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GEGUŽĖ - žiedų mėnuo
Tikrai kada nors įvykdysiu sa

vo svajonę ir visą gegužės mėne
sio pradžios jaunąją naktį pralei
siu lauke. Nepasistatysiu palapi
nės ir nemiegosiu, bet įsisuksiu į 
antklodę ir tyliai sėdėsiu tame 
kampelyje, kur mūsų vyšnios 
liečia alyvas.

Kol galėsiu matyti, žiūrėsiu ir 
žiūrėsiu — gal pagaliau nuosta
biu būdu pastebėsiu, kaip lape
liai per naktį auga. O gal būsiu 
dar laimingesnė, ir žiedeliai ma
no akyse tiek padidės, kad ryto 
saulė juos praskleis.

— Kurrr?... — klausia žalioji varlytė.
— I Tautinę Stovyklą! — atsako visų gyvių skiltis.

Kai visai sutems ir matyti bus 
negalima, užsimerksiu, kad ga
lėčiau įtempti klausą. Nejudėsiu, 
tik kiaušysiuos: juk negali būti, 
kad taip daug vyktų naktį vyš
nioje ar alyvoje ir aš to neišgirs
čiau! Kaip suprasti, kad dieną 
jos dar mažai būna prasiskleidu- 
sios, o po nakties apsipilia žie
dais? Tą vyksmą, tą nuostabų 
veržimąsi, pasiruošimą džiaugtis 
ir džiuginti aš ir norėčiau — oi, 
kaip norėčiau — naktį pajusti.

O gal atsisėsčiau prie jazminų 
po langais, prie jauno, tiesaus 
šermukšnio prie takelio — juk ir 
jie sužaliavo ir ruošiasi žydėti.

SUKAKTUVINIU METU ir
V TAUTINĖS STOVYKLOS

ženklų ir k. dalykų,

pvz., laiškams popieriaus, lipinti 
ženklelių, s. prof. Ig. Končiaus spe
cialių drožinėtų ženklų ir t. t. gali
ma gauti per s. Č. Kiliuli, 51 Torrey 
St., Dorchester, Mass. 02124.

Smulkiau žiūr. Sk. A. nr. 1: 2 psl., 
nr. 4: 93 psl.

Man užteks jų kvapo — tiesa, 
po jazminais auga numylėtos pa
kalnutės — ir sieloje grįšiu į lai
kus, kada lengvomis kojomis ir 
lengva širdim sveikinau gegužę 
ir pyniau saulėtas svajones Lie
tuvoje.

Ir kils širdyje didelis troškimas, 
kad mes, išsklaidyti, bet gausiai 
gėrybėmis apdovanoti, nepamirš- 
tume sukurti mūsų vaikuose gra
žios gamtos atsiminimų kraitį. 
Kad rastume laiko drauge stebė
ti, gėrėtis, pažinti ir giliai pamilti 
gamtą, kurios užvaizdą žmogų 
Dievas paskyrė. O. S.
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Tauras
Marija, Marija

Marija, Marija, Skaisčiausia Lelija,
Tu Motina mūsų šalies,
Pagelbėk lietuviui,
Palengvink mūs būvį,
Išgelbėk nuo siaubo baisaus...

Mes ašarom plūstam, vergijoje žūstam!
Marija, maldos išklausyk!
Prieš mūsų bedievius,
Lietuvių engėjus
Visus mus vienybėn suglausk!

Tik Tu Užtarėja, tik Tu mūs Gynėja,
Marija, Marija šventa,
Išmelsk pas Augščiausią,
Dievulį geriausią
Mums laisvę brangios Lietuvos.

(Iš Laisvės kovų dainos)

I<)68. Motinos diena.

Motina

Nušvito tėviškės laukai —
obelys žydi

pilnai,
kad neužmirštum,

švelniai,
kad neprabėgtum,

baltai, 
kad nepasiliktum tamsoj.

* *
Pažįstu obelų žiedus 
ir vaisius jų 
ir jų kantrumą laukiant 
saulės, 
vėluojančios tolimame, 
šiaurės apsaugotam 
sode.
Juk mes gyvenome 
žiemoj, kur obelys 
pilnai pabąla 
tik prasapnavus 
žvarbią naktį.

Pažįstu obelų žiedus 
ir vardą jų 
ir kaip dainuoja jos, 
kai, pasiilgus nekaltumo, 
įsiklausau laimingos pasakos 
apie sugrįšiančios dienos 
naujumą 
kiekviename žiede.

Petronėlė Orintaitė 
Be skundo
Aš noriu paklausti, 
mieliausioji mano mamyte, 
kodėl tavo skruostai 
giliom vagomis išraižyti? 
Kodėl tavo kasos 
lyg klostomas linas nubalo? 
Ir gęstančios akys — 
taip tylios, taip liūdnos be galo? 
Be skundo, be žodžių 
kentėti gyvenimo naštą, 
ir meilę, ir skausmą — 
kaip juostą dailiausiojo rašto! 
Ak, dieviška meile, 
lyg dovana kraičio brangiausio, 
tu vargą pakėlei, 
o, motina mano mieliausia!

(Liūdnai linguoja lelija.)
* * *

Obelys žydi mano tėvo sode, 
Jos pasodintos seniai, 
dar mums negimus, 
jos pasodintos mums, 
kad neužmirštume, 
kad neprabėgtume, 
kad nepaliktume vieni.

Pamilus obelis, 
nurimstu ir žinau, 
kad naktys baigiasi 
ir žiemos tirpsta 
ir mano tolimi namai 
džiaugsmu nušvitę, 

pilnai, 
švelniai, 
baltai, 

mane priglaudžia, 
man sugrąžina viltį.

Sesuo M. Jurgita
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DIDYSIS SĄSKRYDIS MAINE
Kodėl didysis? O todėl, kad labai 

gausus — 300 dalyvių. Tai neeilinis 
tik vieno rajono ir tik vienos šakos 
suvažiavimas. Kyla klausimas, kas 
traukia visus i Mainą? Paslaptis, 
kurią galėtų išaiškinti jaunieji daly
viai. Aš manyčiau, kad tokie suva
žiavimai labai naudingi, tačiau mū
sų tarpe nelabai praktikuojami. 
Dažniausiai suvažiuoja vadovai, 
vyr. skautės ir skautai vyčiai. Rei
kia pripažinti, kad geltono kakla
raiščio amžius yra LSS branduolys, 
entuziazmas ir gyvas skautavimas. 
Šios šakos suvažiavimus pradėjo 
KRETINGOS tuntas. Šiandien jie 
virto tradicija.

Kas darėsi Maine, Šv. Antano 
gimnazijoje? Ten buvo įdomu, nau
dinga ir gera. Pirmiausia paminėsiu 
patį vaizdą, kuris sužavėjo tik įsu
kus pro vartus į Pranciškonų sody
ba. Tai meniškai padaryti skautiški 
vartai su užrašu “50”. Vartų šonuo
se vėliavų stulpai, o kiek atokiau 
palapinės. Skautiška ir gražu! Bravo 
broliams kretingiečiams, kurie, rū
pestingai pasiruošę, sugebėjo taip 
puikiai tvarkytis ir reprezentuoti, 
kad stebino visus.

Atvažiavo 3 perpildyti autobusai 
ir gausi vilkstinė automobilių — di
dinga!

Prasidėjo darbas. Visuose kampe
liuose dirbo, knibždėjo, mokėsi, žai
dė, tarėsi, posėdžiavo... Kada visi iš
sirikiavo oficialiam suvažiavimo 
atidarymui, norėjosi rėkti iš 
džiaugsmo, matant neįprastą skai
čių. Didingai skambėjo himnas, 
sveikinimai ir šūkiai.

Vakarienė — tai nieko naujo, nes 
visur ir visuomet valgome. Gal ver
ta paminėti, kad maistas buvo ge
ras ir viskas gerai organizuota.

Po laužo jaunimas turėjo progos 
pabendrauti ir pašokti. Dar prieš 
vidurnakti — sugiedoję skautų va
karinę maldą — išsiskirstė poilsiui.

Sekmadienis — Dievo dovanota 
diena: šilta ir saulėta. Posėdžiai, su
simąstymas ir iškilmingos pamaldos.

Sąskrydžio dalyviai ir dalyvės, išsiskirstę skiltimis, vykdo sąskrydžio programos uždavinius. Programa buvo 
gerai organizuota, įdomi ir naudinga. s. Č. Kiliulio ntrs.

O čia susispietę vadovai ir vadovės. I eil.: ps. B. Zdanienė, ps. I. Jankauskienė, s. S. Subatienė, s. L. Milukienė, 
s. M. Subatis, v. si. A. Bartytė, ps. J. Starėnas ir ps. A.GIodas. II eil.: v. s. P. Molis, ps. L. Kiliulienė, ps. D. Banevi
čienė, s. A. Saulaitis, SJ, ps. Aleksandravičienė, ps. R. Lora, s. J. Raškys, s. V. Kleinienė, ps. G. Matonienė, ps. 
J. Monkus, tėv. Augustinas-Simanavičius, ps. B. Kidolienė, v. j. s. I. Petniūnas, ps. K. Bileris (III eil.).
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V. s. B. Kliorė ir v. s. J. Kuprionis

Pagerbti du įžymūs mūsų skautybės vadai
LSS Tarybos Pirmija šv. Jurgio 

šventės proga, minint Lietuvos 
skautybės 50 metų sukaktis, pager
bė v. s. Broniu Kliorę ir v. s. prof. 
Joną Kuprioni, juos apdovanodama 
Geležinio Vilko ordinu.

V. s. Br. Kliorė, dabartinis LSS 
Garbės Teismo narys, daug metų 
Pirmijoje ėjo įvairias pareigas. La
bai nuoširdaus ir ramaus būdo, ne
paprastai sąžiningai atliekąs savo 

pareigas, iš mažens buvęs skautas, 
yra labai daug prisidėjęs lietuviška
jai skautybei ugdyti, ypač nuo jos 
atsikūrimo po karo.

V. s. J. Kuprionis, skautas dar iš 
I-ojo skautų būrelio 1918 m. Vilniu
je, visą laiką gimnazijoje, universi
tete ir vėliau buvo uolus ir labai 
įtakingas vadovas. Buvo išrinktas 
Vyr. Sk-ku ir po karo buvo laikino
sios Pirmijos pirmininku.

1946 m. Augsburge atsikūrusios LSS 
suvažiavimo metu.

Tėvų Pranciškonų gražioji koplyčia 
tik retais atvejais gali būti taip per
pildyta. Sunku rasti žodžių išsakyti 
tą jausmą ir didingą vienybę, kuri 
buvo jaučiama maldos ir giesmės 
vieningume. Tėv. Garbuko pamoks
las jaunimui nepaprastai patiko.

Visų dalyvių bendra sueiga, o 
kartu suvažiavimo užbaigimas vyko 
po atviru dangumi. Čia buvo daug 
kalbų, sveikinimų, apdovanojimų 
bei pakėlimų. Buvo paskelbti rezul
tatai suvažiavime vykusių varžybų. 
Dainų konkursą Atlanto rajone lai
mėjo Bostono BIRUTĖS draugovė, 
gi tą pati konkursą tarp pavienių 
skaučių laimėjo Birutė Račkauskai
tė iš Bostono. Premijas įteikė va- 
deivė.

Suvažiavimui programą paruošė 
ir vadovavo ps. Laima Kiliulienė, s. 
Antanas Saulaitis, S J, ir jų kviesti 
talkininkai.

Dalyvavo Atlanto rajono vadas s. 
A. Bobelis, vadeivos s. L. Milukienė 
ir ps. J. Starėnas, LSS Tarybos vice-

I-ojo Lietuvos skautų vadų ir vadovių suvažiavimo dalyviai 1922 m. 
Kaune. Iš k-d: v. s. V. Šenbergas, 3 — s. V. Civinskas, 6 — v. s. P. Jurgėla, 
7 — v. s. K. Grigaitis, priešpaskutinis v. s. J. Kuprionis, paskutinė — v. s. 
A. Blynaitė-Šenbergienė.

pirm. v. s. P. Molis ir Pirmijos na
rys s. Č. Kiliulis, be to skaitlingas 
skautininkų ir svečių — tėvelių bū
rys.

Reikia paminėti, kad suvažiavime 
tiek skautų, tiek vadovų buvo jau

čiama nepaprastai maloni, draugiš
ka ir darbinga nuotaika.

Esame dėkingi tėvams pranciško
nams, ypač provincijolui tėv. Leo
nardui Andriekui ir šv. Antano gim
nazijos direktoriui tėv. Augustinui

Ruoškimės Tautinei Stovyklai!
Tvarkingai atvykime.
Rūpestingai stovyklaukime.
Skautiškai elkimės.

už visapusišką paramą bei puikias 
ir dėkingas sąlygas. Garbė kretin- 
giečiams su jų vadovu s. M. Subačių, 
kurių iniciatyva ir darbu tokie su
važiavimai kasmet vyksta.

Spausdami kaires, skirstėmės, ža
dėdami susitikti V Tautinėje sto
vykloje. Sesė T.

Jei mes geri, tai ir Tautinė Stovykla 
bus gera mums ir visiems jos dalyviams!
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V-oji LSS TAUTINĖ STOVYKLA 
ŽINOTINA: Dar patarimų pluoštelis

TS ATVYKUS:

A) Registracijoje:
1. sumokama stovyklinis mokestis;
2. įteikiama: a) gydytojo duotas sveikatos liudijimas 

ir b) atsakomybės atpalaidavimo globėjų ar pil
namečio paties stovyklautojo pasirašytas lapas 
(gaunamas per Vadijas).
Tie dalykai privalomi visiems stovyklautojams.

B) Pasiduodama stovyklinei tvarkai ir
C) pagal gautas instrukcijas kuriamasi, gyvenama ir 

skautiškai stovyklaujama ligi išvykstant namo.

KO NEREIKIA:
1) Į TS negalima atsivežti, negalima vartoti ir negali
ma turėti:

a) jokių šaunamųjų ar p. ginklų, ilgų peilių ir p.;
b) jokių nuodų;
c) jokių alkoholinių gėrimų;
d) jokių kitų dalykų, pavojingų sveikatai, dorai ar 

garbei .
2) Patartina neturėti:

a) brangių daiktų, pvz., laikrodžių, žiedų, papuoša
lų, kurie gali lengvai pasimesti ar kitaip dingti;

b) neturėti daiktų, drabužių ar p., kurie gali greitai 
užsidegti;

c) iš viso neturėti nereikalingų daiktų, drabužių ar 
p.; taip pat maisto ir k.

d) jokių radijo aparatų!

TVARKINGAI!
Kiekvienas stovyklautojas-a:

a) turi žinoti TS tvarka, programą, dienotvarkę, už
siėmimų sistemas, santykiavimo būdus ir p. ir prie to 
prisiderinti;

b) atminti, kad valdžios įstatymais uždrausta varto
ti ar turėti alkoholinių gėrimų, rūkyti palapinėse, kurt 
ugnį ar deginti kokius degalus;

c) turi žinoti, kad turtą, inventorių, įrangas ir viso
kius daiktus vartoti saugiai, taupiai ir tvarkingai;

d) Rako stovyklavietėje yra daug sausuolių ir leng
va rasti sausos medžiagos įrangoms, kurui ir p., bet 
negalima ten kirsti augančių medžių savo nuožiūra. Ra
ko stovyklavietės direktorius s. R. Račiūnas atsakingas 
ir jis nurodys, kur ir ką galima kirsti.

e) savo drabužiuos, guolio reikmenėse, kuprinėse ir 
k. įrašyti savo vardą, pavardę ir vietovę, kad, daiktui 
nuklydus, būtų lengva surasti savininką; supakuoti la
gaminai, ryšuliai ir p. taip pat turėtų turėti tokius už
rašus.

DRAUSMINGAI!
Žinome, kad didelė stovykla tvarkingai išsilaiko ir 

pasiseka, jei kiekvienas stovyklautojas sąžiningai, skau
tiškai ir rūpestingai atlieka savo dalį ir nuoširdžiai pri
sideda.

Skautiškojo elgesio privalu visiems!

Tikimasi, kad į TS atvyks tikrai skautiškai nusitei
kę jos dalyviai ir dalyvės ir kad dėl to nebus jokių 
problemų.

Tačiau, jei paaiškėtų, kad kokiam atvykėliui nesi
seka įsiderinti į skautiškojo stovyklavimo santykius, 
toks turės tuoj pat grįžti, iš kur atvykęs; ir tai turės 
padaryti savo lėšomis. Nebus leidžiama jokia demora
lizacija. Tą derėtų iš anksto dar namuose išsiaiškinti.

PADĖTI PAVYZDINGIESIEMS PATEKTI Į TS:
Yra pavyzdingų skautų ir skaučių, kurie dėl tam 

tikrų, labiausiai medžiaginių, sąlygų, negalės atvykti. 
Vietovėse turėtų būti pasirūpinta, kad kaip tik tokie 
gerieji galėtų dalyvauti TS. Čia svarbiausias vadovų-ių 
ir tėvų - rėmėjų apdairumo uždavinys.

Jaunimo labui ir TS sekmei reikia, kad su savo 
skautais ir skautėmis dalyvautų jų vadovai ir vadovės, 
kurie nuolat užsiima su jais.

Iš viso vadovų ir vadovių būklė sunkiausia. Dažnas 
jų, šalia savęs, turi ir šeimą, dažnai tikrai ir pilnai 
skautišką šeimą, kurios nariai taip pat domisi TS.

Skautybei atsidedą ir ypač skautiškojo jaunimo ug
dymu užsiima vadovai ir vadovės turėtų atvykti į TS. 
Jie tikroji geros stovyklos druska!

Jei vietovėse yra kokių medžiaginiu ar p. sunkumu, 
skautų ir skaučių tėvai, rėmėjai, ju būreliai ar ramovės 
bei židiniai turėtų nedelsiant taktiškai sudaryti sąlygas 
tokiems vadovams ir tokioms vadovėms nuvykti į TS.

Dažnai parodoma dėmesio vadovams. Bet jie ir jos 
niekad nėra atlyginami už skautiškąjį darbą. Tėvai ir 
pati mūsų visuomenė skolinga jiems ir joms už dideli 
tautinį darbą ir jaunimo ugdymą. Nieko nekenktų, jei 
tokia proga, kaip šiemet, būtų vietose dar daugiau dė
mesio parodoma. O šį kartą dėmesį reikia parodyti geru 
organizuotu veiksmu.

Prašoma pajudinti reikalą vietose.

DVASIAI:
Nepaprastai svarbu, kad TS susikurtų tikros skau

tiškos dvasios ir gražios lietuviškos nuotaikos.
Jau daug kartų ta tema rašyta, kalbėta bei siūlyta.
Esame dabartinė mūsų skautijos karta. Bet esame 

ne vienintelė ir ne amžina. Per 50 metų daug kas dir
bo, gyveno ir kūrė. Minime jų visų darbus, kūrybą, lai
mėjimus ir vaisius. Todėl visiems, ir ypač jiems, pri
klauso pasisekimo garbė! Mes, dabartiniai-ės, tik talki
ninkai.

Minėdami praeitį, pasirodydami dabartimi, turime 
išeiti su aiškia vizija ateitin. Savosios skautybės atei- 
tin, savo tautos ateitin ir kiekvienas-a savo ateitin.

Mūsų vizija negali būti blanki; ji turi būti aiški ir 
žėrinti mūsų žvilgsniuose pirmyn, mūsų mintyse ateitin, 
mūsų darbuose rytoj un.

Jei gerai pasiruošime, jei skautiškai pragyvensime 
TS, jei iš jos galėsime išvykti kilnesni, turiningesni ir 
labiau užsidegę, būsime šį tą padarę ir šio to pasiekę, 
kad galėtumėm ryškiau Įžiūrėti tolimosios vizijos pa
švaistes.

v. s. A. Saulaitis
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PROGRAMINIAIS REIKALAIS
(Pradžia Sk. Aido nr. 4 81 psl.)
(Tuo pačiu reikalu buvo išsiuntinėtas ir multipli

kuotas raštas vyr. vadovams).
2. Pagal LSS Tarybos Pirmijos 50 metų sukakties 

pagrindinį pranešimą, V TS programa išdirbama, įver
tinama ir tvirtinama pagrindinių TS pareigūnų. Šiam 
ruošos laipsniui laikas — iki 1968 V 15.

3. V TS Vadyba yra vyriausias pagrindinės ir papil
domųjų stovyklų organas. Vadyba tvirtina pagrindinės, 
pastovykiių bei papildomųjų stovyklų planus, organi
zaciją, programas ir kitus esminius dalykus (TS prane
šimas, III. 9 ir III. 10. 4).

Pastaba: V TS Vadybą sudaro:
LSS Tarybos Pirmijos nariai — v. s. A. Saulaitis, v. s. 
P. Molis, v. s. F. Kurgonienė, s. Č. Kiliulis, v. s. A. Tra- 
kis, v. s. J. Vaišnys SJ, v. s. M. Jonikienė, v. s. V. Vi- 
jeikis, v. s. E.Vilkas, ps. V. Matulevičiūtė;
Rajonu vadai — s. A. Bobelis, v. s. V. Tallat-Kelpša, 
ps. R. Dabšys, v. s. L. Eimantas, v. s. V. Neverauskas, 
s. J. Maslauskas;
Kviesti nariai (1963 II 10) — v. s. M. Barniškaitė, v. s. 
J. Bobinienė, s. A. Saulaitis SJ, s. M. Vasiliauskienė, 
s. A. Zaparackas.

4. V TS Vadija (pagrindinei) T. Stovyklai techniškai 
pravesti sudaroma iš TS Vadybos narių ir kitų vado- 
vų-ių.

V TS Vadija yra vyriausias visos pagrindinės sto
vyklos valdomasis organas. Ji išdirba bendrąją stovyk
los programą, priima darbo tvarkaraštį ir nustato pa
grindinę dienotvarkę. Paruošia iškylų, išvykų ir eks
kursijų planą (V TS praneš. IV. 13 ir 14; V. 19, 3, 5, 7).

Pastaba: V TS Vadija sudaro: s. J. Paronis, s. A. Ka
raliūnas, s. J. Toliušis, s. R. Račiūnas, ps. L. Ramanaus
kas, ir visi V TS Vadybos nariai (1968 I 13).
C. TS programos dalykai, vadybai bei vadijai žinotini 
Bendrosios, Seserijos, Brolijos ir Akademinio Sąjūdžio
1. Stovyklos išdėstymo planas (v. 19. 2)
2. Tvarkos taisyklės (v. 19. 2)
3. Stovyklos organizacija, vadovai ir pareigos (III. 10.

4)
4. Darbo tvarkaraštis (v. 19, 5)
’. Pagrindinė dienotvarkė (v. 19. 5) dienų ir viso laiko
6. Iškylų, išvykų bei ekskursijų planai (v. 19. 7)
7. Laikraštėlis ir spaudiniai (Iv. C. c.)
8. Vieši, visuomenės dėmesio verti Įvykiai (sueigos, 

minėjimai, bendr. laužai (1968 I 13, II C, e)
9. Parodėlės, popietės valandėlės (f)
10. Bendroji stovyklos programa,

(V. 19. 3, II. 10. 4) pvz.: dienų temos, pagrindiniai 
žaidimai, varžybos ir konkursai, programiniai įren
gimai, puošmens, vietų pavadinimai, ypatingos apei
gos, religinė programa, pašnekesiai ir diskusijos, 
vadovų pasitarimai, kursai ir pažangumas.

11. Kiti esminiai reikalai (III. 10. V. 20. f)
(Skaičiais nurodoma pagrindinės instrukcijos pa

straipos ir Pirmijos pranešimų 1968 I 13 ir II 10 daly
kai, kuriais remiamasi, sudarant sąrašą).

Pastaba: Sąrašas nėra programa. Išvardintas progra
mos dalykas turi skautiškos prasmės, papildytas smulk
menomis, metodu, idėjiniu paaiškinimu.

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

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

Toronto skautų-čių vadovai ir vadovės su svečiais šventės metu. Iš k-d.: I eil. — savanorių-kūrėjų pirmi
ninkas p. Štreitas, s. K. Batūra, Kanados L. Tarybos pirmininkas p. A. Rinkūnas, p. E. Jankutė, Gen. Konsulas 
Dr. J. Žmuidzinas, tėv. Placidas Barius, v. s. S. Kairys, Toronto L. apylinkės įgaliotinis p. B. Saplys; II eil. — 
v. si. R. Baltaduonytė, ps. Augaitis, seselė Igne (Marijošiūtė), vi. J. Šileika, ps. A. Biškevičienė, ps. A. Empake- 
ris, ps. Dr. A. Dailydė, s. L. Gvildienė, v. si. J. Čeponkutė, j. s. P. Butėnas, ps. B. Poška, v. s. Č. Senkevičius, ps. 
J. Dambaras; III eil. — ps. A. Stanionienė, v. si. A. Šešku vienė, s. L. Sendžikienė, ps. R. Gvildytė, vi. Pakštas, vr. 
A. Butėnaitė, ps. P. Regina, v. si. R. Narušytė, ps. J. Karaziejus, j. sk. A. Pacevičius, si. B. Paliulytė ir s. V. Rušas.

V .Tarvydo ntr.
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amuM mEimr
PAKLUSNUMAS

— Kam klausyti? Žinau, ką da
ryti... Nėra ko mane mokyti: nė 
nemanau daryti, ką man liepia... 
Kam komandavoja: tedaro pats 
(pati), jei nori!

Tokie pasakymai iš skauto-ės 
burnos turint reikalo su vyres
niaisiais įrodo didelį neskautišku- 
mą.

Futbolo komanda — ir skautų- 
čių skiltis, draugovė — niekos ne
nuveikia, jei neklauso vadovo 
komandos. Paklusnumas šitaip 
aiškinamas skautybės ideologi
joje: "Net tada, kada skautui 
duotas įsakymas, kuris jam ne
patinka, jis jį tuojau turi atlikti. 
Tai tvarka, disciplina".

įsivaizduokime stovyklą, kurio
je kiekvienas daro, kas jam atėjo 
į galvą. Nepaisoma nei tvarkos, 
nei vadovų paruoštos programos. 
Niekas nieko nenori išmokti, nes 
"viską žino"; niekas nieko neno
ri klausyti, nes "ne vergas, nesi
duos stumdomas"; niekas nenori 
pasidėti prie bendro labo: "tegul 
kiti dirba!" Tai būtų ne stovykla, 
bet chaosas, tiesa?

Paimkime kitą atvejį: sergi ir 
guli ligoninėje. Ar norėtum, kad 
tave slaugytų gailestingoji se
suo, kuri visai nesilaiko gydytojo 
nurodymų? Kuri tau duotų vais
tus, kada jai ateina į galvą? Kuri 
vietoje vaisių kompoto tau atneš
tų šaltą bulvę?

Paklusnumas žmogaus nežemi
na, nemažina jo savigarbos. Tik 
laikydamiesi įstatymų, taisyklių, 
tvarkos, prisidedame prie sklan
daus gyvenimo.

Visi turime ko nors klausyti.

Laiškai nepasiektų mūsų namų, 
prekės nepasiektų krautuvių, jei 
visa eilė žmonių neatliktų jiems 
duotų nurodymų — jei jie ne
klausytų.

Gal liepei jaunesniam broliu
kui ar jaunesnei sesutei nežaisti 
degtukais, bet jie neklausė. Buvo 
ašarų, skausmo, ir tu sakei:

— Ar neliepiau nežaisti degtu
kais? Ko neklausei?

Tas pats įvyksta su tavim ir ta
vo tėvais. Jie žino iš patyrimo, 
kas pavojinga, ir jie tave įspėja. 
Tu tačiau išpūti krūtinę ir galvoji 
— arba net sakai:

— Be reikalo rūpinatės. Aš ne
bijau. Man nieko neatsitiks. Aš 
pats galiu savim rūpintis.

O paskui, prisipažink, nudegei 
skaudžiau už neklaužadą broliu
ką ar sesutę.

Kartą lordas Baden-Powellis su 
savo daliniu kovojo su priešu. Vi
siems kariams buvo įsakyta prisi
glausti prie žemės ir nejudėti. Bet 
vienas karininkas, šiaip puikus 
skautas ir gabus karys, nutarė 
daryti savo. Mat, jis turėjo vieną 
silpnybę: jis nevisuomet pildė 
įsakymus.

Karininkas ėmė žvalginėti, prie
šo buvo pastebėtas ir sunkiai su
žeistas! Visas jo dalinys buvo iš
duotas ir žygis pralaimėtas.

Geras skautas paklusnus.
Gera skautė paklusni.

TAUTINĖ STOVYKLA čia pat.
Ar jau pasiruošta?
Ką nusiveši i TS?
Ka duosi ir kuo prisidėSi, kad

Tautinė Stovykla tikrai pasisektu!
Prisidėk, kuo gali.

Kodėl aš esu skautas
Vieną dieną aš buvau skautų 

stovykloje. Ten mačiau būrelius 
berniukų, kuriems patiko stovyk
los gyvenimas, ir jie kalbėjosi su 
entuziazmu. Eidamas per stovyk
lą, mačiau daug skautiško veiki
mo. Skautai dirbo su įrankiais, 
peiliais, ir jie darė daug daiktų iš 
medžio. Žiūrėjau į juos bežai
džiančius. Jie žaidė žaidimus, ku
rie man atrodė labai sunkūs žais
ti.

Vėliau tais metais tapau vilkiu
ku. Norint būti vilkiuku su visa 
skauto uniforma ir raudonu kak
laraiščiu reikėjo sunkiai dirbai. 
Reikėjo išmokti visokių dalvkų: 
dainų, skautų įstatus, žaidimų, 
kaip užrišti ir atrišti visokius maz
gus ir daug daugiau. Pagaliau aš 
gavau raudoną kaklaraištį skau
tų stovykloje.

Stovykla buvo įdomi ir skirtin
ga. Mes gyvenome ir miegojome 
palapinėse. Mes ruošėme savo 
maistą ir iškylavom. Vieni bu
vom stovykloje, toli nuo civiliza
cijos.

Po kelerių metų gavau geltoną 
kaklaraištį. Tada aš išmokau 
daug naujų skautiškų dalykų.

Kiekvienais metais aš važiavau 
į skautų stovyklą, ir kiekvieni 
metai darėsi Įdomesni, ir buvo 
daug ko matyti ir daryti.

Aš esu girdėjęs vaikus sakant, 
kad skautavimas yra laiko gai
šinimas. Iš tikrųjų tai nėra laiko 
gaišinimas, bet pasiruošimas bū
ti pavyzdingu skautu, nes yra la
bai svarbu.

Viktoras Ruikis
(Iš BUDĖK, Kretingos 

tunto leidinėlio)
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Tėvynės sueigoj® pagerb 
ti Lietuvos kariuomenės 
savanoriai kūrėjai p.p. 
Banalis ir Kazlauskas®

Sesės ir broliai labai 
patalkino Lietuviu Bend
ruomenei VASARIO 16 d. 
proga.

Dapkaus ntrs.S.

Va Tarvydo ntrs.
Iškilmingoj® suei

goj® vadovai-vadovės

si. B. Paliulytė ap
dovanota Kanados 
šimtmečio medaliu;
sveikina LSS Tarybos 
narė s. Vasiliaus
kienė*
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Pluoštus atlenkus praverti že
myn /2/. Suveržti ir Įtraukti 
ligi atvijimo /3/. Praskėsti 
pluoštus žemiau ir vis prakiš
ti galus /4/. Pradėti ploninti 
galus /b/. Verti žemyn ir vis 
ploninti /6/. Atvejami galai 
ploninami /?/: x - 1/3, y - 
2/3 ir z - galiukai paslepiami.

Kaip atplnti varvės galą?

KAIP ATPINTI KILPĄ VIRVĖS GALE?
pluoštus.

galo atpynlmą gerai išmokai, tai visai

DĖMESIO!

Prie kablio virvę pririštiGrandį 
pririšti

Atvyti virvės 
/lyno/

Jūrlninkiškl 
ralSlojlmalt

Jei 
virvės l * , _____
lengvai galėsi tokiu pat būdu atpintl'klipą 
virvės gale. Pabandyk!

Inkarui 
pritaisyti

112-

ant pagalio

tris:

RAŠTO KILPA!

IŠILGINIAI SURIŠIMAI'.
B.

p’sti printa s 
piemenų taip 
pat ant medžio

Apvaliausio jipiemanų 
kilpelė

Slankiojąs

Pirmiausia išmok gerai rišti šiuos

TIKRASIS MAZGAS!

virvės galą, aplenkti

STATUSIS KRYŽMINIS SURIŠIMAS:

Šie trys visada 
labai reikalingi 
Įvairiems skautiš
kosios pionierijos 
surišimams namie 
ir ypač Stovykloje

©

. tarp pa-
■ užri-
’ pagalius 
suveržti

Paprastas pririšimas

Taip 
pririšamas 
palapinės 
stogas.

PIONIERIŠKI SURISIMAI
SUMANŪS SKAUTAI 

ir SKAUTĖS TAUTI
NĖJE STOVYKLOJE 
PRIDARYS ĮVAIRIŲ 
ir LABAI ĮDOMIŲ 
ĮRANGŲ. PARODYK 
TEN,IR SAVO SU
GEBĖJIMUS !

PIEMENŲ MAZGAS:

Surišimų virvių storumas
Jei stulpo storumas 1 pėda, imk 1 inco storumo vir

vę; ’ pėdos storumo pagaliui taikyk > inčo storumo vir
vę. Vadinasi, kiek stulpas pėdų storumo, tiek virvė indų 
storumo.

Kiek virvės reikia?
Išmatuok pagalio storumą inčais ir padaugink inčų 

skaičių 6 pėdom, pvz., pagalio storumas 4 inčai, vadina
si pagaliams surišti virvių reiks 4X6 pėdas, tai yra 24 
pėdų.

Sulenkti virvę /l/. "Suvogti 
kilputes /2/. Užmauti ant pagalio 
Ilgoji virvės galą tempti - įverž- 
11

Dar du prlriŠimai:
Vieną virvės galą aplenkti 

apie balkį ir juo surišti pie
menų mazgą ant pačios virvės.

Pririšimas tinka ir stovyk
loje virves tempiant kam kabinti
Dešinysis labai paprastas, bet 

patogus. Nerišamas piemenų maz
gas, bet, apenkus virvę, galiu
kas apsukamas apie savo kamieną

Lengva surišti du ar 
tris pagalius šiuo 
bodu: ant vieno už
rišamas piemenų maz
gas, abu pagaliai 
kelius kartus gra
žiai virve apvynio- 
j ami, 1 ar 2 kartu 
apvyniojimai suveržiami 
galių ta pačia virve ir 
šamas piemenų mazgas. 3 
vynioti pynimo būdu,ir i 
ir u žbaigti piemenų mazgu

FPO TAUTINĖS STOVYKLOS 
ATSIŲSKITE NUOTRAUKŲ, 
BRĖŽINIŲ bei PIEŠINIŲ 
KOKTU TEN BUS BUVg J- 
RANGŲi-. PAPUOŠIMŲ ir p

Guoliams džiovinti

ĮŽAMBUSIS KRYŽMINIS SURIŠIMAS:

A.

žF

Įžambiai sudėtus pagalius perrišk rąsto 
kilpa. Kelius kartus apsuk ir veržk ta 
pačia kryptimi. Vėl kelius kartus virve 
apsuk pagalių sankryžų kitu tarpu.

Pradėk piemenų mazgu. Trumpąjį virvės 
galą apsuk apie ilgąjį.

Tinka surišti minkštus
Kitas paprastas surišimas; liktus. Gerai susiver 

žia.

Markė

G)

surišimų mokindamasis, gali vartoti lazde-H-
Kiek kitokia 'markė". Užbaik piemenų mazgu

per surišimų 
ir užbaik 
jis laikytų

Tada virvę 2-3 kartus apsuk 
tarp pagalių. Gerai suveržk 
piemenų mazgu; kad stipriau 
pridėk piemenų mazgo 1-2 puskilpes dau
giau. ______

Tų . . _
les ir plonas virvutes. Bandyk daug kartų. Tai 
labai pravers stovykloje, kur galėsi puikiai 
pasireikšti skautiškuoju sumanumui

Sudėk abu pagalius stačiai kryžmu

e

Kai reikia virvę įtempti tarp 
dviejų medžių, tinka tokiu būdu

?
Siūlu ar plona virvute aprišti 

/sutviitinti/ storesnės virvės
Apsukti /2/.
po apsukimu.

galą. Pradėti /l/. 
Patraukti kilputes

H.
Stačiais posūkiais virvę suk apie paga
lius Iš lauko pusės ir vis gerai veržk. 
Po kelių apsukimu virvę suk apie suri
šimą tarp pagalių, kelius kartus ir ge
rai veržk

3.
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Pažinkim jas

Gladiolei 
kardeliai

larcigai

rentiniusLalijosBurbuliai 
buabolal.

Vilkdalgis, 
kaiarijas«

114"

Katilėliai, 
kankalėliai
varpeliai

Tulp^

Aguosa«.

Bijūnas

Lubinas

Floksas, 
Xi®p3EL8l®

GluduSlai 
pakalnutės, 
konvalijos9

Chrisantem

Alyva

Fuksija
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VIENĄ RYTĄ
Baigėsi žiema, bet vis negalėjo 

staiga pasibaigti. Vaikai klausė 
tėvą:

— Tėte, kada ateis pavasaris?
— Kai atšils oras, ateis pava

saris.
— O kada atšils oras?
— Kai panorės saulė.
— O kada panorės saulė?
— Kai ateis laikas.
— O kada ateis laikas?
— Po Velykų.
Vaikai laukė Velykų.
O vieną rytą atvažiavo dėdė 

Motiejus. Įėjo į pirkią, pasisvei
kino ir tuojau išsiskubino su tėvu 
Į kiemą. Vaikai norėjo, kad dėdė 
pabūtų ir ką nors papasakotų, bet 
jis neturėjo laiko ir išėjo.

Išbėgo drauge ir šešerių metų 
Vytukas. Jis norėjo žinoti, ką dė
dė Motiejus su tėte veiks kieme. 
Vytukui viskas rūpėjo. Ogi dėdė 
Motiejus tiktai pažengė galiuką 
takučiu, atsisuko atgal, iškėlė de
šinės rankos smilių pirštą ir pa
grūmojo augštyn. Vytukas klau
sia:

— Dėde Motiejau, kam tu gru- 
moji?

Karveliai arba balandžiai.

■—■ Ogi karveliams, Vytuk. Žiū
rėk, ve, tupi ant pirkios stogo ir 
negražiai kalba.

— O ką jie kalba?
— Pasiklausyk, Vytuk. Antai 

tuodu didžkiai mėlyngūžiai žiūri 
Į mus ir sako vienas kitam:

Brolau, brolau, 
ateis pavasaris, 
padūks vyrai, 
barstys žirnius, 
o mudu surinksiva.

Vytukas pasiklausė — iš tikro 
taip: brolau, brolau...

— Dabar girdi, Vytuk, — sako 
dėdė Motiejus. — Mudu su tavo 
tėvu kiekvieną pavasarį sėjava 
žirnių, o karveliai tariasi juos su
rinkti. O kai surinks, kas beišdigs 
ir beužaugs?...

— Dėde, — klausia Vytukas, — 
kodėl karveliai sako — barstys 
žirnius? Juk tu nebarstai. Nė tėtis 
nebarsto.

— Taip, Vytuk. Nė vienas ūki
ninkas nebarsto. O kai sėja, tai 
ima sauja iš sėtuvės ir beria į že
mę. Karveliams atrodo, kad bars
to.

Vytukas dar klausia:
— O kodėl jie sako — padūks 

vyrai?
— Kaipgi nesakys, Vytuk! Kar

veliams labai patinka žirniai. 
Jiems rodos, kad geruoju vyrai 
tokio gero daikto nebarsto, o jei
gu barsto, tai jau padūkę.

Jie įėjo į kiemą. O čia kalaku
tas bestovįs pasipūtęs. Dėdė Mo
tiejus jam sako:

— Ei, raudonbarzdi, netoli Ve
lykos!

Kalakutas garsiai sumarmalia
vo ir vėl stovi pasipūtęs. Dėdė 
Motiejus sako Vytukui:

— Ar tu girdėjai, ką sakė ka
lakutas?

— Aš nesupratau, — pasisakė 
Vytukas.

— O kalakutas mane suprato, 
ir aš jį supratau, — tarė dėdė 
Motiejus.

— O ką jis tau, dėde, sakė? — 
susidomėjo Vytukas.

Kalakutas.

— Kalakutas, Vytuk, man 
smarkiai atkirto: "Jokiu būdu ne
pasiduosiu!"

— Dėde Motiejau, kam jis ne
pasiduos?

— Tavo mamai, Vytuk. Tavo 
mama kas metai Velykoms kepa 
kalakutą, dėl to jam ir pasakiau, 
kad netoli Velykos. O jis man at
kirto: "Jokiu būdu nepasiduosiu!"

Vytukui patiko.
— Dėde Motiejau, dar paerzink 

kalakutą, kad ir man pasakytų...
Dėdė Motiejus šuktelėjo:
— Ei, kurkine, netoli Velykos!
Kalakutas jau pyktelėjęs suri

ko: "Jokiu būdu nepasiduosiu!"
Vytukas dabar iš tikro išgirdo, 

kad kalakutas ketina nepasiduo
ti. Bet tėtis jį vistiek sugaus...

O dėdė Motiejus, būtų gerai, 
kad kiekvieną dieną atvažiuotų.

A. Giedrius

Žvirbliai susilėkę tarp sa
vęs čežėjo, vis pasigirdami:

— Aš vyras! Aš vyras!
0 kai pamatė katinėlį at

kiūtinant, visi sušuko:
— Vyrai, lįskim į karkly

ną! — ir nė vieno vyro ne
buvo matyti.
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Mamytei vainikas
Laimos Dapkutės ir 
Rūtos Jurkevičiūtės 

eilėraštis.

ŽIBUTĖS

Visoms mieloms ŽIBUČIŲ skil
tims skiriamas žibučių paveikslė
lis. Nors kai kur Šiaurės Ameri
koje ir auga dvi žibučių (hepati- 
cas) rūšys, bet, atrodo, ne daug 
kam teko jas matyti gamtoje ir 
skinti.

O Lietuvoje vienos iš pirmųjų 
iškylų į laukus ir miškus tikslas 
būdavo prisiskinti ankstyvųjų ži
bučių. Kai kas jas vadindavo ir

Žibutės.
(Nuotraukoje padidintos)

TAUTINĖJE STOVYKLOJE gali 
daug išmokti ir jgyto skautiško pri
tyrimo.

Kad atsimintum ir ateityje išmok
tais ir matytais dalykais galėtum 
pasinaudoti,

užsirašyk,
nusipiešk, 
įsidėmėk!

Vesk tvarkingus stovyklinius už
rašus su savo piešinėliais bei brėži- 
nėliais.

Įsigyk atminti ženklelių!

žibuoklėmis, bet mes žibuoklėmis 
vadinome mažytes miške augan
čias ir didesnes, su širdies pavi
dalo žaliais lapais, kvapnias dar
želių "fijolkas" (violets — angliš
kai), primenančias našlaites.

Miške ir pašlaitėse žibutės au
ga po lapuočiais medžiais. Aišku, 
labai ankstyvą pavasarį medžiai 
dar neturi lapų, bet vėliau jie 
duoda pusiau pavėsį, o lapai, ru
denį nukritę, sudaro gėlytėms 
trąšią, puveningą, nesunkią ir ne 
per sausą dirvą.

Žibutės pirma žydi, o tik pas
kui išleidžia lapus. Žiedeliai vio
letiniai melsvi, kai kurie net balz
gani; jų stiebeliai neilgi. Lapai 
storoki, plaukuota apačia, triskly- 
piai, širdišku pamatu ir žiemoj an
tys. Pavasarį daugelis jų darosi 
dėmėti, nebe gražūs. Nauji išau
ga tik gėlytėms nužydint ar nu
žydėjus.

Žibutei žmonėse randama dar 
daugiau pavadinimų — žibuolė, 
plukė žibuoklė, palazdys ir kt. 
Tas parodo, kad kukli gėlytė bu
vo labai mėgiama. Iš tikrųjų žmo
nės ją vertino net kaip vaistą — 
jos antžemines dalis ir šaknis 
vartojo arbatai ir gydytis nuo 
skrandžio ir krūtinės ligų.

Sį gegužės rytą 
Aš gėlių priskinsiu 
Ir savo mamytei 
Vainikėlį pinsiu.

Man tavo burnelė 
Mena dobilėlį, 
O mielos akelės 
Melsvas žibuoklėles.

Aplink bitutės dūzgia, 
Ir vėjelis šlama,
O mūs širdys kartoja 
Mielą žodį: "Mama!”

Nuskinsiu aš puokštę, 
Žiedelius sudėsiu, 
Vainiką atnešiu, 
Žodelius kalbėsiu.
O mama, o mama, 
Turto neturiu, 
Bet meilę didingą, 
Kurią aš tau skiriu.

Laima Dapkutė ir
Rūta Jurkevičiūtė,

Hartfordo skaučių Motinos dienos 
sueigoje atlieka programos dalį.

Gamta sukūrė žuvis sani
tares, bet nėra žuvų kriti
kių.
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SKAUTAI 
VTČ/A !

ATSIKRATYKIME BETKOKIO NEKULTŪRINGUMO

Kas šiurkštų, storžieviška, sta
čiokiška, subanalinta, vulgaru
— yra be galo nekultūringa.

Ne visi duotieji pažyminiai, 
charakterizuoją nekultūringą 
reiškinį, turi vienodą svorį, bei, 
tiesą pasakius, užtektų bet ku
rio, kad paaiškėtų, jog toks da
lykas nepriimtinas.

Bandyti prajuokinti nešvankiu 
juoku, paskleisti tokią dvasią, 
kuriai niekas nėra šventa, yra 
nekultūringa. Padorumas, sąži
ningumas, pasiaukojimas, kan
čia, meilė, šeima, mūsų artimas
— net pats Dievas yra dalykai, 
į kuriuos nešvarūs pirštai siekia, 
kad juos pajuoktų arba sunie
kintų.

Paskaitę šį straipsnelio įvadą, 
gal būt, nusipurtysite ir pagal
vosite:

— Ką mes turime bendra su 
tuo? Mes siekiame gero, mūsų 
tas neliečia!

Tačiau pagalvokime, ar kar
tais nejučiom neįsiskverbė į mū
sų tarpą, į mūsų kasdieninį gy
venimą, į mūsų sueigas, laužus, 
kai kurias “tradicijas” nekultū
ringumo gaidelė.

Išmeskime netinkamus anek
dotus, nevisai švankias dainas, 
nekultūringus pasirodymus. Įsi- 
leiskime daug daugiau tikro są
mojaus, tikro linksmumo, gra
žios kūrybos.

Skleisti pikantiškus gandus 
nėra sąmojinga; pajuokti vyres
niuosius, kitos tikybos arba tau
tybės žmones nėra linksma. Dek
lamuoti arba dainuoti menkos 

vertės “kūrybą” — kompromi
tuoja, rodo blogą skonį.

Tikrinkime “karybas”, per
žiūrėkime pasirodymų progra
mas, kreipkime skonį į kultū
ringus dalykus. Stabdykime pa
stebėtus išsišokimus, aiškinkime 
apie garbingą laikyseną.

Ugdykime tikrą skautišką dva
sią, o toji dvasia apima ir visą, 
kas gražu, linksma, kilnu, pa
garbu.

Šiais sukaktuviniais metais 
būkime jautresni savo elgesiui, 
kaip kada nors anksčiau. Visas 
skautų-čių Sąjūdis stovi prieš 
egzaminus. Iš kiekvieno mūsų 
ne kartą bus sprendžiama apie 
visą Seseriją ir Broliją.

Kviesime kitus į svečius su 
mumis švęsti, džiaugtis. Taigi 
pašluokime iš anksto prieš savo 
duris, kad jų atsilankymas pa
liktų jiems malonius atsimini
mus.

LSS Tarybos Pirmijos narys s. Č. Kiliulis su senai
siais lapinais Bostone.

Los Angeles, Calif., Basanavičiaus sk. vyčių būrelis. 
Iš k-d. — s. J. Pažėra, s. V. Sviderskas, ps. J. Matulai
tis, ps. B. Vilimas, ps. K. Prišmantas, s. Pr. Pakalniškis.

L. Kanto ntr.
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ANGLIJOS RAJONAS

Anglijos rajono ir Vokietijos rajo
no bendra Tautinė Stovykla įvyks
ta rugpiūčio 7-14 d.d. Vokietijoje, 
arti Vasario 16 gimnazijos ir tėvy
nės — Lietuvos, Odenwaldo -miš
kuose.

Manchester!© Živilės ir Maironio 
draugovių vienetai, vadovaujami si. 
I. Jakubaitytės ir v. si. A. Jakimavi
čiaus, aktyviai reiškiasi sueigose ir 
lietuvių subuvimų minėjimuose sa
vo programomis ir dainomis.

Londono VYTAUTO DIDŽIOJO 
dr-vė, vadovaujama si. S. Kasparo, 
s. J. Alkiui ir si. J. Kinkienei talki
nant, atžymėjo visą eilę minėjimų, 
dalyvaudami uniformuoti pamaldo
se ir pagyvindami švenčių progra
mas šokiais ir dainomis.

Nottinghamo ŠILUVOS dr-vė (va
dovė v. si. E. Zaveckienė) ir Žirgų 
vienetas (vadovai s. B. Zinkus ir 
psl. P. Viržintas) IV. 28 susirinko 
uniformuoti į Jaunimo Židinį į ra
jono dvasios vado v. si. kun. S. Ma
tulio atnašaujamas pamaldas už ra
jone mirusius LSS Garbės Narį Min. 
B. K. Balutį, v. s. K. Vaitkevičių, 
v. si. S. Nagi ir skautą S. Nimčiaus- 
ką. Nuskambėjo velykinės giesmės.

Po pamaldų įvyko šv. Jurgiui pa
gerbti iškilminga sueiga. Vilkiu
kams ir skautams įteikiami specia
lybių pažymėjimai ir metinės 
žvaigždutės. Sueiga baigta Tautos 
Himnu. Po to — brolijos trumpas 
posėdis.

Vyr. skaučių GRAŽINOS būrelis, 
vadovaujamas s. G. Zinkienės ir jos 
pavaduotojos v .si. K. Kaminskaitės, 
kas mėnesį sueina vyr. sk. kandida
tėms įžodžiui ruošti.

Būrelis įspūdingai pravedė 50 me
tų sukakties pradinę sueigėlę su de
gančiom žvakutėm, rimties minute, 
įžodžio pakartojimu ir kitais skau
tiškos programos dalykais.

Taip pat įvyko Tėvynės sueiga, 
kurioje dalyvavo kviestasis svetys 
dr. S. Kuzminskas, vadeivės pav. v. 
si. J. Kinkienė ir rajono vadas. S. 
Zinkienė gražiais žodžiais atidarė 
sueigą, rajono vadas apibudino Va
sario 16 reikšmę skautybei ir lietu
vybei, o prelegentas dr. S. Kuzmins
kas papasakojo apie Nepriklauso
mos Lietuvos diplomatinę veiklą ir 
santykius su kitomis valstybėmis.

Po sueigos prie sesių paruoštos 
arbatėlės pasišnekėta ir smagia nuo
taika pasidalinta įspūdžiais. J. M.

Philadelphija
Kaziuko mugė Philadelphijoje 

įvyko kovo 24 d. Tai pirmoji mugė 
šiame mieste. Šventei buvo ruoštasi 
jau nuo rudens, bet, kaip matome, 
dirbome neveltui. Visuomenės susi
domėjimas šia muge buvo didelis.

Tuojau po mišių salė prigužėjo 
žmonių, kurie apstojo stalus. Reikė
jo paprašyti tylos, kad galėtume 
pradėti sueigą.

Sueigos metu D. Vaškelytė, A. 
Šalčiūnaitė, O. ir T. Valašinaitės 
davė skautės įžodį.

Mugę atidarė Phila. L. B. pirmi
ninkas p. J. Stikliorius, savo trum
pa kalba pabrėždamas skautų reikš
mę lietuvių bendruomenėje.

Kaspiną perkirpus prasidėjo pre
kyba. Bematant loterija ištuštėjo, o 
vyr. sk. Vaidilučių kavinėje nė tru
pinėlio neliko, nors nemažai buvo 
priruošta.

Labai gerą pasisekimą turėjo kny
gos ir plokštelės, kurias ps. G. Sur- 
dėnas net iš New Yorko buvo atve
žęs. Atsilankę žiūrėjo rankdarbius, 
o medžio drožinius tuoj pat išpirko.

Pietums Sk. Tėvų komitetas visus 
sočiai ir skaniai pavaišino.

Mąstymo dienos sueiga Chicagoje. ŽEMAITĖS dr-vė ir svečiai iškilmių metu. Ps. J. Šalčiuno ntr.
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Mugei einant prie pabaigos, skau- 
tai-ės atliko meninę programą. 
Jaun. skautės spalvingai ir talentin
gai pašoko žaislų šoki. Vilkiukai in
scenizavo Išėjo tėvelis į mišką, o du 
skautai suvaidino Palankėj, palau
kėj..., kas sukėlė daug juoko. Pasku
tini dalykėli atliko skautės, pačios 
aprašydamos ir pavaizduodamos 
Metų laikus.

Turėjome svečių iš Elizabetho — 
ps. K. Lorą su dviem kitom vadovėm 
ir ps. Bitėną. Sesė ps. R. Lora, svei
kindama Philadelphijos skautus-es, 
skaučių vadovėms Įteikė po juoste
lę kaip ryšio simboli.

Sesės ir broliai, darniai darbuo
damiesi ir vyr. sk. židiniui ir tėvų 
komiteto padedami, tikisi ir sekan
čias metais suruošti tokią sėkmingą 
Kaziuko mugę. D. S.

Kernavės Skaučių Tunto
Naujienos

Chicago, Illinois
* Šių metų pradžioje Kernavės 

vyr. skaučių sumanytos kultūrinės 
vakaronės pradeda gražiai prigyti. 
Kernąvietės jau turėjo keletą tokių 
vakaronių, į kurias su savo srities 
paskaitomis jos kviečia mūsų meni
ninkus, muzikus, rašytojus ir visuo
menininkus. Paskaitininkai supa
žindina seses ir jų svečius su kultū
riniu lietuvių visuomenės gyvenimu 
bei išdiskutuoja rūpimus Įvairių 
kultūrinių sričių klausimus.

* Vasario mėn. Kernavės paukš
tytės turėjo savo nuotaikingą šventę. 
Dalyvavo visos paukštyčių draugo
vės: DUBYSA, ŠEŠUPĖ ir ŠIRVIN
TA. Mažosios sesės pradžiugino savo 
tėvelius ir vadoves linksmais pasi
rodymais. Šventės metu įžodį davė 
10 kandidačių.

* Kovo mėn. ŽEMYNOS skaučių 
drg. turėjo gražią įžodžio sueigą. 
Svečius žemynietės pavaišino pačiu 
gamintais skanėstais. Buvo atsisvei
kinta su drg. adjutante vyr. sk. V. 
Ruibyte ir sutikta nauja adjutante 
vyr. sk. A. Tamošiūnaitė.

* Vyr. sk. V. Ruibytė pradėjo va
dovauti MIRGOS skaučių draugo
vei, tapdama jauniausia KERNA
VĖS tunto draugininke. Pavyzdin
gai ir darbščiai sesei Vitai — daug 
sėkmės!

Toronto, Kanada

Toronto ŠATRIJOS ir RAMBYNO tuntų sk. tėvų komitetas. Sėdi •— 
s. L. Gvildienė, ps. Dr. A. Dailydė; II eil. — p. Z. Pacevičienė, p. E. Simona- 
vičienė, p. I. Punkrienė, p. G. Stauskienė, p. A. Dubickienė ir p. K. Rusinas 
(pirm.); III eil. — p. F. Kudreikis, p. B. Maziliauskienė, p. K. Šapočkinas, 
p. A. Tarvydas.

Pasirinkęs šūkį “Visos jėgos Tautinei Stovyklai”, Šatrijos ir Ramby- 
no tuntų skautų tėvų komitetas 1967 metais ta linkme ir nukreipė savo dar
bus. Vikriai sukdamasis ir įvairiausiai kombinuodamas metų bėgyje suruo
šė keturis parengimus, kurių pelningiausias buvo bazaras, o reprezentaci
nis ir sutraukęs gausų dalyvių būrį — sol. St. Baro ir sol. A. Stempužienės 
koncertas, taip kad metų gale komitetas savo kasoje turėjo $1.600.—, iš ku
rių $1.000.— teks abiejų tuntų skautams vykti jubiliejinėn stovyklon. Be to 
įsikūrusiam Šatrijos tunte skaučių kanklininkių būreliui komitetas nupir
ko trejas kankles, apmokėjo 20 skautų ir skaučių kelionę į vadovų stovyk
lą Rakė ir kiek įstengdamas piniginiai rėmė visus abiejų tuntų užsimojimus.

Šia proga komitetas visų skautų tėvų vardu nuoširdžiai dėkoja Šatri
jos ir Rambyno tuntų skautų vadovams, didžiuojasi jais ir su pasigėrėjimu 
stebi jų darbus ir pastangas, skiepijant mūsų vaikuose lietuviškumą ir 
skautiškus principus. Ačiū jums, mieli vadovai!

Šatrijos ir Rambyno tuntu 
skautų tėvu komitetas.

* Kovo 17 ir 24 d.d. Kernavės tun
tas pravedė sėkmingus ir dalyvėmis 
gausius skiltininkių kursus. Kursai 
vyko Tautinės Stovyklos ženkle. 
Kursų paskaitininkai: v. s. V. Stat
kus, v. s. A. Namikienė, v. s. F. Kur- 
gonienė, ps. R. Baraitė, s. N. Užuba- 
lienė.

— GAJOS vyr. skaučių kandida
čių būrelis Juozinių proga aplankė 
didelę skaučių bičiulę, ps. Juzę 
Daužvardienę Lietuvos konsulate ir 
pasveikino ją su vardadieniu. Gen. 
konsulas P. Daužvardis susidomėju
sioms sesėms paaiškino savo gausias 
ir dažnai nelengvas pareigas.

* ŽIVILĖS drg. skautės iškylavo 
gražiame Lincoln zoologijos sode. 
Sesės, kaip gamtos draugėms dera, 
arčiau susipažino su įvairiais gyvu
liais ir žvėreliais.

* Kaip jaučiasi kernavietės po 
Kaziuko Mugės? Nagi — puikiai! 
Keliu mėnesių įtemptas darbas pa
sibaigė, lyg nebuvęs. Tačiau kovo 3 
d. rankdarbiais apkrauti kernavie- 
čių stalai rodė, kad daug valandų 
buvo dirbta ir sesių ir jų tėvelių. Ir 
neveltui tos gražios pastangos! Greit 
tušti liko Kernavės stalai, bet pilnos 
kraičio skrynios!

Kernavietė
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Šv. Kazimiero šventė ir 
Kaziuko mugė Elizabethe

PALANGOS vietininkija Eliza
bethe kovo 10 d. šventė šv. Kazimie
ro dieną.

11 vai. rytą visos skautės išklausė 
šv. Mišių šv. Petro ir Povilo bažny
čioje. Po mišių parapijos salėje įvy
ko iškilminga sueiga. Sueigos metu 
sesės Danutė Kaušaitė, Angelė Km- 
šaitė, Rasa Kliučnikaitė, Danutė 
Audėnaitė, Lina Normantaitė, ir 
Audrė Pociūtė davė skautės Įžodi, o 
Regina Jakubaitytė, Onytė Karašai- 
tė ir Rūta Raudytė — jaun. skautės 
Įžodi.

Šventėje dalyvavo Atl. rajono tau
tinio lavinimo skyriaus vedėja s. 
D. Siemaškienė iš New Yorko. Ji 
Įteikė dovanas vietininkijos sesėms, 
laimėjusioms minėto skyriaus pra
vestame konkurse.

Po sueigos kun. Juozas Pragulbic- 
kas, vieneto dvasios vadas, perkirpo 
kaspiną ir oficialiai atidarė Kaziuko 
mugę.

O daug skautų bičiulių atsilankė 
Į šią mugę. Ir kiekvienas ten rado, 
ko tikėjosi. Parapijos apatinėje sa
lėje visi susirinko suvalgyti tuos di
džiulius kiekius skaniai pagamintų 
lietuviškų patiekalų. Prie stalų sė
dėjo ir skautukai ir tėveliai ir visi 
svečiai. Skaniai kvepėjo mėsos

Toronto Šatrijos tunto jaunesniosios skautės TĖVYNĖS SUEIGOJE.
p. S. Dapkaus ntr.

P. J. Stikliorius atidaro Kaziuko mugę Philadelphijoje. Skaučių stebi
mas padeda ir s. Surdėnas.

kepsniai, lietuviškos bulvinės deš
ros, putojo duoninė gira.

Pasistiprinę, visi sugužėjo viršuti- 
nėn salėn apžiūrėti pačios mugės ir, 
žinoma, ŠĮ tą nusipirkti. Tikrai buvo 
j ką žiūrėti ir kas pirkti. Ypatingai 
akis į save traukė pluoštai lietuviš
kų juostų, austinių takelių, gražiai 
išsiuvinėti pagalvėliai ir puikūs me
džio išdirbiniai. Medžio išdirbinių 
buvo labai įvairių. Ne tik meniškai 
išdegintos lėkštės skubiai keliavo 
nuo stalų Į kurio nors atsilankiusio 
namus, bet ir mugės viešnios vei

kiai pasipuošė gražiai išdegintais, 
išpjaustytais ir kitaip išmargintais 
mediniais papuošalais, pvz., apyran
kėmis, sagėmis ir pn. Patys mažieji 
džiaugėsi pačių skaučių padarytais 
Įvairiais žaislais.

Kitur matei išdėliotus loterijos 
daiktus. Ir jie visi buvo gražūs ir 
vertingi, todėl ir loterijos bilietėlių 
nereikėjo siūlyti, visi mielai pirko.

Kas mėgo saldumynus, tam ir tų 
netrūko. Žmonės valgė skanius, na
mie keptus pyragus, gėrė kavą ir 
šnekučiuodamiesi laukė iki atsida
rys scenoje uždanga ir prasidės 
programa. Pagaliau užgeso salėje 
šviesos, ir scenoj o pasirodė nemažas 
būrys sesių, kurios sudainavo kele
tą skautiškų dainų, diriguojant se
sei Jūratei Veblatytei-Liehfield. Vos 
nuaidėjus dainoms, atsidarė uždan
ga, ir scenoje atsivėrė tikras pasakų 
pasaulis. Ir didesnės ir visai mažos 
skautės gerai atliko inscenizuotą pa
saką Raudonoji Kepuraitė. Visi, di
deli ir maži, vaizdeli lydėjo gau
siais plojimais. Ir buvo už ką! Visos 
sesės šoko, vaidino, stengėsi, kad 
tik neapsijuokus prieš vieną iš Eli- 
zabetho draugovės pasiskolintą bro
lį — baisųjį vilką. Šią pasaką scenai 
pritaikė s. P. Kalvaitienė.

Tikėkite, kad. ten tikrai taip bu
vo, nes ir aš ten buvau, pinigus pra
leidau, bulvines dešras valgiau, ska
nią girą gėriau ,per barzdą varvėjo, 
burnoj nieko neturėjau... B.K.
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nOW lll!ITYI!IIIHI
Kaip spėdavo orą

Tau rūpi, koks rytoj bus oras. Atsuki televizija, arba 
radijo aparatą žinomą valandą, ir oro pranešėjas teikia 
paskutiniąsias žinias, jas net iliustruodamas schemomis.

Nevisuomet žmonėms būdavo taip patogu — televi
zija ir radijas nėra jau tokie seni išradimai. Todėl žmo
nės turėjo kitų būdų orui spėti, o su oru ypač būdavo 
surištas darbas laukuose. Reikėdavo laiku nuimti der
lių, laiku Įvežti šieną, kad nepūtii laukuose. Ir šiaip, 
dar labiau, kaip šiais laikais, gyvenimas buvo surištas 
su saule, lietum, šalčiu, vėju.

Mūsų seneliai sakydavo:
* Jei pavasarį draikosi daug voratinklių, bus karšta 

vasara. Voratinkliai driekiasi ant augalų — bus kaitra.
* Jei ilgą laiką buvo ramus oras, o po to padvelkė 

vėjelis, lis lietus.
* Jei lyja saulei šviečiant, lietus greit baigsis.
* Jei iš beržo daug sulos teka, bus lietinga vasara.
* Jei paukščių giesmės nutilo, bus perkūnija.
* Jei paukščiai suka lizdus- saulės apšviestoje me

džio dalyje, bus šalta vasara.
* Jei saulėtekis raudonas, diena bus vėjuota.
* Jei danguje pasirodo vaivorykštė (laumės juosta), 

tuoj nustos lyti.
* Mėnulis su “marškiniais” (jį supa miglos ratas), 

vadinasi, lis.
* Burbulai ant balų rodo, kad lietus tuoj nustos.
* Žuvys dieną iš vandens šokinėja — bus lietaus.
* Dobilai žiedus suglaudžia —■ bus audra.
* Vakaro miškas šiltesnis už lauką — bus giedra.
— Kai daug perkūnijos, mažai lietaus.
* Vapsvų (širšių) lizdai uždengtose vietose — bus 

lietinga vasara.
* Skaudanti nugara pranašauja oro pasikeitimą.

Philadelphijos Žemaitės dr-vės skautukės R. Ardytė, 
R. Milaitė, A. Surdėnaitė ir L. Surdėnaitė ruošias TS- 
klai. Gruzdžio ntr.

KAIP STOVYKLOJE ŠILTAI MIEGOTI
Beveik kiekvienas skautas pagalvoja prieš stovyklą: 

“Ar aš vėl naktimis šalsiu-?”
Su mažai išlaidų ir šiek tiek sumanumo galima apsi

saugoti nuo šalčio ir drėgmės.
Stovykla paprastai ruošiama geroj vietoj, tai nerei

kia rūpintis pelkėmis ir t. t. Bet visur iš žemės naktį 
kyla šaltis ir drėgmė, todėl, jei galima, reikia palapinė
je patiesti vandens nepraleidžiančią medžiagą. Kadangi 
miegame lovose, tai ir jose patartina įdėti tokios pat 
medžiagos.

Gerai po antklodėm ar miegamu maišu pakloti laik
raščių, nes jie sulaiko drėgmę ii- neišleidžia šilumos. 
Turint maišą — mažiau vargo — tik reikia ką nors po 
apačia pakloti ir viršuje užkloti. Pats maišas neturi tu
rėti plyšių šalčiui įeiti.

Be maišo reikia storiau po apačia pasikloti, o ant
klodes susukti taip, kaip daroma, kai tenka žmogų ga
benti neštuvais.

Nakčiai būtina persirengti, nes miegant dieniniais 
drabužiais prie kūno palaikoma drėgmė, dėl kurios 
žmogus naktį ima šalti.
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PASIKALBĖJIMAS APIE PAŠTO ŽENKLUS
13. Automobiliai

Tai gana gausi ir nesunkiai suren
kama filatelijos sritis. Ir be didelių 
pastangų nesunkiai galėsite sudary
ti visai įmanoma, rinkini.

Į automobilių skyrelį įjungsime 
visokius automobilius: lengvas ma
šinas, sunkvežimius, autobusus, mo
tociklus ir netgi dviračius. Čia taip 
pat tilps automobilistai, išradėjai, 
automobilių lenktynės ir lenkty- 
niautojai. Bus Įjungti ir kariški ve
žimai, tankai ir traktoriai.

Duosime keletą šios srities pavyz
džių. Vokietija 1936 metais, minėda
ma 50 metų sukaktį nuo pirmųjų 
automobilių išradimo ir kartu pa
minėdama tai sukakčiai pavaizduo
ti suruoštą Berlyne automobilių ir 
motociklų tarptautinę parodą, išlei
do du pašto ženklus, vaizduojančius 
vokiečių mašinų išradėjus — Gott- 
liebą Daimlerį ir Carl Benzą (Būsi
te girdėję, kad tokiais vardais bu
vo vadinami ir vokiečių gamybos 

automobiliai). 1939 m. Berlyne bu
vo suruošta kita tarptautinė auto- 
paroda, kurios proga vėl išleista tri
jų pašto ženklų serija. Ženkluose 
parodyti pirmieji Benzo ir Daimle- 
rio daryti automobiliai, lengva lenk
tyninė mašina ir vokiškasis “Volks- 
wagenas”. Tie patys trys pašto 
ženklai po poros mėnesių buvo per
spausdinti specialiu užrašu ir skirti 
paminėti Nuernberge vykusioms 
tarptautinėms automobilių lenkty
nėms (perspausdintieji pašto ženk
lai labai brangūs ir vargiai juos ga
lėsite įpirkti). Paskutinio karo metu 
Vokietija vėl išleido nemaža pašto 
ženklu, rodančių kariškus sunkveži
mius, pašto vežimus ir tankus.

Jungtinės Amerikos Valstybės 
1952 m. išleido 3 centų pašto ženklą, 
kuriame parodytas mokyklos sar
gas, kryžkelėje tvarkąs judėjimą ir 
automobiliai. Kitais metais, minint 
autovežimių industriją, buvo išleis
tas pašto ženklas, kuriame parody
tas miestas, farma ir sunkvežimis.

1968, Nr.5

Klišė Nr. 48 ... Autobusas
(Vengrija, 1955 m.).

Sovietų Sąjunga jau 1922 m. išleido 
seriją pašto ženklų, kurių pelnas 
skiriamas badaujančių šelpimui, o 
viename pašto ženkle parodytas se
noviškas sunkvežimis. Beveik visi 
kraštai yra išleidę pašto ženklų su 
automobiliais. San Marino 1962 m. 
išleido net 15 pašto ženklų seriją su 
įvairiausiais automobiliais.

Ant. Bernotas

. Kokia triukšminga būtų 
žllla, jei visi medžiai gintų
si savo augimu!

SENIAUSIAS SKAUTŲ ŽURNALAS
THE SCOUT, oficialus savaitinis 

žurnalas Didž. Britanijos skautams, 
yra seniausias skautų žurnalas pa
saulyje. Balandžio 18 d. jam suėjo 
60 metų!

THE SCOUT pradėtas leisti paties 
lordo B.-P. po to, kaip jo pasiro
džiusi knyga SKAUTYBĖ BERNIU
KAMS susilaukė didelio pasisekimo 
ir žmonės laiškais ėmė prašyti, kad 
jos autorius papasakotų dar daugiau 
apie savo skautus. Taip ir pasirodė 
žurnalas THE SCOUT, kurio tiražas 
1918 m. siekė net 100,000 egzem
pliorių.

Pirmasis žurnalo numeris išėjo 
1908. IV. 18 C. Arthur Pearson lei
dykloje, kuri tebetvarko jo ekspedi
ciją. Pats žurnalas 1940 m. perėjo į 
Britanijos skautų sąjungos rankas. 
THE SCOUT per visą laiką teturėjo 
5 redaktorius, vienas kurių, Haydn 
Dimmock, dirbo 36 metus (1918-54).

Pirmasis žurnalo straipsnis buvo 
“Kaip pradėjau skautavimą”, jo au
torius B.-P. Po to jo savaitinis origi
nalus straipsnis buvo labai populia
rus ir ėjo beveik iki B.-P. mirties 
1941 m.

•^būna madingų debesų: 
Jai sukerpa juos įvairiai.

30 ■ J Ii. 3 8
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