį nuo blogio; turėtume viskuo 
domėtis. Kas liečia kitus žmones, 
liečia ir kiekvieną iš mūsų.

Atsiminkime, kad, pirmiesiems 
traukiniams pasirodžius, žmonės 
tikėjo, kad didesnis už 30 mylių 
per valandą greitis galėtų juos 
uždusinti. Komisija, tyrinėjusi 
Edisono elektros šviesą, priėjo iš
vados, kad reikalas nėra vertas 
jokio dėmesio. Savo laiku moks
lininkai įrodinėjo, kad žmogus 
niekuomet nesugebės skristi.

Ir kitose srityse žmonės klydo 
ir neigė visokius dalykus, kurie

JIS BUVO PRIEŠ VISKĄ
Susitikome koncerto salėje. Il

gokai buvome nesimatę, nes, at
vykę į šį kraštą, apsigyvenome 
toli nuo vienas antro.

Tikėjausi išgirsti apie Petro šei
mą ir gyvenimą, bet neteko daug 
klausinėti: Petras bematant ėmė 
dėstyti savo pažiūras į viską, nu
leisdamas mano įterpiamus "bet" 
negirdom. Jis pasisakė esąs prieš 
valdžią, kuri nemokanti tvarky
tis; prieš jaunimą, kuris niekam 
tikęs; prieš mokslo įstaigas, ku
rioms nerūpįs mokslas; prieš pi
nigų kaupimą, nes procentų 
skirstymas neatliekamas pagal 
reikalą; prieš spaudą, kuri esanti 
atsilikusi; prieš...

Klausiausi ir galvojau:
— Vargšas Petras: greit jis pa

sisakys esąs prieš žemę ir prieš 
žmogų, ir jam nieko> neliks, kaip 
kraustytis į mėnulį...

Bet tuo metu kalbėtojas išsisė
męs nutilo. Atrodė išbalęs, kar
čiai beviltiškas.

EI SUSTOKI, DEBESĖLI

(Partizanų daina)

Ei sustoki, debesėli,
Pilkas paukšti iš rytų,
Nešk šen kvapą tėviškėlės, 
Bent žodelį iš namų...

Nesustojo debesėlis,
Nučiuožė mišku tolyn, 
Tik krūtinėj skausmas gėlė
Vis gilyn, gilyn, gilyn...

(Iš Laisvės kovų dainos j)

mums šiandien savaime aiškūs. 
Svarbu tik, kaip žmogus panau
doja jam duotus gabumus ir išra
dimus, o tas žmogus nėra kaž
koks abstraktas kažkur, bet tai 
esame mes — tu ir aš.

Sk. V.

Tada aš pareiškiau savo mintį:
— Ar mes ne visi tempiame tą 

patį vežimą? Būdami prieš viską, 
atsiliekame nuo laikų ir bergž
džiai eikvojame jėgas. Nusistaty- 
dami prieš viską, griauname, o 
turėtume statyti; išleidžiame sa
vo tulžį, bet negydome. Būdami 
nelaimingi ir kartūs, užsidarome 
gerom progom ir pažangai, ir ar
timas mums nebe brolis.

Petras pažvelgė į mane, lyg ne
tikėdamas savo ausim. Giliai įsi
žeidusiu balsu jis sušnypštė:

— Ką kalbi! Ar nematai, kas 
darosi? Juk...

Šį kartą aš įsiterpiau:
— Bandykime dirbti pozityvia 

kryptim, ir gyvenimas bei žmo
nės tuoj bus pakenčiamesni. Bet 
turime baigti: koncertas praside
da!

Nuėjome į savo vietas, ir tą va
karą progos pabendrauti nebe
buvo.

8
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Tamulaičio ntrs VIS BUuIMl - atsako s®sėa

Lietuvos Generalinis Konsulas
Dr. P. Daužvardis sveikina Ohicagos 
skautes ir skautus šventės oroRa.

- nuskamba salėj®

AUŠROS VARTŲ t. Žemaitės dr-ės 
SUSIMASTYMO šventės lauželį užkuria 
v.s. M. Jonikienė, s. B. Kožicienė 
ir s. D. Eidukienė.

/Žarnai/ Užrišami kaklaraiščiai po 
įžodžio. Sesės skautės ir svečiai.

P. Balcho ntrs.
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/K/ Kęstutėnų gol
fas. Muša Algis 
Durįckas.

/Žemiau/ Algis 
Baltušis Ir Arūnas 
Kleinas kalbina 
kandidatą į vil
kiukus .

Pirmiausia ruoša virtuvėje! Taip 
Ponios šeimininkės p. Gruzdlenė,

Nggevičienė
lienė ’.r k-

Viskas paruošta Kaziuko mugei, dabar 
reikia ir pačioms apsidailinti. Sesės 
jūrinlnkės J. Sriubiškytė, vr. R. Pu- 

niškaitė ir k.

C L E V E L A N D

s Angeles šventės dalis lietuvių pamaldos® 
vėliavomis ir skautiško nusiteikimo dvasia.

L. Kanto ntr.
s. V. Bacevičiaus ntrs.visur.

p. G.
p. Maine-

3. Vida Kleinlenė prof. 
Končiaus drožlnį-sag^ 
įteikia s. L. Mllukienei

ir/Ž/ Skaučių židinio gražiu stalu 
įvairiais rankdarbiais žavisi Milda 
Dačytė 1? Arista Navickaitė.
/Dž/ Audrė Elkinaitė ir Daiva Vei- 

taitė prie "laimės šulinio".

LSS Tarybos narys s. V. Kamantas ir gar- 
oės svečiai p. J. Dudėnas, p. B. Main®- 
lienė, p. A. Meilus, v.8. P. Karalius ir 

. G. NagevlČienė.

Jokubaitytės
V.s. M. Barniškaitė, v.s. m. Jonikienė, 

s. D. Eidukienė, ps. M. Švarcienė, s. B. 
Kožicienė, e. J. Pečiūrienė, ps.J.Regienė

P. J« Gudėnas riša. Tėvynės 
mazgelį savo sūnui, ką tik 
davusiam skauto įžodį.

Kaziuko raugėje. V.s. A. Šenbergienė,v.s. 
I. Jonaitienė, s. S. Matas, s. N. Kers- 
nauskaitė, p. Bacevičienė, ps. B. Juodi
kienė, v.s. M. Barniškaitė.

MASTYMO DIENOS sueigoje AUŠROS VARTŲ t. £•- 
įaitėa dr-vės sesės ir viešnios. P. Balcho ntr

-89
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- JAUNIESIEMS

LIETUVIŲ PASAKOS:

Šikšnosparnis
Kadaise paukščiai ir žvė

rys didelį karą kariavo. Tik
šikšnosparnis bijojo kariau
ti. Katra šalis ėmė viršų, jis 
prie tos šalies ir dėjosi. Jis 
galvojo: “Vis tiek vieni kat
rie nugalės, tai aš su tais ir 
liksiu”.

Bet išėjo visai kitaip. Žvė
rys su paukščiais, nebaigę 
karo, susitaikė ir šikšno
sparnio nei vieni, nei kiti į 
savo tarpą nepriėmė. Ir liko 
jis klajoti pats sau vienas. 
Ir dabar jis nei paukštelis, 
nei žvėrelis. Visi jo nemėgs
ta, veidmainiu vadina.

Šikšnosparnis medžioja 
tik naktį, kada paukščiai ir 
žvėrys miega. Vos ryto auš
ra nušviečia padangę, jis le
kia kur į pakraikes, į išpu
vusius medžius, kur tamsu, 
ir slepiasi.

Kai saulė šviečia, gėlės žy
di, jis kiūto kur išpuvusioje 
drevėje vienas ir nusiminęs. 
Mat, bloga pasaulyje veid
mainiui, gėda apsimetėliui.

Nuotraukoje matome Sukaktuvinių metų ženklus, vokus, laiškini po
pierių ir s. prof. Ig. Končiaus specialiai tiems metams ir V Tautinei Sto
vyklai paminėti išpiaustinėtus sk. kaklaraiščio žiedus. Nuotraukoje trūksta 
metalinių SM ir medžiaginių TS ženklų. Visa tai įsigyti per s. Č. Kiliuli.

Kregždė juokiasi iš kati
no.

— Katinėli ramutėli,
Prašom į darbą.
— Kad purrrvas, kad 

purrrvas.
— Katinėli ramutėli,
Prašom į vaišes.
— Nors ir tvorrrom, nors 

ir tvorrrom.

IŠ LIETUVIŲ TAUTOSAKOS:

Auksinis obuolėlis pro langą šviečia.
(opms)

Kaip nori kirsk — neperkirsi,
Kaip nori piauk — neperpiausi.

(onpuBĄ)
n*

Kai atimi — daugiau,
Kai pridedi — mažiau.

(ęqona)

Nei akių, nei ausų, o aklą vedžioja.
(npz'B'j)

Be ko duonos negali iškepti?
(soąnjd ag)

Nevalgo, negeria, o vis gyvas.
(sipoj^req) 

Ne laikrodis, bet tiksi.
(SIPJIS)

Ėda kaip arklys, 
dirba kaip gaidys.

(sAuįSuįjl)
— 93
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TALKOS TAUTINEI STOVYKLAI
Chicagiečiai iš peties pasinėrę ruoštis TS, parengti stovyk

lavietę, priimti iš kitur atvyksiančius ir t.t.
Neturėdami tiesioginių pareigų su savo vienetais TS, vado

vai ir vadovės, skautininkai-ės, sk. vyčiai ir vyr. skautės, aka- 
demikai-ės turėtų įsijungti į bendrąją talką įvairiems TS dar
bams pasiruošimo ir stovyklavimo laikotarpiu.

Aukščiau minėti broliai ir sesės, nejsipareigoję kokiems 
darbams, galėtų prisijungti, turėtų ir patys apie save pranešti, 
kad mielai padės sukurti gerą TS.

V. s. P. Molis, rūpinas registracija dabar ir stovykloje, tvarko 
finansinius reikalus. Jam labai praverstų būrelis gerų bendra
darbių.

S. A. Karaliūnas, (3717 W. 70th Pl., Chicago, Ill. 60629), tvar
ko visus maitinimo reikalus ir rūpinasi Bendrijos stovykla. Jam 
reikia gero būrio bendradarbių.

S. J. Paronis, (1219 S. Whipple Ave., Chicago, Ill. 60629). TS 
komendantas, reikalingas labai didelės talkos stovyklos budėji
mo tarnybai, apsaugai, prie vandens, tvarkyti judėjimą ir t. t. 
Čia puiki proga kitur neįsipareigojusiems skautams prisidėti.

S. J. Toliušis, (7416 So. Claremont, Chicago, Ill. 60636), orga
nizuoja TS laikraštį; “plunksnos” ir pan. polėkių žmonės turėtų 
skubėti jam į talką.

V. s. F. Kurgonienė, s. A. Saulaitis, s. Č. Kiliulis ir k. vyres
nieji vadovai-ės taip pat reikalingi pagalbos.

Apie save ar savuosius praneškite patys ir paraginkite kitus 
tai padaryti.

JAV ATLANTO RAJONAS
Kaziuko mugė Bostone

Tikras jomarkas, kuris tik sykį 
per metus tegali būti. Jau šeštadie
nio vakarą lakstė, bėgiojo, didžiau
sius maišus nešiojo, kalė, kabino, o 
sekmadienį iš pat ankstaus ryto — 
lyg Donelaičio Metuose — darby- 
metė prasidėjo.

Svečiai rinkosi sparčiai. Skautų 
tuntai išsirikiavo visa savo didybe. 
Tuntininkė Vida Kleinienė pasvei
kino susirinkusius, pristatė garbin
gą viešnią Atlanto rajono vadeivę s. 
Lilę Milukienę, ši irgi sveikino ir 
linkėjo, o skautai ir skautės šūkiais 
palydėjo. Pakalbėjo ir tuntininkas 
Česlovas Kiliulis, o tėvų komiteto 
pirmininkas Stasys Baltūsis perkir
po storą kaspiną ir kvietė visus į 
mugę.

O ko čia nebūta. Kasmet vis kas 
nors naujo, įdomaus... Skautai visko 
sugalvoja. Stalai lūžta nuo rankdar
bių, neįmanoma būtų visko išvar
dinti. Atrodė, kad viską sudėjus iš
eitų tiltas per Atlantą...

Kiekviename kampe sukosi, mir
gėjo. Štai sukasi lyg užburtas ratas, 
o mažas raudonšlipsis vis kažką pi
la, tai iš vieno buteliuko, tai iš ki
to. “Mašinai” sustojus išeina pa
veikslas. Einu prie kitos būdos, už
rašas: “Kas nori pamatyti biauriau- 
sią biaurybę pasaulyje?” Čia net 
eilutė, leidžia tik po vieną. Ten to
liau vėl kažką dėlioja ant numerių, 
kitame kampe rutulius ant butelio 
mėto — vis tos gėrybės akį traukia...

Čia laimės šulinys, sakyčiau tik
ras šulinys, iš kurio visiems laimę 
semia ant kėdutės pasilipusi paukš
tytė. Čia pat ir vilkai, vilkais pa

puošė stalą. Toli eiti nereikia — 
kviečia pažaisti golfą, siūlo laimėti 
dviratį ir kitokių gerybių.

Svetainė irgi čia pat pilnutėlė 
publikos, kuri vaišinasi tėvelių pa
ruoštais valgiais. Kava, namuose 
kepti tortai. Skautų mamos, tur būt, 
pačios geriausios šeimininkės Bos
tone! Salė sausakimšai prikimšta: 
didelių, mažų ir vidutinių. Pavalgę, 
atsigėrę, apsipirkę, išmėginę viso
kių laimių, žmonės mugėje randa ir 
poilsį.

Užgesta šviesos, atsiveria užuolai
da, ir scenoje pasirodo “strausų” 
būrelis. Tai baltom plunksnom pa
puoštos grakščios mergytės pašoko 
įžanginį šokį. Jas pakeičia “jūrinin
kai”. Visus lydi plojimai. Pasirodo 
ir pats Ali Baba su savo “plėši
kais” — juk vaidinimėlio pavadini
mas ir yra Ali Baba.

94 —
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Griausmingai nuskamba daina: 
Už mylimą vadą, kurs pergalę ža
da...” Na ir puikūs tie "plėšikai”. 
Rūpestingai paruoštos dekoracijos 
ir ypatingas šviesų žaidimas sudaro 
nepaprastą grožį. Sunku tikėti, kad 
su tokiais jaunais artistais, kaip 
paukštytės ir vilkiukai, galima tiek 
daug padaryti. Tai pasišventusios ir 
kantrios vadovės Paulinos Kalvai- 
tienės nuopelnas. Jai talkininkauja 
ir muzikinę dalį tvarko Giedrė Ka- 
rosaitė. Dekoracijos be priekaišto 
E. Kleino, šviesų žaidimas A. Baniu
lio. Viskas taip sutartinai ir organi
zuotai! Kada pilnas sąstatas pasiro
dė scenoje — lydėjo gausūs ploji
mai, gėlės ir dovanos.

Garbė skautams, jų vadovams ir 
tėvams, kurie savo darbu ir ryžtu 
pajėgia suruošti tokią didingą} įdo
mią lietuvišką šventę. St.

Vasario 16 minėjimas 
New Yorke

“Šiemet sueina 50 metų nuo Lie
tuvos Laisvės Paskelbimo ir Lietu
vos Skautų Sąjungos įsikūrimo.

Laisva valstybė iš mūsų smurtu 
atimta, bet Lietuvos Skautų Sąjun
ga ir toliau gyvuoja ir budi skautiš
koje kovoje už Dievą, Tėvynę ir 
Artimą. Mes, Lietuvos Skautų Są
jungos nariai, ypač šiais metais tu

Bostono BALTIJOS tunto sesės birutietės gerai pavykusioje Kaziuko
mugėje. s. Č. Kiliulio ntr.

Waterburio, Hartfordo ir New Britaino vienetų Kaziuko mugę Wa- 
terburyje atidaręs kleb. kun. E. Gradeckas, atidarymo žodi taręs LSS Ta
rybos pirm. v. s. A. Saulaitis, iškilmes pravedusi NERIES tunt. ps. A. Pa- 
liulienė.

rime reikštis, budėdami už lietuviš
kumo išlaikymą. Budėkime už kiek
vieną lietuvišką žodį ir raštą, už lie
tuvio garbę ir vardą, kad būtumėm 
verti Tėvynės išlaisvinimo rytojaus.

Vienas brangiausių mūsų turtų 
yra lietuviška daina. Jai paskatinti 
skelbiame dainų konkursą, kuriame 
dalyviai skirstomi į dvi amžiaus 
grupes...”

Taip skambėjo New Yorko Skautų 
tuntų įsakymai pradedant Vasario 
16-osios minėjimo šventę. Šią šven
tę pravedė skautai, pakviesti Mairo
nio šeštadieninės mokyklos vedėjo. 

Gražus būrys ateitininkų ir skautų 
išsirikiavo salėje. Maironio mokyk
los mokiniai, mokytojai ir tėveliai 
bei svečiai užėmė kitą dalį salės. 
Apreiškimo parapijos klebonas 
Aleksiūnas pasveikino skautus. 
Maironio šeštadieninės mokyklos 
vedėjas p. A. Samušis tarė pradini 
žodį ir sveikino visus susirinkusius.

Įnešama Lietuvos Tautinė vėliava. 
Savo parašytus referatus skaito si. 
vyr. sk. kand. Aldona Samušytė ir 
si. sk. v. Algis Šimukonis. Vėliava 
atnešama į salės vidurį — skaitomas 
Lietuvos Nepriklausomybės Aktas. 
Jį skaito sk. Daiva Jurytė ir visi 
skautai bei vilkiukai išvardina bal
su visų akto signatarų pavardes. 
Lietuvos Himnas, išnešama vėliava.

Prasideda programa, kurioje daly
vauja Maironio mokyklos mokiniai, 
ateitininkai ir skautai. Deklamuoja 
R. Sabalytė, G. Bivainis, D. Gražiū- 
naitė, R. Navickaitė, D. Norvilaitė. 
E. Ūselis groja akordeonu; A. Stak- 
nytė ir R. Leleivaitė skambina 
kanklėm.

P. A. Samušis pasveikino buvusią 
šios mokyklos mokinę Janiną Ma
thews, kuri šiuo metu vaidina “Cur
ly McDimpIe” pagrindinėje rolėje 
teatre. Janinai buvo įteikta mokyk
los dovana “Lietuva mano tėvų že
mė” knyga ir linkėta jai ir toliau 
sėkmingai tobulėti.

Neringos skaučių tunto t-kė ps. 
Irena Vilgalienė padėkojo mokyklai 
už pakvietimą pravesti šį minėjimą 
ir ateitininkams, kurie dalyvaudami 
praturtino šventę. L. M.
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Kas vyksta Worcestery?
Worccsteris laimingoje būklėje, 

nes turi Maironio parką, kuriame 
mielai renkasi jaunimas ir senimas. 
Ten vyksta įvairios Worcesterio 
tuntų sueigos ir šventės bei meti
niai Atlanto rajono pasitarimai ir 
sąskrydžiai. Visi žino apie Maironio 
parke ruošiamas sporto šventes, bet 
tai tik vienas žymių skautiškų įvy
kių.

ASS skyrius susirenka pasitarti, 
ypač gausūs susirinkimai per meti
nę šventę, kada atvyksta daug aka
demikų ir svečių iš kitur. Ta proga 
vyksta paskaitos ir diskusijos — 
pereitą kartą kalbėjo fil. dr. J. Gim
butas apie akademinį jaunimą atei
ty ir kokiais keliais jaunuolis-ė ga
li pasirinkti, lavindamas savo asme
nybę per skautų organizaciją — ir 
vakaro meninė programa.

Spalių mėn. Maironio parke įvy
ko Atlanto rajono skautų vyčių, 
vyr. skaučių, vienetų vadovų ir va
dovių suvažiavimas, kurį rengė 
skaučių skyr. vedėja s. Raminta Mo
lienė ir skautų vyčių skyr. vedėjas 
Vytas Zdanys. Suvažiavimą globojo 
si. I. Markevičienė ir si. A. Pridot- 
kas ir jų vienetai. Gauta sveikinimų 
iš Vyr. Sk. v. s. M. Jonikienės, rajo
no vadeivės s. L. Milukienės, Vyr. 
Sk. v. s. V. Vijeikio ir k.

S. R. Molienė pravedė diskusijas 
tema “Vyr. skautės ir sk. vyčiai, jų 
veikimas, problemos veikime ir kas
dieniniame gyvenime”. Pašnekesį 
apie tai, kaip pasiruošti skautiškam 
laužui, pravedė s. R. Lora iš New 
Jersey. S. D. Siemaškienė kalbėjo 
apie knygų vedimą skiltyse, draugo
vėse, tuntuose.

Broliai vyčiai, po s. V. Zdanio ap
žvalgos įvairiais vyčių reikalais, 
turėjo simpoziumą: “Skautas vy
tis”; Skautų vyčių prieauglis — s. v. 
ps. V. Gedmintas; vyresnieji vyčiai 
— s. v. ps. A. Pranckevičius. Mode
ratorius buvo s. v. ps. R. Jakubaus
kas.

Visiems bendrai pirmąją suvažia
vimo dieną kalbėjo v. s. A. Venc- 
lauskas: “Ko Lietuvių Bendruomenė 
tikisi iš sk. vyčių ir vyr. skaučių”.

Antrą dieną po pamaldų įvyko 
Rajono vado s. A. Bobelio kviestas 
rajono vadovų posėdis dalyvaujant 

LSS Pirmijos nariams. Tarybos pir
mininkas v. s. A. Saulaitis pasidali
no mintimis apie Sąjungos ateities 
planus ir darbus; v. s. P. Molis pa
informavo visus apie ateinančių me
tų Tautinę Stovyklą; Rajono vadas 
s. A. Bobelis perbėgo įvairius bend
rus rajoninius reikalus.

Buvo dainų valandėlė, kuriai va
dovavo vyr. sk. si. A. Palubeckaitė, 
ir pašnekesys “Skautavimo kokybė 
ir kiekybė”, kurį pravedė Rajono 
vadeivė s. L. Milukienė.

Worcesteris palaikė ir tebepalaiko 
gyvą ryšį su savo karinę prievolę 
atliekančiais broliais si. Kęstučiu 
Gedmintu, si. Julium Šermukšniu, 
s. v. kand. Antanu Stary, R. Dėdi
nu, J. Svikla, lt. A. Garsiu, si. J. Pi
piru, s. v. kand. D. Pajėda ir si. P. 
Nakrošium. S. v. kand. Dėdinas ir 
ps. V. Gedmintas grįžo ir vėl įsijun
gė į skautišką veiklą.

Worcesteris kasmet siunčia Vasa
rio 16-osios gimnazijai dovanų Ka
lėdoms. Vilkiukai prisidėjo $3.75, 
skautai $3.00 ir skautai vyčiai ir tė
veliai $54.00.

Worcesterio tuntai ir akademikai 
rūpinasi, kad atskiru leidiniu prie 
Skautu Aido būtų išleistas priedas, 
kuris nušviestų a. a. v. s. A. Matonio 
asmenį ir veiklą. Medžiaga renkama.

Iniciatoriai aukojusiems nuošir
džiai dėkoja. Jei kas dar norėtų pri
sidėti, galima būtų tai padaryti, pa- 
siunčiant savo įnašą v. s. P. Moliui.

Skautų-čių tuntai globoja tautinių 
šokių grupes. Vyresniesiems vado
vauja ps. V. Gedmintas ir s. v. si. 
V. Baziliauskas; jaunesniųjų — vyr. 
sk. si. T. Juškaitė. Skautas E. Mei
lus groja akordeonu abiem grupėm.

Tautinių šokių grupėms gali pri
klausyti skautai-ės ir kiekvienas-a, 
kurie tiktai nori išmokti šokti lietu
vių tautinius šokius. Į grupes įsi
jungti kviečiami visi.

Rudens didžiuoju įvykiu buvo iš
kilmingoji Sukaktuvinių Metų pra
džios sueiga. Kapelionas kun. A. 
Jankauskas sukalbėjo maldą. 
Paukštytės Bernadeta Juškaitė, Al
dona Šarkauskaitė ir Irena Valins- 
kaitė davė jaun. sk. įžodį, skautės 
Ramunė Rozevičiūtė, Asta Dabrilai- 
tė, Audronė Dėdinaitė, Kristina 
Baltrukonytė ir Rita Baltrukonytė 
— skaučių įžodį, o S. Brantas su V.

Vyr. skaučių būrelis 
Philadelphijoje

1967. VI. 16 d. Philadelphijoje 
įsisteigė vyr. sk. būrelis, pasivadi
nęs Sofijos Čiurlionienės vardu. Bū
relį sudaro apie 15 sesių, kurioms 
vadovauja vyr. sk. Regina Dantienė.

Pagrindinis būrelio tikslas yra 
remti skautų-čių veikimą, ypač pa
dėti jaunesniųjų vienetams. Daug 
naujų idėjų duoda ir seses išjudina 
mūsų veiklioji vyr. sk. Danutė Sur- 
dėnienė. Ps. Marija Raugienė savo 
praktika ir pagalba taip pat duoda 
būreliui drąsos naujiems darbams.

Gruodžio 17 d. buvo suruoštos šv. 
Kūčios pagal lietuviškas tradicijas. 
Tai buvo naujas dalykas Philadel
phijoje. Atsilankė nemažai svečių, 
kurių stambios aukos palengvins 
mūsų veiklą ateityje.

Sesė Julija J.

Prapuoleniu — skauto įžodį.
Kalbėjo LSS Tarybos pirmininkas 

v. s. A. Saulaitis ii' užrišo įžodį da
vusiems kaklaraiščius, o mazgelius 
— vienetų vadovai ir mamytės.

Tėvų komiteto pirm. p. J. Palu- 
beckas kalbėjo apie tėvų pareigas 
auklėjant jaunimą, o p. V. Židžiū- 
nas labai gražiai nušvietė Lietuvos 
karių kelią kovojant už laisvę, tuo 
paminėdamas ir Lietuvos kariuome
nės šventę.

Tuntininko įsakymu į paskiltinin- 
kio laipsnį buvo pakelti A. Klima
vičius ir Algis ir Mindaugas Zenkai; 
į skiltininko 1. — pl. V. Gorodeckas 
ir į vyr. skiltininko 1. — s. v. si. A. 
Pridotkas, s. v. si. D. Glodas ir s. v. 
si. V. Baziliauskas.

Vyr. Skautininko įsakymu apdo
vanoti šie vadovai ir mamytės: Pa
žangumo žymeniu — S. Dabrila, 
Vėliavos žymeniu — su v. E. Mar
kevičius, ordinu Už Nuopelnus —- 
ps. A. Glodas ir R. Jakubauskas ir 
ordinu Už Nuopelnus su rėmėjų 
kaspinu —■ p. I. Kauševičienė, E. 
Matulevičienė ir M. Vidūnienė.

LSS Tarybos Pirmijos nutarimu 
v. s. P. Molis apdovanotas Lelijos 
ordinu.

Gruodžio 17 d. Maironio parke bu
vo Neringos tunto suruoštos bend
ros Kūčios, o XII. 20 įvyko skautų- 
čių eglutė.
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JAV VIDURIO RAJONAS

9'ji Kaziuko mugė Chicagoje
Pažvelgus į Chicagos skautų ir 

skaučių tuntų vadijas, kurios dažnai 
yra didesnės už visą Brolijos vadiją, 
pasidaro Įdomu, ką gero veikia tie 
visokie nariai “specialiems reika
lams” ir tie įvairūs draugovių glo
bėjai. Šios paslaptys gerokai paaiš
kėjo atėjus šių metų Kaziuko Mugei 
Jaunimo Centre, suruoštai devintąjį 
kartą.

Kai nuo rudens pradžios Jaunimo 
Centro klasės, jūrų skautų būklas ir 
kiti privatūs būklai vadovu namu 
rūsiuose kas sekmadienį buvo per
pildyti skautų-čių vienetų sueigo
mis, kai draugininkai ir instrukto
riai, skiltininkai ir valtininkai liejo 
prakaitą su patyrimais ir progra
momis, tuntininkai su “specialiais 
nariais”, su tėvais, vyresniais skau
tais, vyr. skautėmis, vyčiais ir bu- 
džiais rinkosi slaptose vietose, po 
vieną ar du kartus savaitėje. Nuo 
pat rudens tose slaptose vietose 
staugė elektriniai pjūklai, grąžtai, 
ūžė šlifavimo diržai, liepsnojo kera
mikos krosnys, kvepėjo medžiu, kli
jais ir dažais. Niekas garsiai nekal
bėjo, kas daroma ir kur daroma, kad 
naujų “patentų” nepanaudotų kitas 
tuntas, kitas būrelis. Net spaudos 
reporteris buvo sulaikytas nuo sesių 
gėrybių apžiūrėjimo, kad “paslap
čių” neperduotų LITUANICOS tun
tui.

Na, o didysis LITUANICOS tuntas, 
naujai sujudintas naujo tuntininko 
s. J. Paronio, ir vėl užsibarikadavo 
vyriausios LSB valdžios būstinėje, 
v. s. V. Vijeikio spaustuvėje, beveik 
į gatvę išstumdamas brolio Vijeikio 
mašinas ir presus ir ji patį mobili
zuodamas naujiems, paslaptingiems 
darbams, nors spaustuvės klientai 
laužė užrakintas duris...

Šios paslaptys buvo atidengtos 
gražu, saulėtą kovo 3-sios sekma
dienio rytą.

Ilgos automobilių vilkstinės tą ry
tą važiavo į — Jaunimo Centrą, kad 
per du blokus nebuvo vietos, kur jas 
pastatyt.

Tėvų Jėzuitų koplyčia nebetalpino 
šv. Kazimiero garbei pamaldoms su

sirinkusių. Nebetilpo jie nė ant 
laiptų. Didžiojoje Jaunimo Centro 
salėje Kaziuko Mugės komendantas, 
jūrų budys J. Jovarauskas “geležine 
ranka” palaikė tvarką. Salė lūžo 
nuo gėrybių, išdėtų tuntų paviljo
nuose. LITUANICOS tunto lentyno
se daugybė tautodailės paveikslų, 
koplytstulpių, žvakidžių, keramikos, 
mozaikų, lėkščių, vazų, brangeny
bių dėžučių, inkilų, rašalinių ir lai
mėjimais gausios loterijos. Autentiš
ki verpstukai, lėlės, knygų atramos 
su vaidilomis ir karvedžiais traukė 
visų akis, o šių metų šedevras — ka
bantis žirondolis — po pusvalandžio 
buvo parduotas už $200.—

KERNAVĖS tuntas atvažiavo su 
vežimais visokių gėrybių. Įvairaus 
medžio spalvomis švietė inkrustuo
tos lėkštės, koplytėlės, kraičių dė
žės, klumpės, paveikslai ir puikūs 
virtuvės indai. Pirkėjus viliojo pui
kios lėlės, margos verbos, velykiniai 
margučiai, aguonos ir suvenyrai. 
Loterija skelbė, kad visi bilietai 
laimi.

AUŠROS VARTŲ tuntas išstatė 
dar gražesnius koplytstulpius, kera
mikos vazas, daugybę įvairių pagal
vėlių, meistriškas plastikos ir meta
lo vytis, trispalves su vilkais, dau
gybę gėlių, grybus ir Kaziuko širdis. 
Gausi loterija viliojo laimės ieškoto
jus, o daugybė smulkių muginukų 
marguliavo tarp žydinčių karklų 
kačiukų.

Seserijos jūrų skautės, kaip ir kas 
metai, atvažiavo su Kaziuko mugės 
balionais, medžio drožiniais, pagal
vėlėmis, puikiomis degintomis lėkš
tėmis, vytimis ir daugybe meniškų 
tautodailės paveikslų.

Laimės ieškotojų laukė ir ALGI
MANTO laivo jūrų skautų “laimės 
ratas”, laiminguosius vaišindamas 
šokoladu ir saldainiais.

Akademikų skautų paviljonas iš 
tolo švietė didžiulėmis lempomis, 
lyg Istambulo bokštais. Čia pirkėjų 
laukė lietuviškos knygos ir plokšte
lės. Šių gėrybių akademikams pa
vyko išplatinti nemažą kiekį.

Devintąją Kaziuko Mugę Chica
goje atidarė Lietuvos generalinis 
konsulas dr. P. Daužvardis su ponia, 
vyriausieji skautininkai v. s. M. Jo

nikienė ir v. s. V. Vijeikis, ASS 
pirm. v. s. E. Vilkas, VSP s. V. Na- 
mikas, rajono vadas v. s. V. Tallat- 
Kelpša, vadeivos s. B. Kožicienė ir 
ps. M. Jakaitis ir tuntininkai. Atida
rymo ceremonijas atliko LITUANI
COS tunto vadovai, pristatydami is
torinius 1643 m. Vilniaus vaivados 
Jonušo Radvilos Vilniaus ir apylin
kės turgadienių nuostatus, pritai
kintus šių dienų dvasiai ir Chicagos 
skautų Kaziuko mugei. Čia pasi
reiškė vadovavusio s. J. Toliušio ta
lentai.

Sunku aprašyti kiek daug origi
nalaus meno dekoracijų ir gėrybių 
buvo sutelkta į lankytojais perpil
dytas kavines. Kernavės Kuorą, jū
rų skaučių Undinių Karalystę, skau
tų vyčių Ramovę, akademikų skau
tų Casino, į kitas kavines, žaidimų 
kambarį, šaudyklą ir kepsniais kve
piančias AUŠROS VARTŲ ir LITU
ANICOS tunto valgyklas. Užplūdus 
gausiai lankytojų miniai, visi ska
numynai išnyko per porą valandų. 
Mugė truko keturias valandas.

Devintoji Kaziuko Mugė pralenkė 
anksčiau buvusias Kaziuko muges. 
Jei šios Kaziuko mugės visos paja
mos siekė $13,000.00, tai galima spė
ti, kad 9-ją Kaziuko mugę aplankė 
apie 10,000.— asmenų. Visiems tun
tams ir ASS skyriui Chicagoje fi
nansiniai gerokai sustiprėjus, bus 
lengviau įvykdyti LSS 50-ties su
kaktuvinių metų uždavinius. Gi vi
siems tuntų vadi jų “specialiems na
riams”, “mobilizuotiesiems”, dirbu
siems ar aukojusiems tėvams, per 
naktis nemiegojusiems ir Kaziuko 
mugei labai daug darbo valandų 
įdėjusiems sesėms ir broliams ge
riausias atlyginimas yra labai gau
sus ir Chicagoje puikiai veikiantis 
mūsų skautiškasis jaunimas.

j. v. s. Br. Juodelis
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ASMENS DAIKTAI STOVYKLAI SESĖ PRIE STALOPrieš stovyklą tikriausia bus pranešta, ką turėtum pasiimti iš namų. Bet yra šiokių tokių smulkių daiktų, kurie tau asmeniškai gali būti patogūs arba naudingi.Gali atsitikti, kad reikės keliauti į stovyklą iš toliau. Prie lagamino arba maišo pririšk kortelę su vardu ir adresu, arba bent užlipink arba pritaisyk ką nors, kad būtų lengviau ji pažinti.Jei turi rankinuką, jis turėtų būti uždaromas, ne maišelio pavidalo. Gera įsidėti kokį nors tapatybės (asmens) liudijimą.Turėk knygutę adresams ir užrašams, pašto ženklų, atviruku (stovykloje jų gali nebūti), lipinamo kaspino, 
padidinamąjį stiklą, žiburį ir baterijų jam, skalbti mil
teliu, mažoms žaizdoms tvarsteliu, akiniu receptą (tavo 
gali sudužti), skarelę, filmu ir foto aparatą, batams te
palo ir alyvos; adatų, siūlų ir sagų; saulės akinius, darbo pirštines, virvę, plaukams šukuoti šepetį (nailoninį su “šeriais”, ne “vinimis”), dantims šepetuką ir pastos, maudytis kepurę, nagams valyti įrankiai, popierinių nosinių, metalini veidrodį, priemonę apsisaugoti nuo uo
du, specialių sudrėkintų nosinėlių vokeliuose (jų yra net muiluotų veidui šiltu vandeniu pamasažuoti prieš nuplaunant), šepeti drabužiams ir pn.Sąrašas atrodo ilgas, bet visų šių daiktų gali nereikti tam pačiam žmogui. Be to galima įsigyti mažus, praktiškus daiktus ii' juos taupiai sukrauti, pvz.: adatas ir siūlus galima įkišti į tuščią degtukams vokelį — knygutę, drabužiams ir dantims šepetėliai gali būti sulenkiami, skalbti milteliai gali būti supilti į plastikinį maišelį arba induką; šamponas gali būti tūbelėje ir pn.Turėk vežamų daiktų sąrašą žinomoj vietoj, 

įsiūk savo vardą į vežamus drabužius.Venk stiklinių daiktų: vartok plastikinius maišelius, buteliukus, dėžutes.Sudėk kasdien reikalingus asmens daiktelius i vieną maišelį ir laikyk ji žinomoje vietoje.Iš viso pakuokis taip, kad neturėtumei knistis po visą lagaminą, maišą arba kuprinę, ieškodamas ko nors. Sunkesnius daiktus dėk į apačią, lengvesnius ant viršaus. Susukti į rutuliuką baltinukai užima mažiau vietos. Kas bus tuojau reikalinga, tą padėk patogioj vietoj išsiimti.Turėk įvairaus didumo plastikiniu maišelių: matai, kas įdėta; gali įkišti skalbtinus daiktus, drėgną mau- dyklinį kostiumėlį, batus ir pn.Nepamiršk, kad stovykloje naktį vėsiau ir drėgniau kaip mieste.
Tautinę stovyklą turime sukurti VISU bendra talka!

Kam nors įstrigus burnoj, uždenk burną serve
tėle ir pasikelk nuo stalo. Jei tai neįmanoma, dide
lės bėdos atveju išimk kaulelį pirštais, prisidengus 
servetėle.

Pajutusi, kad vėžių kaklelis ar kas nors pana
šaus nebešviežias, uždenk burną servetėle, išimk 
gabalėlį ir ramiai padėk jį ant lėkštės krašto.

Dešiniąja ranka spausdama citrinos skiltelę, pri
denk ją kairiąja ranka. Tą patį daryk valgydama 
greifruktą.

Įsibarstyk truputį druskos į lėkštę, jei norėtum ką 
nors pasidažyti.

Peilis yra piauti, ne žaisti arba maistui krauti 
ant šakutės. Venk dėti tepantį peilį ant staltiesės.

Srėbk sriubą, palenkus lėkštę nuo savęs. Nors 
vaikams motina kiša šaukštą su kišele smaigaliu į 
burną, mes srebiame per šaukšto šoną.

Negerk palikusi šaukštelį puodely.
Gabalinį cukrų imk šaukšteliu (ar žnyplėm), ne 

pirštais.
Nepūsk į maistą, norėdama jį ataušinti.
Nesiek valgių per visą stalą arba tiesiai prieš 

kaimynės nosį: paprašyk, kad tau paduotų ko nori.
Medžiaginę servetėlę sulenk ir palik lėkštės kai

rėj. Popierinės servetėlės nemėtyk bet kur ir nesu
suk jos į kamuolį. Kodėl stalas po valgio turėtų at
rodyti kaip mūšio laukas?

Atsikėlusi padėk kėdę į vietą. S. Sk.

Stovyklinius batelius pasirink Va numeriu ilgesnius ir vienu numeriu platesnius už paprastus batelius. Ištepk juos alyva, kad nepraleistų drėgmės. Jiems sudrė- kus, prikimšk popieriaus džiovinti. Nedžiovink prie ugnies. Turėk trumpų kojinaičių.Nesunaudok visų savo filmų pirmąją dieną. Užsirašyk fotografijų vietą, vardus, datą — tokie dalykai lengvai užsimiršta.Pakuodamas, susek drabužių sagas, užtrauk trauktu- kus: mažiau glamžysis. Pasiimk kelis sulankstomus pa- kabiklius.Atsimink, kad yra nailoninių ir plastikinių daiktų, kurie lengvai užsidega: būk atsargus su ugnim.Bandyk laikytis tokio principo: tepasiimk, kas tvarkinga, tinkama, stipru, patogu, lengva ir lengva išlaikyti švariai.Neprisikrauk bagažo taip sunkiai, kad pats negali pakelti iš vietos. Kartais patogiau turėti du nedidelius už vieną didelį daiktą Nesivežk nereikalingų daiktu.
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VILNIAUS VERBOSTradicinės Vilniaus verbos — tai ant sausos žilvičio ar karklo šakutės iš visų pusių įvairiais ornamentais supinti paspalvinti smulkūs pievų augalai ir žiedai. Jos netinka paplakti vaikams Verbų sekmadienio rytą, kaip kadagio ir žydinčio žilvičio šakelės, prašant Velykų kiaušinio — jos meno kūriniai ir puošmenos Verbų sekmadienio procesijoms, pašventinus jas prieš tai bažnyčioje.Nėra aišku, kada ir iš kur atsirado Vilniaus verbos. Įdomu, kad jos paplitusios tiktai 30-50 km. spinduliu apie Vilnių. Negalima sakyti, kad jos būtų lenkiškos, nes jų kraštui labiau būdingos prie medinio kotelio pritvirtintos stambios popierinės gėlės. Tokių gėlių — verbų, papuoštų spalvotais popieriniais kaspinais, nešiojamų po kelias dešimt sukištų viename stove — lentelėje su skylutėmis, galima pamatyti ir Vilniuje. Tačiau ne šios, bet iš gėlyčių pintos verbos savo meniškumu žavėjo žmonių akis — ir dabar mūsų skautų-čių ruošiamose Kaziuko mugėse.Vilniaus apylinkėse, ypač Kriaučiūnų, Vilkeliškių ir kiti artimieji kaimai, iš seno yra savotiški meninių verbų gamybos centrai. Prieš- velykiniam laikui atėjus, jų meistrai padaro šimtus verbų, kurios parduodamos jomarkuose - mugėse, gatvėse ir prie bažnyčių.Vilniaus verbų raštai ir spalviniai deriniai, joms daryti medžiaga ir būdai labai įvairūs. Pagrindinė medžiaga — tai smulkiažiedės pievų sausutės, ypač geltonosios, taip pat baltos ir sausvos katpėdėlės, kurių gausu Vilniaus apylinkių šiluose, smilgos, motiejukų varpos, dirsės, darželiuose auginamos braškutės ir kiti pievų augalai.Žaliava renkama vasarą ir rudenį, kruopščiai išdžiovinama, išskleidus pastogėje, kad neperdžiūtų ir nesulūžtų koteliai. Išdžiovintos smilgos dažomos žaliai, katpėdėlės raudonai arba žaliai. Motiejukai vienų meistrų dažomi, kitų — paliekami natūralios pilkos spalvos. Geltonosios katpėdėlės taip pat dažnai paliekamos natūralios spalvos. Labiausiai

Vilniaus lietuvaitė su verbomis, (nuotrauka iš meno muziejaus archyvo Vilniuje).
mėgstamos spalvos — geltona, raudona, žalia ir balta; jos vyrauja visų formų verbose. Be šių, naudojama ir ryški ružava, tamsiai mėlyna, violetinė, rečiau — žydra ir natūrali pilka sudžiovinto motiejuko spalva. Ne visos žolės leidžiasi vienodai nudažomos: reikia jas gerai pažinti ir turėti jautrų meninį skonį.

Stovyklautojai-os (ne chicagiečiai), dalyvausią taut, šokių šventėje Chicagoje VII. 7 ir neturėsią kitų būdų iš Chicagos nuvykti į TS, jei nori, gali (iš anksto užsiregistravę ir apsimokėję) būti atvežti autobusais (apie 250 mylių) į Raką drauge su Chicagos stovyklautojais-omis VII. 8 nuo Jaunimo centro. Tuo reikalu (iš anksto) galima kreiptis į JAV Vidurio rajono vadą v. s. V. Tallat-Kelpšą. 2300 W. 23rd St., Chicago, Ill. 60608.

Pinamos tradicinės Vilniaus verbos dvejopu būdu: aplink kotelį iš visų pusių ir plokščiai, apipinant kotelį tik iš vienos pusės. Pirmuoju atveju prie 40-50 cm. ilgio rykštelės viršaus pririšama šluotelė iš trijų - penkių žaliai nudažytų smilgų. Jų koteliai paslepiami, užpynus ant jų verbos ornamentą — įvairiaspalves gėlytes, derinamos horizontaliai arba vejamas įstrižai, kaip suktoje virvėje. Kartais motiejuko šepetėliui sulenkiami pusiau, ir jų galai pririšami prie verbos kotelio taip, kad susidaro kilpelė, kurioje įtup- domas žiedelis. Kilpelės ir žiedeliai pripinami simetriškai iš visų keturių rykštelės pusių.Plokščiosios verbos viršūnė taip pat daroma iš žaliai dažytų smilgų, tačiau žiedai pinami tiktai iš vienos kotelio pusės. Antroji, užpakalinė, pusė lieka tuščia. Šios rūšies verbos, panašiai kaip tradicinė medinė liaudies skulptūra, atrodo, skirtos žiūrėti tik iš “gerosios” pusės, pristatant prie aklinos sienelės. Šios rūšies verbos yra tokio pat aukščio, tačiau beveik dukart platesnės. Tarp įprastinių smulkių katpėdėlių čia įpinama ir stambesnių gėlių, dažniausiai — darželyje išaugintų braškučių; be to, verba praplatinama, į šonus įpinant po šakutę dažytų smilgų.
Skautų ir skaučių bei jų tėvų ir rėmėjų ruošiamose Kaziuko mugėse vėl .randame spalvingų Vilniaus verbų. Parneštos namo jos puošia butą ypač tuo metu, kada dar maža gėlių. Tiesa, katpėdėlių čia dar neradome, bet yra kitų sausų ir gerai išdžiovinamų gėlyčių bei žolių, kurie taip pat tinka verboms pinti. Jų galima patiems prisirinkti laukuose arba pirkti gėlių krautuvėse. K.B.
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LIETUVIŲ TAUTINĖ MUZIKA

SKUDUČIAI
Nuvažiavęs j Godollo tarptautinę 

stovyklą Vengrijoje 1933 metais, 
mūsų skautiškojo vieneto muziko 
S. Paliulio paruoštas skudučių or
kestrėlis susilaukė gražaus dėmesio.

Šiuo metu Kanadoje turime sku
dutininkų, kuriems vadovauja v. s. 
Steponas Kairys. V-osios Tautinės 
Stovyklos dalyviai, tikimės, išgirs 
juos ten skudučiuojant.

Ar nebūtų įdomu šiek, tiek suži
noti apie skudučius, vienus iš ka
daise populiariausių ir mėgiamiau
sių lietuvių liaudies instrumentų?

Skudučius įvairiose Lietuvos da
lyse vadindavo dar ir skurdutėmis, 
skurdučiais, skudais, tutučiais, tū- 
teklėmis ir net daudytomis arba 
dautytėmis.

Skudučiai paprasti, primityvūs. 
Juos lengviausia būdavo daryti iš 
Skėtiniu (tuščiavidurių) augalų: 
builio, garšvos (bet tokie nepatva
rūs, išdžiūva, pakeičia toną arba su
skyla) ir nendrės. Tuos augalus 
žmonės net vadindavo dar ir rūk- 
medžiais, skudutmedžiais, skudučių 
kambliais (kamblys — augalo stie
bas, kamienas) arba tiesiog skudu
čiais.

Skėtinis augalas supiaustomas pa
gal bamblius (bamblys —• augalo 
stiebo sunėrimo, suaugimo vieta, 
narelis) — tai skudučio dugnas, o 
kitas galas iš abiejų pusių įkypai 
nupjaunamas.

Stipresni sk. daromi iš uosio, kle
vo ar šaltekšnio (skirpsto). (Yra 
buvę ir skardinių skudučių).

Imamas lygaus medžio kamienas, 
supiaustomas į nevienodo ilgio ga
balus, nes ilgas sk. duoda žemą, o 
trumpas — aukštą toną. Gabaluose 
išgręžiamos grąžtais — arba išdegi
namos karšta, geležim — skylės, bet 
ne iki galo, nes reikia palikti dug
ną.

Kartais meistrai išgręždavo visą 
dūdelę ir įkišdavo slankiojantį de
rinimo kamštį. Gavus pageidauja
mą toną, kamštis buvo arba palie
kamas, arba išimamas ir jo vietoj 
įkalamas pastovus kamštis. Daryda
vo dar ir taip: gavus atatinkamą 
garsą, dūdelę ties kamščiu nuplau

davo; kiti tačiau dūdelės netrum
pindavo, bet kamštį tai labiau 
įstumdavo, tai ištraukdavo, jei rei
kėdavo sk. derinti. Sk. apdroždavo, 
apdailindavo; kiekvienas skudutis 
duodavo tik vieną garsą. Pagal vie
ną skudutį — ligą arba trumpą — 
priderindavo kitus. Žemo tono il
gieji dažniausia storesnį už aukšto 
tono trumpuosius.

Derindami sk. meistrai dažnai pa
sikviesdavo padėjėjus ir padalinda
vo jiems sk. Paskui jie iš šalies 
klausydavosi, kaip sk. taria — 
skamba, derinasi. Suderintus sk. pa
žymėdavo ramteliais drūtgaly — 
pirmąjį sk. vienu ramteliu, antrąjį 
— dviem ramteliais, ir t. t. — arba 
skaičiais, o vėliau jau chromatinės 
gamos raidėm. Senais laikais gai
doms, jei jų būdavo, irgi vartojo 
skaičius.

Sk. turėjo vardus pagal atlieka
mas partijas. Kartais vienas žmogus 
pūsdavo ne vieną, o du sk.; buvo at
sitikimų, kada 3 pūtėjai grojo po 
2 sk.

Sk. tuo nepaprastai įdomūs, kad, 
skudučiuojant keliems asmenims, 
gaunama daugiabalsė spalvinga har
monija. Fano fleita, kuri sudaryta 
iš surištų dūdelių, pučiama vieno 
žmogaus; tuo būdu melodija vien
balsė.

Skudučių komplektui reikia 5-6 
sk., bet jų gali būti ir 8.

Buvo skudučių, kurių pučiamasis 
galas dvigubai plonesnis už kitą 
galą.

Žmonės seniau mokėsi skudu
čiuoti ne iš gaidų, o tik iš klausos. 
Garsų ilgumui ir pauzoms pažymėti

Rašykite SKAUTU AIDUI ir siųskite iš įvairių nuotraukų bei piešinių 
iš savo skautiškojo gyvenimo.

Juo daugiau rašysite ir iliustracijų siųsite, tuo daugiau bus SKAUTŲ 
AIDE apie Jūsų skautiškąjį gyvenimą.

Vietovėse neturi likti nė vieno asmens, kuriam nebūtų pasiūlyta už
sisakyti 1968 metams SKAUTŲ AIDĄ ir SKAUTYBĘ! Abu drauge 4.—dol.

Nepalik be SKAUTŲ AIDO 1968 metais.
Ruoškis Tautinei Stovyklai. Skautų Aidas padeda.

ALp(LKA)3083
1968, Nr.4

jie vartods 
ir žodžius, 
mąją mele—__ ___,____
pūsk pirmuoju sk. ti-ti-tiū-ti-tiut, 
aš antruoju pūsiu tiūt-ti-tiūt, o jis 
trečiuoju kvėpuos a-pu, a-pu, aa- 
pū”, ir t. t. Čia a reiškė aštuntinę 
pauzą, pu — aštuntinę gaidą; aa — 
ketvirtinę pauzą ir pii — ketvirtinę 
gaidą. Panašiai muzikantai moky
davosi ir pūsti ragus ir daudytes.

Kai skudučiuodavo sutartines ar
ba dainas, ritminių skiemenų nerei
kėjo: juos atstodavo sutartinių ar 
dainų žodžiai.

Yra žinių, kad ir moterys pūsda
vo ragus ir skudučiuodavo.

Paprastai skudučiuojama pagal 
griežtą, pastovų ritmo, maršo tem
pą, todėl sk. muzika labai tinka žy
giuojant.

Kadaise merginos per Šeštines, 
sekmadienį po Šeštinių, per Sekmi
nes ir Devintines išgindavo anksti 
rytą gyvulius, kad piemenys iki 
pusryčių galėtų pamiegoti.

Tuo metu bernai grįždavo iš nak
tigonės ir sutikdavo merginas su 
ragais, skudučiais, su lumzdeliais.

Per piemenų šventę, Sekminių 
antrąją dieną, moterys ateidavo “ra
tuotos”: su sūriais, kiaušiniais, deš
romis. Klojime arba daržinėje suei
davo dideli ir maži, valgydavo, ger
davo, dainuodavo, giedodavo, šok
davo, skudučiuodavo ir ragus pūs
davo. Vienur skudučiuodavę net iki 
25 skudučių kartu.

Per Jonines ir Petrines irgi neap
sieidavę be ragų ir skudučių. Jie 
buvo vartojami ir per rugiapiūtę, 
įvairių darbų talkose. Kai tik susi
rinkdavo žmonių, ypač jaunimo, 
suskambėdavo dainos ir liaudies 
instrumentų muzika.
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