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LSS Tarybos Pirmija
PRANEŠIMAS

Pranešu, kad LSS Tarybos Pirmijos (1969. IV. 22) 
XI-ajame posėdyje slaptu balsavimu, pagal slaptojo 
balsavimo komisijos aktą, nutarta šv. Jurgio šventės 
proga:

I. Apdovanoti LSS ordinais:
A. Padėkos ordinu su rėmėjo kaspinu —

1. p. Aleksandras Mantautas Brocktone, Mass.,
2. adv. Rapolas Skipitis Chicagoje, III.

B. Ordinu Už Nuopelnus su rėmėjo kaspinu —
1. Lietuvos Šaulių Sąjungos Tremtyje Centro 
Valdybos Pirmininkas p. Vladas Išganantis Chi
cagoje, III.,

2. Lietuvos Šaulių Sąjungos Tremtyje Centro 
Valdybos narys p. Jurgis Preikšaitis Toronte, 
Kanadoje.

II. Pakelti į skautininkų laipsnius;
A. į vyresniojo skautininko —

1. s. Stefanija Radzevičiūtė Clevelande, Ohio,
B. i paskautininkio —

1. v. si. Vilija Baukytė Detroite, Mich.,
2. v. si. Dana Kurauskienė Chicagoje, III.

Širdingi sveikinimai Lietuvos Šaulių Sąjungai 
Tremtyje, šią vasarą minėsiančiai Lietuvos Šaulių Są
jungos 50 metų gyvavimo sukaktis!

Geriausio pasisekimo apdovanotiesiems ir pakeltie
siems!

Budžiu
v. s. A. Saulaitis, 

LSS Tarybos Pirmininkas.

Viršelio 1 puslapis:
KAZIUKO MUGĖJE. Clevelando AUŠRINĖS drau

govės sesės su savo darbeliais: D. Januškytė, J. Banio
nytė, R. Stasaitė ir dr-vės adjutante I. Ignatavičiūtė.

S. VI. Bacevičiaus ntr.

1969 m. SKAUTU AIDO rėmėjai:
A. Garbės leidėjo prenumeratoriai ($25.—):

1. v. s. V. Šenbergas Clevelande.
B. Garbės prenumeratoriai:

1. p. Andriulionis Bostone
2. Aušros Vartų t. Birutės dr-vė Chicagoje
3. s. Vi. Bacevičius Clevelande
4. p. A. Baiiūnas Clevelande
5. s. A. Bobelis New Yorke
6. p. K. Čėsna Worcesteryje
7. s. S. Giedgaudienė Clevelande
8. Kun. Gražinos skč. būrelis Lemont, Ill.
9. ps. Dr. Jonas Yčas Toronte

10. p. Daina Jeraitė Highlande
11. s. V. Jokūbaitis Clevelande
12. v. s. G. Juškėnas Clevelande
13. s. Vytautas Kamantas Westmont, Ill.
14. v. sk. Živilė Karaliūnaitė Chicagoje
15. Kernavės skč. tuntas Chicagoje
16. s. N. Kersnauskaitė Clevelande
16. p. D. Keršienė Toronte
18. v. s. Edm. Korzonas Chicagoje
19. Vinco Krėvės ir Perkūno dr-vės Chicagoje
20. j. s. Mykolas Manomaitis Bostone
21. s. Dr. S. Matas Independence
22. p. Nelė Mockus Clevelande
23. v. s. Petras Molis Worcesteryje
24. s. Kostas Nenortas Bostone
25. s. kun. J. Pakalniškis New Yorke
26. v. s. K. Palčiauskas Cicero
27. s. Elena, Šakienė Buffalo, NY
28. v. s. Aif. Samusis New Yorke
29. Dr. G. Stapuliohis Bostone
30. p. VI. Šniolis Clevelande
31. Dr. Urbaitis Toronte.

(b. d.)
Visiems labai ačiū!

K. Šimėnas, Sk. A. Administratorius.
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ŠV. JURGIO DIENA Beskubėdami ir besikarščiuo
dami pamirštame įsigilinti į save. 
Nė nepastebime, kad užleidžia
me savo darželį, kuriame šalia 
gražių lelijų, tulpių, rožių ir rūtų 
užauga ir piktžolių.

Šv. Jurgio prisiminimas jo gar
bei skirtą dieną mus ragina kiek 
sustoti ir, nutilus, pažvelgti į sa
ve — išravėti darželį ir atsikra
tyti daugiaamžių bei parazitinių 
piktžolių: skaudžių dilgelių, dy
gių usnių, užkrečiamų svėrių, ter
šiančių raugių, įkyrių varpučių, 
nuodingų svidrių, troškinančių 
vijoklių.

Visų tų piktžolių yra mumyse, 
tik čia mes jas vadiname egoiz
mu, trumparegiškumu, piktumu, 
pavydu, neapykanta, nesugyve- 
namumu ir t. t. Bandykime sau 
taikyti tas pačias taisykles ir nor
mas, kurias taikome kitiems. Iš
ravėjus užžėlusį darželį atsiras 
vietos esamoms gėlėms, net pasė
ti ir pasodinti naujų savo ir Įeitų 
žmonių džiaugsmui.

Kaip narsiai kovojame žodžiais 
prieš blogį kitur, kituose žmonė
se! Kaip aišku mums, kur kaimy
nas klysta, pasimeta, nusideda! 
Kaip greit ir lengvai nustatome, 
kaip dalykai turėtų tvarkytis, ką 
reikėtų pasmerkti, ką iškelti!

Mes atmetame, kas mums as
meniškai nemalonu, kas mus er
zina arba kenkia mūsų intere
sams. Užtenka kam nors užminti 
mums ant kojos, ir mūsų burna 
jau garsiai reaguoja.

Kaziuko mugės — sumanumo, sko
nio, nuotaikos ir darbštumo įrody
mai visur, kur tos mugės mūsų 
skaučių ir skautų ruošiamos kasmet.

Nuotraukoje Clevelando mugėje 
skautininkių stalas, budi s. J. Bud
rienė. s. VI. Bacevičiaus ntr.

Darome visa tai, kadangi esa
me linkę savo veiksmus ir jaus
mus pateisinti, sau daug reika- 
!auti, savo asmenį ginti, bet ki
tam sunkiai atleidžiame.

1.1 TUVOS 
r.
M MA.Z\ .DO 
BIBI IOT. KA

— 83

Sekime šv. Jurgio, skautų glo
bėjo ir antrojo Lietuvos Globėjo 
pavyzdį: kovokime ir naikinki
me pikta pasaulyje, bet pirmiau
sia nugalėkime pikta savy.
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Lordo B.-P. kilmė, vaikystė ir jaunystė
Atsakydami į klausimą, kas 

buvo lordas Baden - Powellis, pa
prastai pradedame pasakoti apie 
jo gyvenimą Afrikoje, kada jis 
suorganizavo berniukus Mafe- 
kingui nuo priešų apginti. Bet ar 
nebūtų įdomu sužinoti, koks B.-P. 
buvo berniukas? Ką jis veikė na
mie ir mokykloje, kuo domėjosi? 
Kas buvo jo tėveliai, jo prosene
liai?

Mes dažnai panašūs į savo tė
velius, dėdes arba senelius ne 
tik išvaizda, bet ir būdu, gabu
mais ir palinkimais. Labai svar
bu, kaip mus mažus augino, ką 
su mumis kalbėjo, į ką kreipė 
mūsų dėmesį. Lordo B.-P. prose
neliai buvo gabūs ir įdomūs žmo
nės, o jo tėvai tikrai nepaprasti. 
Bet imkime viską iš eilės.

Yra žinoma, kad Powell šeima 
gyveno rytų Anglijoje nuo XIV 

84 —

šimtmečio. Vienas jos narys, Da
vid Powell, tapo pirkliu Londone 
ir vedė Zuzaną Baden (arba 
Bawden), karališko valdininko 
dukterį. Iki 1860 metų pavardė 
Baden buvo vartojama kaip vai
kų krikšto vardas; tik nuo maž
daug 1870 m. pradėjo jungti abi 
pavardes brūkšneliu.

David Powell praturtėjo ir grį
žo senatvėje į savo tėviškę. Vie
nas jo anūkų buvo lordo B.-P. se
nelis, o jo sūnus, irgi vardu Ba
den, gimęs 1796 m., buvo B.-P. 
tėvelis. Štai ką pasakoja apie jį 
E. E. Reynolds Pasaulio Skautų
Įkūrėjo biografijoje.

B.-P. tėvas baigė universitetą 
Oxforde ir pasižymėjo matemati
koje. Be to jis labai domėjosi 
mokslu, kurį tais laikais vadino 
gamtos filosofija. Savo tyrinėji
mus Baden skelbė raštuose apie

optiką, t. y., šviesą ir šilimą ir 
panašius dalykus. Tebūdamas 
28 metų amžiaus, jis jau buvo 
pakeltas į Karališkosios Draugi
jos Narius. Tuo metu Baden buvo 
vikaru Plumsteade, bet už trejų 
metų jį randame profesoriaujantį 
Oxforde.

Baden Powell buvo plačių pa
žiūrų dvasiškis — vienas iš tų, 
kurių obalsis buvo krikščioniško
ji meilė ir tolerancija. Esą jis gin
čydamasis stengęsis būti teisin
gas: nors jis priešingajai pusei ir 
sakydavęs teisybę, bet jos nie
kuomet nekaltindavęs už tai, kuo 
ji negalėjusi tikėti. Jo labiausiai 
kontroversiniai raštai buvę tie, 
kuriuose jis įrodinėjęs, kad krikš
čionybės esmė nepareinanti nuo 
stebuklų.

Pasaulio Skautų Jamborėje 1967 m. Idaho valsty
bėje, JAV, skautybės Įkūrėjui pagerbti buvo įrengtas 
B-P suruoštos I-sios skautų stovyklos 1907 m. dublikas. 
Ir įkūrėją pozavo specialiai tam parinktas asmuo. Nuo
traukoje matome s. Alg. Avižienį ir s. Vyt. Jokūbaitį 
su tuo “Baden-Powelliu” Jamborės metu.
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Vyriausiojo VADO Pėdsakais
ŠV. MIŠIOS naktį V-oje Tautinėje Stovykloje

Tu, kuris vaikštai žvaigždy
nų takais,

Tu su mumis buvai.

Koplyčioje be aukso ir 
sidabro,

Ir be kristalo kandeliabrų, 
Koplyčioje, kur skliautuose 

dangus
Ir navos — vakaras ramus, 
Koplyčioje, kur grindys 

smėlio
Ir sienos — tik šešėliai,
— Tu mus lankai.

Ir kanklės ir naktis 
Paliečia mūs širdis. 
Tremty buvai ir Tu, 
Ir mes čia — be namų... 
Vien žvakių vargana šviesa 
Mus glosto šiluma...
— Tu daliniesi duona.

B.-P. tėvas turėjo dar ir kitų ga
bumų: jo tapyti paveikslai buvo 
vykę, o humoristinės karikatūros 
žavėjo jo bičiulius. Jo vyriausioji 
duktė (gim. 1838) prisimindavo jo 
meilę vaikams ir sugebėjimą iš
rasti įdomių būdų jiems mokyti: 
vaikai buvo raginami rinkti gėles 
ir gamtos įdomybes ir sužinoti 
daugiau apie jas. Jis taip pat ro
dė vaikams, kaip daryti žaidi
mams priemones iš kartoninių 
dėžių ir kitų atliekamų daiktų. 
Mokytis mechaniškai pagal tai
syklės jam atrodė pasibaisėtina. 
Jis pats išeidavo su vaikais į 
gamtą ir aiškindavo jiems apie 
gyvulius ir augalus; namie jis 

Taika ramina sielą, 
Tyli, kaip ši naktis. 
0, Visagalis Dieve, 
Tik nenutyla ilgesys! — 

... Ir kanklės rauda čia
Lyg paslapčia, lyg paslap

čia...
— Išveski, Tėve, mus.
Naktis liūliuoja žemę
Kaip motina vaikuti mažą.
Tik ten toli, aukštam 

skliaute,
Tarsi našlaitė pamiršta,
Tarsi paklydusi vėlė,
Krūpčioja verkianti žvaigž

dė...
— Pažvelki, Viešpatie, 

pažvelk.

Tu, kuris vaikštai žvaigždy
nų takais,

Tu Tėvą už mus meldei.
Ir. Šerelienė

leisdavo jiems ateiti į jo rašomą
jį kambarį ir užsiimti jo gamtos 
knygomis arba rinkinių pavyz
džiais. Net kada jis sėdėdavo 
prie savo raštų, galima buvo jį 
pertraukti klausimais.

Profesorius Baden Powell buvo 
tris kartus vedęs. Pirmoji jo žmo
na mirė, nepalikusi vaikų. Ant
roji mirė 1844. Ji turėjo tris duk
teris ir sūnų, kuris vėliau tapo 
teisėju. 1846 metais Baden vedė 
Henriettą, vieną admirolo Wil
liam Smyth dukterų. Jie turėjo 10 
vaikų, iš kurių B.-P. buvo 8-as.

Būtų gaila nepaminėti admiro
lo Smyth: jo tėvas buvo kilęs iš 
kapitono John Smith, karalienės 

Elizabetos laikų nuotykių ieško
tojo, vieno iš Virginijos štato ko
lonizatorių. Per Amerikos karus 
jis atsisakė kovoti prieš anglus ir 
neteko žemių New Jersey valsti
joje.

Pats admirolas buvo vadina
mas Viduržemių Smythu, kadan
gi jis padarė Viduržemių jūros 
jūralapį. Jo tyrinėjimai, ypač as
tronomijoje, buvo pripažinti ir 
jam suteikta garbė tapti Karališ
kosios draugijos nariu. Jis taip 
pat buvo vienas garsiosios Kara
liškosios Geografinės Draugijos 
steigėjų. Jo pažiūra į gyvenimą 
buvo griežtoka, grūdinanti: jo 
nuomone žmogui tereikėjo 5 va
landų miego! Jis taikė tai pirmu
čiausia sau, daug rašė ir, kai vai
kai pakankamai užaugo, duoda
vo jiems vieną peną už keturias 
rastas korektūros klaidas.

Jo žmona buvo menininkė, ir 
vaikai paveldėjo jos gabumus 
bei tėvo mokslinius palinkimus: 
sūnūs pasižymėjo geologijoje ir 
astronomijoje, viena duktė ište
kėjo už Anglijos Gamtos Muzie
jaus direktoriaus, o antroji tapo 
prof. Baden Powell žmona.

Kai Henrietta ištekėjo, jos vy
riausiajai podukrai buvo aštuo- 
neri metai, jauniausiai — treji, o 
posūniui Henrikui penkeri. Ji ta
po 10 vaikų motina, iš kurių trys 
mirė kūdikystėje.

1857. II. 22 dieną gimė berniu
kas, kurį pakrikštijo Robert Ste
phenson Smyth, savo tėvų na
muose 6 Stanhope Street (dabar 
11 Stanhope Terrace), Padding
tone, Londono vakarinėje daly
je. Jis buvo aštuntasis vaikas — 
po jo dar gimė mergaitė ir ber
niukas — ir, galime tikrai tvirtin
ti, neapsakoma dovana visiems 
žmonėms, o ypač jaunimui.

Namie jį vadino Ste (Sty) — tai 
sutrumpintas jo antras vardas, 
kuris jam buvo duotas pagal 
krikštatėvį inžinierių ir tiltų sta
tytoją Robertą Stephensoną, jo 
tėvo didžiausią bičiulį.

— 85
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SKAUTU ŽYGIO DAINA

Žygiuoja skautai lauko taku, 
i gamta eina su daina;
būrelis seka sodžiaus vaikų — 
žavis daina ir eisena.

Suras jaunieji vieta šile, 
išeis i aikštę takeliu: 
linksmi pastoges kels žalias 
ties sidabriniu upeliu.

Stasys Jakštas
68. VH. 16

V Tautinė Stovykla
Australijos Rajone

Kiekvieną stovyklą prisimename 
kuo nors ypatingesniu, kuo ji ski
riasi nuo kitų stovyklų. Dar niekuo
met neteko matyti dviejų panašių 
stovyklų.

V TS Australijos Rajone išsiskirs 
mūsų atmintyje mums didžiausiu 
įvykiu per dvidešimts metų lietu
viško skautavimo laiką Australijoje 
— LSB Vyriausiojo Skautininko 
v. s. V. Vijeikio atsilankymu. Dar 
niekados mes nesijautėme taip 
tampriai sujungti su savo sesėmis ir 
broliais JAV, kaip kad dabar priim
dami jų sveikinimus, asmeniškai 
taip šiltai perduotus.

Taip Vyr. Skautininko gražiai pa
sveikinti, pradėjom stovyklauti. Mt. 
Crawford pušynas, priglaudęs savo 
didžiuliuose pavėsiuose mūsų pala
pines, jau antrą kartą stebėjos tokiu 
dideliu lietuvių skautų susibūrimu, 
o kukaburos laidė gerkles, bandy
damos savo juoku užglušinti skautų 
dainavimą. Žinoma nepasisekė, nes 
argi perrėks 162 skautus ir skautes, 
su entuziazmu dainuojančius prie 
laužo šviesos.

Po eilinių įsikūrimo vargų išaugo 
trijų dalių palapinių miestas. Tuoj 
prie kelio, į dešinę nuo vartų, susi
grupavo Brolijos pastovyklė — 
DŽIUGO, AUŠROS, VILNIAUS, 
ŠATRIJOS tuntai ir jūrų skautai, o 
dar toliau, atsiskyrę lyg vilkai kem
synėje, cirko palapinėse vyčių būre
lis.

Einant keliu žemyn i pakalnėlę, 
apie porą šimtų metrų nuo skautų 
pastovyklės, įsikūrė visa valdžia. 
Čia prisiglaudė ir garbės svečias 
v. s. A. Krausas ir br. Vijeikis su 
rajono vadu. Gera vieta. Virtuvė čia 
pat, nereikia ilgai eilėje stovėti 

maisto atsiimti, ir visas stovyklos 
rajonas kaip ant delno matyti. Sto
vyklos laikraštėlio redaktorius gali 
žinias rinkti, net nuo lovos nepasi
kėlęs.

Sesės nusikraustė toli — už upe
lio. Prie gražios aikštelės pasistatė 
palapines ir iškėlė vėliavą. O kad 
sesės nebūtų nuo pasaulio atskirtos, 
broliai pionieriai pastatė per upelį 
tiltą. Tiltas skautiškas — virvėmis 
suraišiotas, mazgais (teisingais) su
mazgytas, kai kur ir vinimis sukal
tas. Einant visai pastovyklei iš kar
to, ypač pietus pavalgius, siūbuoda
vo. Bet per visą stovyklą tiltas at
laikė ne tik per jį einančias pirmyn 
ir atgal seses, bet ir į pirmosios pa
galbos palapinę skubančius brolius 
ir vyčius, kaip mažus vaikus besisu
pančius.

Greitai įsikūrę, pasipuošę, apsi
tvarkę, pradėjom stovyklauti.

Sausio 5 d. VS V. Vijeikis atidarė 
Australijos V. TS. Iškilmės smul
kiau aprašytos brolio koresponden
cijoje, todėl pereinam prie kitos 
dienos dienotvarkės ir tolimesnių 
įvykių.

Kiekvieną rytą 6,30 vai. trimitas 
žadindavo visus miegalius. Greitai 
visi iš palapinių, rytinė mankšta, 
praustis, rengtis, tvarkytis, vėliavos 
pakėlimas, patikrinimas, pusryčiai, 
užsiėmimai, pietūs, poilsis, maudy
masis, užsiėmimai, žaidimai, pava
kariai, vėliavos nuleidimas, vaka
rienė, pasiruošimas laužui, laužas ir 
— tyla. Tai dienos rutina, kuri du 
kartus taip pat nepasikartojo, bet 
kiekvieną dieną su kokiu nors nau
jesniu atspalviu, kuris sukeldavo 
kam juoko, kam ašarų, laikraštėliui 
SPRIGTUKUI naujos medžiagos, 
laužams pasirodymų — žodžiu, nor
malus stovyklos gyvenimas.

Pastovyklių vadovai rūpinosi, kad 

visi būtų užsiėmę. Kas dainavo, kas 
žaidimus žaidė, kas pašnekėsiu 
klausėsi, kas rankų darbus iš me
džio žievės ar šakų darė. Paskutinę 
stovyklos dieną buvo tikrai malonu 
aplankyti rankų darbų parodėlę ir 
stebėti išdrožtus laivukus, šaukštus, 
šakutes, kaklaraiščių žiedus, pada
rytus tiltus ir bokštus.

Kad visi skautai ir skautės būtų 
tikrai užsiėmę, kad visų papuošimai 
prie palapinių išsilaikytų iki pas
kutinės dienos, kad visų ausys ir 
rankos būtų švarios ir lovos paklo
tos, kad visi stengtųsi gražiai lietu
viškai kalbėti, nuo pat pirmos die
nos buvo sudaryta stovyklos varžy
bų komisija. Toji komisija uoliai 
dirbo per visą stovyklą, taškus čia 
nubraukdama, čia pridėdama, kad 
visus laikytų įtemptus ir pasiektų 
kuo geriausių rezultatų.

Stovyklos uždarymo dieną buvo 
paskelbti įvairūs laimėtojai, apdo
vanoti dovanomis, kurias davė ASS 
Adelaidės skyrius, Sydnėjaus Senų
jų Skautų Židinys, Vyr. Skautinin
kas Vijeikis, v. s. A. Krausas ir ra
jono vadija.

Mūsų popiečiai dažniausiai buvo 
užimti maudymusi. Kol autobusas 
visus išvežiodavo į ten ir atgal, jau 
ir pavakariai ateidavo, tai ne kažin 
kam to laiko labai ir belikdavo. Bet 
visi laukdavom su nerimu progos 
pasimaudyti; kas to nemėgsta?

Dvi dienas praleidome iškylauda
mi į Mt. Crawford viršūnę. Rodosi 
ne taip toli nuo stovyklos, ir tik 
518 pėdų aukštyn šlaitu palypėti, 
bet ne vienas nuo pusiaukelio grįžo 
atgal, o buvo ir tokių, kurie pasly- 
dę ant uolų nusimušė šonus. Bet 
viršūnę pasiekusieji buvo atlyginti 
nepaprastai gražiu visų apylinkių 
vaizdu...
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Labai įdomūs buvo stovyklos pa
šnekesiai. Čia v. s. A. Krausas su 
meile savo poeziją deklamavo ar 
apie Vydūno gyvenimą pasakojo. 
Čia br. Zinkus dėstė LSS istoriją, 
santvarką, statutą. Čia v. s. V. Ne- 
verauskas pasakojo iš Lietuvos is
torijos ir geografijos.

Didelį malonumą visiems suteikė 
p. Narušio pastangomis į stovyklą 
atvežtas ir p.p. Vosyliaus ir Snars- 
kio parodytas Brolių Motuzų paga
mintas filmas Lietuvoje. Dauguma 
stovyklautojų pirmą kartą gyveni
me išvydo ekrane Lietuvos vaizdus, 
dalelytę Lietuvos praeities. Tiesiog 
gera buvo stebėti, kokiu susidomė
jimu ir atsidėjimu mūsų jaunimas 
stebėjo vaizdus, apie kuriuos tik iš 
tėvų pasakojimų buvo girdėję.

Ligoninėje stovyklos gydytoja 
vyr. skautė N. Ratkevičienė ir ps. 
M. Neverauskienė tepė saulės nude
gintas nugaras, pramuštas kojas, 
praplautus pirštus ir gydė visokius 
kitus negalavimus.

Taip dienos darbams vykstant, vi
siems užsiėmus judant ir dirbant, nė 
nepajusdavome, kaip medžių šešė
liai pradėdavo ilgėti, ir tik trimito 
garsai, kviečią į vėliavos nuleidimą, 
atkreipdavo mūsų dėmesį į tai, kad 
štai ir vėl viena diena praėjo...

Skamba giesmės Marija., Marija 
posmelis, nuaidi himno garsai, vė
liavos nuslenka stiebais žemyn, kry
žiaus šešėlis, per aukurą nugulęs, 
ilgėja su kiekviena minute. Dienos 
darbai baigti...

Vakarienė, ir po vakarienės —

MŪSŲ SKAUTIŠKOSIOS ŠEIMOS:

Vilkų šeima: Vilkai iš Chicagos, kur visi uoliai skautavo, pr. metais 
persikėlė į Los Angeles. Iš k-d: s. fil. Irena Vilkienė, dabar PALANGOS 
tunto iždininkė. Chicagoje daug dirbusi Kernavės tunte; si. Alma Vilkaitė, 
PALANGOS t. Birutės dr-vės adjutante; jaun. skautė Regina Vilkaitė; v. si. 
akademike — t. n. Gražina Vilkaitė (ir Skautų Aido bendradarbė), univer
siteto studentė; Vytenis Vilkas, II. 22 jau davęs skauto įžodį; v. s. fil. Euge
nijus Vilkas, ASS Vadijos pirmininkas, visuomenininkas, buv. Brolijos Vyr. 
Skautininkas.

vojus didelis. Problemą išsprendė 
elektrinis laužas, išsinuomavus ge
neratorių. Lemputes apsukom gelto
nu ir raudonu popieriumi, apkrovėm 
jas medžio šakom, ir, nors neteikda
mas šilimos, laužas mums šviečia. 
Matom artistus, matom ir laužave- 
džius, mosikuojančius tai rankomis, 
tai lazdomis...

Po laužo, broliams ir sesėms at
siskyrus, pasigirsdavo tylos trimitas. 
Naktis šalta, skaidri ir žvaigždėta.

Atmintyje iškyla Atidarymo Die
na, Brolijos Diena, Seserijos Diena, 
Tėvynės Diena, Sukaktuvinė diena. 
Kiekviena iš jų turėjo ką nors, kas 
ją išskyrė iš kitų dienų ii- kuo ji 
paliko ilgam mūsų atmintyje...

Atsisveikinimo diena. Rajono va
das skelbia stovyklą uždarytą. Su
teikiamos dovanos, atžymėjimai, pa
sakomas atsisveikinimo žodis.

Vėliavos leidžiamos žemyn. Liūd
na pasidaro širdyje. Vėl viena — šį

VASxARIO 16 d. ŠVENTĖS Los Angeles sesių ir brolių sueiga (II. 22) baigiama tradicine giesme Ateina Naktis...
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Skaučių Seserijos Vyriausioji Skautininke lankėsi ir Kanadoje. Daly
vavo ŠATRIJOS skaučių tunto sueigoje. Jaunesnioji skautė Zubrickaitė se
sei v. s. M. Jonikienei įteikia tunto dovanėlę įvykiui prisiminti.

S. Dapkaus ntr.

Kiekvienas skautas, kiek
viena skautė turėtų mokėti 
ką nors gerai atlikti ar su
kurti be kitų pagalbos: iš
kepti skanų pyragą arba 
bifšteksą, išdrožti arba iš
lieti ką nors, parašyti eilė
raštį, įdomiai pasakoti, siū
ti, austi, piešti, groti instru
mentu ir pn.

Žinoti, kad ką nors gerai 
moki, labai sveika savijau
tai. 

Tauta, kurios būdas stipriausias, 
iškyla, bet ji tiktai tuomet verta už
imti savo vieta, jei jos būdas geras. 
Tautos būdas nėra vien kelių vadų, 
bet žmonių daugumos būdas.

Būdas daugiausia priklauso nuo 
aplinkos ir auklėjimo, ir pažengu
siame amžiuje — nuo patyrimo.

Būdas yra pasitikėjimas savimi, 
susivaldymas, linksmumas, jautru
mas kitiems, pareigos nujautimas, 
tėvynės meilė ir panašios ypatybės.

(Iš knygos
SKAŪTYBĖ MERGAITĖMS)

Šv. Kazimiero šventės proga, III. 8 CIevelando sesės ir broliai suruošė ir šventę su gera programa. Nuotrau
koje — svečiai ir viešnios. Tarp jų matomi — pirmasis Lietuvos skautų organizacijos Vyriausiasis Skautininkas 
v. s. V. Šenbergas, Seserijos Vadijos narė v. s. I. Jonaitienė, v. s. M. Barniškaitė ir k. s. VI. Bacevičiaus ntr.
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KAZIUKO MUGĖS CLEVELANDE ir WATERBURYJE

snranunr»» *

Na s

92.- -93

Ruošimasis mugei Clevelande

Broliai vilkiukai 
su savo darbeliais

Sesutės ir tautinės lėlės- mugėje

1 1 (■

Clevelande židinietės muges virtuvėje 
Gedgaudienė, p. 0. Kavaliūnienė, p. M. Puško 
rienė ir v.s. A. Senbergienėw

Tokie pat darbai Waterburio mugėjęs s. D 
Venclauskaitė, ps Žukienė, p.. Paliulienė 
ir k.

NERINGOS t. sesės jau mugėje
Clevelande®

/Deš./ Sesės X. Belžinskaitė, J. Ignata- 
vičiutė ir D. Januškytė su savo darbeliais

/Deš.žem./ sesės p® M. Puškorienė1 
vytytė ir ps. M® Nasvytienė

! 1 O

Nuotraukos-:
s:. V. Bacevičiaus Clevelande
ir p Balsio Waterburyje

<9

WATERBURIO mugę atida- 
ro kleb. kun. Js Vil- 
čiauskas, v.s. A. Sau
laites, ps. A, PaliU“ 
lienė, ps;. M. Čerkus, 
ps. P. Kuras ir k.

12
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Sk. Vyčių Sąskrydis

Sydnėjaus Australijoje GELEŽINIO VILKO skautų vyčių būrelis. Pri
klaupę pi. R. Bukevičius, pi. R. Sadauskas, s. A. Jakštas ir ps. T. Rotcas; 
stovi — pi. A. Laurinaitis, si. K. Narbutas, ps. J. Zinkus, si. A. Sankauskas, 
si. St. Sankauskas, pl. I. Biretas ir v. s. Br. Žalys. B. Genio ntr.

I. 4 d. V T. S. rajone Mt. Craw
fords, S. A., įvyko LSB Australi
jos rajono Sk. Vyčių Sąskrydis, 
kuriame dalyvavo Garbės Sve
čias LSB VS v. s. VI. Vijeikis, Ge
ležinio Vilko Ordino Kavalierius 
v. s. A. Krausas ir 26 sk. vyčiai iš 
visų Australijos rajono vienetų.

Receptas KAIP BLOGAI JAUSTIS
Galvok tik apie save. Kalbėk 

tik apie save. Tegul žodis aš bū
na svarbiausias. Nuolat bandyk 
sužinoti kitų nuomones apie sa
ve; godžiai klausykis, ką jie apie 
tave sako. Lauk pagyrimo ir pa
dėkos.

Pavydėk kitiems ir būk perdė
tai jautrus mažmožiams. Jei kas 
tave kritikuotų, niekad neatleisk 
jam.

Niekuo nepasitikėk, išskyrus 
savim. Visuomet siek užuojautos, 
nuolankumo ir pagarbos sau.

SKA VTA! O 
vyčiai y1

Sk. vyčių sąskrydį atidarė ra
jono sk. vyčių vedėjas v. s. B. 
Žalys, pasveikindamas gausiai 
susirinkusius brolius ir padary
damas savo dvimetės veiklos 
pranešimą.

Rajono sk. vyčių skyriaus vedė
ju sekantiems dviem metam per
rinktas v. s. B. Žalys.

Nieku būdu nepakęsk priešin
gos nuomonės. Siršk, jei kas nors 
neįvertina tavo paslaugos jam.

Nepraleisk progos pramogauti. 
Venk pareigų, kur ir kaip tik ga
li. Kuo mažiausiai rūpinkis kitais.

Mylėk save visa širdim.
Garantuoju, kad šis receptas 

be jokių abejonių pasieks nori
mų rezultatų: jausies blogai, jei 
to gyvenime lauki. Tikri skautai 
ir skautės nori gerai jaustis, todėl 
jie elgiasi ir gyvena pagal skau
to įstatus.

Po skyriaus vedėjo pašnekesio 
Sk. Vyčių sueigos — ką jose vei
kiame? sekė gyvos diskusijos, 
broliams iš visų vietovių pasisa
kant dėl sueigų pravedimo būdų 
ir t. t.

Sąskrydį uždarė rajono sk. vy
čių sk. vedėjas. B. Žalys, pakvies
damas brolius sugiedoti "Ateina 
naktis". K.

SKAUTAS IŠTIKIMAS TĖVYNEI

Mes jau žinom iš tėvelių, 
Kad Baltijos girių 
Gintarinę miisų šalį 
Gynę didžiavyriai.

Tačiau jų kaip tų erelių 
Eilės vis retėjo...
Priešai nešė mūsų šaliai 
Pančius pavergėjų.

Tiktai pasaka didingą 
Sekė mūs motulė...
Ir prie darbo, ar prie lingės 
Ragino krivulę

Jaunam siųsti savanoriui — 
Nutraukti grandinę, 
Sugrąžinti amžių svorį 
Ir laisvę Tėvynei.

Todėl reikia ir mums skautams 
Su laiku nežaisti,
Garbės kelią grįsti tautai, 
Rytdieną pakeisti...

Iš stovyklų palapinių 
Jauni stebim gamtą, 
Matom grožį jos auksinį — 
Tėvų Žemę šventą,

Kurią rengiamės gaivinti
Iš širdies šaltinių,
Jei prisieitų, eisim ginti, 
Kaip protėviai gynė.

Te visi, kur nori tautai,
Tėvynei padėti,
Drauge stengiasi su skautais 
Dirbti ir budėti.

Stasys Jakštas
67. H. 3

SESĖS!
Ar jau turite JAV Atlanto rajono 

skaučių išleista, svarbia, knygą TAU
TINIAI RŪBAI ir JUOSTŲ RAŠ
TAI? Įsigykit e!!!
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SENIEJI NAMAI PRIE KELIO
Namų senatvė prasidėjo, kai 

jaunasis ūkininkas nuėjo gyven
ti j savo naujuosius namus. Teli
ko senasis Bartkus su šuniu, irgi 
jau senu. Pasidarė labai nyku, 
bet vis dar dūmai kildavo iš ka
mino, ir langai švietė vakarais.

Bet vieną kartą ir senasis šei
mininkas su šuniu išėjo — išėjo 
ir nebegrįžo. Namai laukė jų per 
dienas ir naktis, kol pagaliau su
prato, kad nebėra vilties.

Kaip tik tada atėjo jaunasis 
Bartkus. Jis apžiūrėjo kambarius 
apačioje, braukdamas ranka per 
senus baldus. Po to jis užlipo 
siaurais laiptais Į viršų, pastovė
jo prie vieno, paskui prie antro 
kambario lango, atsiduso ir vėl 
nulipo apačion.

Dar kiek apsidairęs patikrino, 
ar priešakinės durys užrakintos 

KAZIUKO MUGĖ Worcesteryje, Mass. Ps. R. Jakubauskas su savo mie
laisiais vilkiukais bei jų darbeliais mugėje. Ps. A. Glodo ntr.

ir užkabintos, ir išėjo pro virtuvės 
duris. Užrakinęs jas, persibraukė 
per akis ir pamažu nuėjo.

Visą laiką namai jį sekė, sulai
kę kvapą. Kai žmogaus žingsniai 
nuaidėjo tolumoj, namai pasiju
to ne tik seni, bet ir be galo vie
niši.

— Kas bus? —• jie galvojo. — 
Nejau mane pamirš, ir aš pama
žu subyrėsiu? Juk mano stogas 
dar geras, sienos dar tvirtos — 
galėčiau priglausti ką nors. Sto
vėdamas po medžiais, vasarą 
teikčiau vėsaus poilsio; žiemą 
per vėjus ir pūgas globočiau ir 
šildyčiau. Galėčiau dar būti nau
dingas, galėčiau dar mylėti žmo
nes ir jų vaikus.

Bet joks žmogus nesirodė. Jei 
ne miško žvėreliai ir paukščiai, 
namai būtų visai pasidavę liūde-

Rašo mūsų jaunieji:

Vasario 16
Aš gavau šlipsą Vasario 

16. Todėl aš atsiminsiu tą 
dieną.

Kodėl švenčiame Vasario 
16? Todėl, kad Lietuva bu
vo laisva nuo Rusijos. Mes 
turime labai daug minėji
mų. Mes padarome vėliavas, 
tai atsiminti Vasario 16.

Martinas Tarvydas

Vasario 16
Aš pasižadu stengtis my

lėti Dievą, tėvynę, vykdyti 
jaunesniųjų skautų įstatus 
ir kas dieną padaryti gerą 
darbelį.

Arūnas Morkūnas

siui. Tiesa, juos dar linksmino 
darželis, pilnas tulpių, bijūnų ir 
rūtų, kurie žydėjo kaip žydėje ge
rais laikais šalia alyvų ir jazmi
nų krūmų. Bet namai jautė, kad 
ir darželis greit pasiilgo žmogaus 
rankos ir širdies.

Antrųjų metų pavasarį besnū- 
duriuojančius namus staiga pa
žadino žmonės su piūklais ir di
delėm mašinom.

— Ar jau man galas? — išsi
gando namai. — Ką tie žmonės 
darys?

Žmonės kirto medžius ir tiesė 
kelią pro pat senuosius namus. 
Nuo pat ryto birzgė ir triukšmavo 
motorai, kol pagaliau kelias bu
vo baigtas, ir juo pradėjo važiuo
ti automobiliai.

Namai vos galėjo matyti pro 
dulkėm apneštus langus, bet jų 
širdyje vėl apsigyveno viltis: 
gal kuri nors mašina sustos, gal 
kas nors ateis, prakalbės...
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Bet mašinos vis kažkur skubė
jo ir nekreipė dėmesio į senąjį 
namą, beveik paskendusį krū
muose. « * *

Karštą vasaros dieną istorijos 
profesorius su jauna žmona ir 
dviem sūneliais pasuko iš greit
kelio į mažesnį kelią, norėdamas 
pasiekti mišką. Kiek pavažiavęs 
sustojo pakraštyje, ir visi išlipo. 
Čia jie pastebėjo senąjį namą.

— Atrodo, kad čia niekas ne
gyvena, — pasakė jaunoji mo
teris, — o žiūrėkite, kaip krūmai 
žydi! Tikrai norėčiau tokių turėti.

— Kodėl galvoji, kad čia nie
kas negyvena? — paklausė vy
resnysis sūnelis. — Gal šeiminin
kai tik išėjo.

— Keliukas visai užžėlęs, ma
tai? Varteliai užsukti viela; ir lan
gai visai akli, — atsakė motina.

— Pažiūrėkim į vidų, — pasiūlė 
jaunesnysis berniukas. — Įdomu, 
kaip atrodo palikti namai.

Abu berniukai prispaudė nosis 
prie lango.

— Yra daiktų, — pranešė jie, 
— bet viskas kažkaip niūru.

Namai viską girdėjo. Kaip jie 
norėjo patikti, kaip norėjo pasa
kyti: "Aš tvarkoj, tik trūksta žmo
nių, jų balsų, jų žingsnių", bet ar 
kas būtų supratęs namų vienat
vės ir širdgėlos?

Šeima nuėjo toliau, ir namai 
galvojo, kad jie jos niekad nebe
matys. Tačiau kitą savaitgalį visi

MŪSŲ
RANKDARBIAI:

Kairėje: stovyklinis pakabas, suma
niai padarytas paties vilkiuko.
Dešinėje: žaislelis iš storos papkės; 
paties padaryta dovanėlė jaun. bro
liukui ar sesutei namuose.

Toronto skaučių ŠATRIJOS tunto jaunesniųjų skaučių paviljonas Ka
ziuko mugėje. Jaun. skaučių draugininke ps. M. Stanionienė su keliom se
sėm prie stalo. b. Tarvydo ntr.

keturi vėl atsirado, vėl žiūrėjo 
pro langus, apėjo apie namus ir 
kalbėjo.

—Tokie namai neturėtų būti 
brangūs, — kreipėsi jauna mo
teris į vyrą. — Galėtume juos 
patvarkyti ir padažyti. Vaikai 
gyventų įdomiau, kaip bute 
mieste.

— Argi apsigyventum toli nuo 
visų? — paklausė vyras. — Na
mai senoki, bet būtų savotiškai 
ramu, o vaikams augti sveika.

Namai netikėjo savo ausim: 
argi tikrai galėtų juos ištikti tokia 
laimė, kad žmonės vėl varstytų 
jų duris, kad vaikų balsai nu
trauktų kurčią tylą?

Ir namai pradėjo svajoti, tikė
tis, laukti.

Namai ne veltui svajojo: vieną 
dieną naujieji savininkai pradėjo 
šeimininkauti. Pakvipo muilu ir 
dažais, plačiai buvo atidaryti 
langai ir durys.

Berniukai visur bėgiojo ir vis 
pranešinėjo, ką pastebėję.

Pagaliau vienas pastovėjęs pa
klausė:

— O jei norėčiau šuns, ar ga
lėčiau turėti?

— Galėtum, — atsakė tėvas.
— Kokį norėčiau? — vėl pa

klausė.

— Gal ir kokį norėtum, — už
tikrino tėvas.

Broliukas, išgirdęs tokią nau
jieną, nenorėjo atsilikti.

— Kaip su kate? Ar galėtume 
turėti ir katę?

— O kodėl ne? — nusišypsojo 
tėvas.

— Kada persikelsime? — pa
norėjo sužinoti pirmasis.

— Ar jau taip skubu? — links
mai paklausė motina. — Palauk 
truputį: čia seniai niekas negyve
no, reikia šį tą sutvarkyti. Bet 
bandysime skubėt, nes ir aš jau 
noriu keltis. O dabar pasakysiu 
jums štai ką: man atrodo, kad 
tarp akmenėlių mūsų upelio ma
čiau žuvų, kad ir nedidelių. Kaip 
jums tai patinka?

Vaikai tik išsižiojo. Už minutės 
jie jau buvo lauke ir bėgo prie 
negilaus upeliūkščio.

:l: *

Senieji namai prie kelio vėl bu
vo laimingi. Jie užmiršo savo se
natvę, ir atgijo, atjaunėjo.

Blizgančiom akim jie žiūrėjo į 
pasaulį ir mielai glaudė prie sa
vęs juose apsigyvenusius žmo
nes.

Gyvenimas vėl buvo gražus ir 
prasmingas; nieko nebeliko no
rėti. P. P.
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Veikla visur gyva
Sesės ir broliai visur gyvai veikia. 

Patriotinės nuotaikos gražiai pasi
reiškė Vasario šventėse, o religinio 
gyveninio dvasia savo Globėjo Šv. 
Kazimiero ir Šv. Velykų laikotar
piais.

Darbštumo nuotaikos pilna buvo 
Kaziuko mugėse.

Daug kur gyvai judama pavasario 
mėnesiais ir gamtos aplinkos užsi
ėmimuose.

Visur ruošiamasi vasaros stovyk
loms. Jos bus pakilios, turiningos ir 
nuotaikingos. Daug užsidegimo po V 
Tautinės Stovyklos.

Anglijos rajonas minės savo gy
vavimo 20 metu sukaktis taip pat 
gera stovykla, kurioje dalyvaus ir
V. Vokietijos broliai ir sesės.

Ruošiamas V TS albumas
Ruošiamas pernai įvykusios V- 

osios Tautinės Stovyklos (pagrindi
nės Rako stovyklavietėje ir papil
domųjų rajonuose) albumas.

Labai reikia įvairių nuotraukų iš 
tų stovyklų. Nuotraukas siųsti: v. s.
VI. Vijeikis, 4346 S. Western Ave, 
Chicago, Ill. 60629.

Aprašymai turi būti trumpi. Rajo
nai turėtu pasirūpinti nuotraukomis, 
iš savo stovyklų.

Vasario 16 d. minėjimas 
Ramiojo Vandenyno rajone

Vasario 22 d. Šv. Kazimiero para
pijos kieme ir salėse jau nuo pat 
ryto uniformuotos skautės-tai. Jie 
atvyko į šeštadieninę mokyklą, o 
kartu ir į būsimą iškilmingą skau- 
čių-tų tuntų sueigą, kuri įvyko 1 
vai. p.p. Dalyvavo maždaug po ly
giai apie 130 skaučių-tų.

Nauju būdu į salę tvarkingai įžy
giavo skautės, vedamos tunto adju- 
tantės fil. Avižienytės ir skautai fil. 
L. Griniaus. Prie abiejų salės pusių 
išsirikiavo abu tuntai. Rikiuotėje 
stovėjo taip pat LSS žinomi ir nu
sipelnę asmenys, nesenai atvykę iš 
Čikagos s. I. Vilkienė ir v. s. E. Vil
kas — ASS pirm. — ir iš Clevelan- 
do s. B. Juodikienė. Malonu, kad jie, 
beveik dar pilnai neįsikūrę naujoje 
vietoje, tačiau jau spėjo aktyviai 
įsijungti į vietinę skautišką veiklą. 
Sveikiname seses ir brolį ir linkime 
laimingai įsikurti.

Po įprastinių vienetų raportų bu
vo įneštos vėliavos ir pasisveikinta 
su rajono vadovybe. Rajono vadas s. 
R. Dabšys trumpu žodžiu paminėjo, 
kad ši sueiga yra skirta nuo Lietu
vos Nepriklausomybės Akto paskel
bimo 51 m. sukakčiai paminėti. Jis 

kreipėsi į paukštytes ir vilkiukus, 
pažymėdamas, kad mūsų didžioji 
tautos dalis yra nelaisvėje ir prie
spaudoje. Kas yra nelaisvė ir prie
spauda paaiškino pavyzdžiu, kad 
kai visad lyja, jūs mažieji negalite 
laisvai išeiti į lauką ir ten žaisti, ką 
norite. Bjaurus oras jus prispaudžia 
ir priverčia sėdėti kambaryje ir tik 
pro langą žiūrėti į kiemą ir gatvę. 
Tačiau mūsų Tėvynėje Lietuvoje 
dar blogiau. Ten rusiškas komunis
tinis okupantas jau nuo 1944 m. yra 
iškėlęs virš Lietuvos tamsius prie
spaudos debesis, ir žmonės neturi 
jokios laisvės išeiti į laisvąjį pasau
lį, laisvai mąstyti, kalbėti ir rašy
ti. Jie visi yra uždaryti lyg didelia
me kalėjime. Jūs mažieji nedaug 
kuo galite jiems padėti, bet dabar 
galite ir privalote išmokti gražiai 
kalbėti lietuviškai, o kai užaugsite, 
tada įsijungsite į mūsų Lietuvos va
dovavimo organizacijas ir gal iško
vosite Lietuvai laisvę ir sunaikinsi
te tą didelį rusišką kalėjimą.

Po to sekė Seserijos V. S. ir skau
čių tuntininkės įsakymai. V. S. se
kančias vadoves ir skautes apdova
nojo žymenimis už gražią skautišką 
veiklą: Palukaitienę, Vilimienę,
Araitę, A. Griniūtę, Kevalaitytę, 
Matulaitytę, Nefaitę ir Žukaitę.

Los Angeles kiekviena šventė, šalia geros programos, paprastai turi ir vaišes, nuotaikingas visiems dalyviams.
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BOSTONO skautininkai ir skautininkės ir svečiai III. 26 d. sueigos Subačių bute metu: I eil. — ps. Aldona 
Dabrilienė, ps. Laima Kiliulienė, s. Ona Mučinskienė, s. Stefa Subatienė; II eil. — v. si. Irena Kalvaitienė, si. 
Dana Dilbienė, s. Ina Nenortienė, s. Vida Kleinienė, s. Paulina Kalvaitienė; stovi — ps. Vytautas Dambrauskas, ps. 
Ramūnas Kalvaitis, ps. Vytautas Dilba, s. Mykolas Subatis, s. kun. Jonas Klimas, s. Kostas Nenortas ir s. Česlo
vas Kiliulis.

Tuntininkė viešai pagyrė 5 paukš
tytes už tai, kad nepraleido nė vie
nos sueigos. Buvo įteikti atatinka
mi pažymėjimai šioms sesėms: 
Brazaitytei, N. Griniūtei, K. Kliory- 
tei, Kiršonytei ir R. Vilkaitei. 
Dviem skautėm kandidatėm leista 
duoti įžodis: V. Pažemėnaitei ir D. 
Vidugiry tei.

Toliau sekė skautu tunto oficialio
ji dalis, kuriai vadovavo s. V. Svi- 
derskas. Šeši skautai kandidatai da
vė įžodi. Du vilkiukai perkelti i 
skautų d-vę kandidatais. Vilkiuku 
d-kas ps. P. Abelkis VS apdovano
tas žyminiu už rūpestingą vadovavi- 
ma draugovei.

V. skl. R. Bužėnas pakeltas i ps. 
laipsni. Apie 20 skautininku-iu įsi
jungė į ratą ir atnaujino skautininko 
ižodi su naujai pakeltuoju. Įžodį 
pravedė seniūnas ps. A. Mažeika.

Iškilminga sueiga baigta Lietuvos 
Himnu. Visai sueigai vadovavo ps. 
R. Brazaitienė — paukštyčiu d-kė.

Po to sekė vaišės — kavutė su 
sumuštiniais ir pyragaičiais. Skaučių 
PALANGOS tunto vėliavos krikšto 
tėvai p. O. Mikuckienė ir s. V. Pa
žiūra pavaišino skautes saldainiais.

Vaišes atidarė skaučių tuntininkė 
ps. N. Grinienė šiais žodžiais: “Sesės 
ir broliai, šiandie yra liūdnai links
ma šventė. Minime Vasario 16 — 
Lietuvos Nepriklausomybės paskel
bimo dieną. Linksma, nes prieš 51 

metus, po ilgų kovų, lietuvių tauta 
iškovojo sau laisvę. Liūdna, nes mes 
esame taip toli nuo savo tėvynės, o 
Lietuva vėl tų pačių priešų paverg
ta ir prislėgta. Kviečiu visus čia su
sirinkusius atsistoti, susikaupti, su
simąstyti ir tyliai savo širdyje pa
gerbti visus tuos, kurie kovojo ir 
dabar dar kovoja už mūsų Tautos 
laisvę ir nepriklausomybę. Prašau 
minutę tylos”.

Po to tuntininkė tęsė toliau: 
“Šiandie yra taip pat ir Skaučių Su
simastymo ir susikaupimo diena. 
Užmirškime save ir savo vargus ir 
bent mintimis susijunkime su savo 
sesėmis skautėmis visame pasauly
je ii- palinkėkime joms stiprybės ir 
vilties. Būkime iš širdies joms se
sėmis”.

Baigdama savo trumpą žodi, tun
tininkė pakvietė mielą dvasios va
dą kun. Kasponį, nesenai atvykusi į 
L. A., sukalbėti maldą.

LIETUVIU SKAUTU SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMAS 1969 METAIS:
Kiekvienais trečiaisiais metais įvyksta LSS (korespondencinis) Suva

žiavimas, kuris
a) išklauso LSS vadovybės pranešimų;
b) susipažįsta su Suvažiavimo dalyvių pasisakymais bei siūlymais;
c) priima nutarimus organizacijos klausimais ir
d) išrenka LSS vadovybės organus.

LSS Suvažiavimą ir kartu Skaučių Seserijos, Skautų Brolijos, Akade
minio Sąjūdžio ir Rajonų vadovu Sueigas kviečia LSS Tarybos Pirmija.

Suvažiavimo dalyviais-ėmis yra vienetu vadovų-ių rinkti atstovai-ės 
ir atstovai iš pareigos (vadovybės nariai-ės) ir registruoti skautininkai-ės.

Skautės-tai, tėvai ir svečiai vai
šinosi ir stebėjo įvairią programą. 
Ypatingai gražiai pasirodė Santa 
Monikos skautės-tai, paskambinda
mi ir padainuodami. Jų meninė va
dovė yra p. G. Gudauskienė, visada 
jaunos ir energingos širdies muzikė.

Skautų tuntininkas s. P. Pakalniš
kis perskaitė Tarybos Pirmininko 
v. s. A. Saulaičio ir Brolijos V.S. v.s. 
V. Vijeikio labai malonius ir nuo
širdžius sveikinimus ir linkėjimus 
L. A. skautiškam jaunimui ir vado
vams.

Vaišės baigtos, sustojus visiems į 
dideli ratą ir sugiedojus “Ateina 
Naktis”. Pažymėtina, kad vaišes su
organizavo ir pravedė skaučių tun
tas. Bravo sesės. Ačiū Jums.

Sėkmės ir toliau mūsų mieloms 
skautėms ir skautams. Skautiškas 
šūkis tegyvena ir tetobulėja Jūsų 
jaunose širdyse.

Sesė Alfa
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KAS GI TAME TORONTE?
Susitinku prie bažnyčios vieną 

Rambyno tunto vadovą. Tas toks su
sirūpinęs, tarsi jį būtų kas aukų 
rinkti išvaręs... Pasiteirauju. Drau
giškai ir labai atvirai atsako, kad 
galvojąs, kaip pristabdyti tunto 
veiklą, nes viskas einą kaip iš rago. 
Girdi, dabar viską išveiksime, ir ką 
toliau bedarysime? Nuraminau, kad 
centrai vis planuoja ir planuoja, 
vyriausias skautininkas aplėkė visą 
pasaulį — nebijok — jie jau sura
šys ką veikti, tik spauskis, broliuk... 
Ir, toliau bešnekėdami, pradėjome 
prisiminti, kas tame Toronte dedasi.

Buvo gi Kūčios, tokios jaukios ir 
šventiškos, kad žmogus už tų baltų 
stalų norėtum taip kasdien sėdėti. 
Kažkur yra gatvė. Kažkur minios 
žmonių. Čia plotkelė, skautiška šei
ma, nematomas, bet aiškiai jaučia
mas Kūrėjas. Skamba kanklių sty
gos. Giedamos giesmės. Eglišakiai 
ir žvakės kvepia. Kažkoks tylus šir
džių suartėjimas. Nesakytas naujas 
įžodis... Dėkingi broliai rambynie- 
čiai už tokį jaukų vakarą sesėms 
šatrijietėms, ypač jų vadovei tunt. 
s. Liudai Gvildienei. Ji niekada 
nepavargsta, ji skautiškąja veikla 
gyvena. Sesės ir broliai, mums dau
giau reikia tokių...

Tarpšventinį sekmadienį šv. Jono 
Krikšt. salėje ŠATRIJOS ir RAM
BYNO mažieji turėjo savąją išskir
tinę šventę — sueigą prie Kalėdų 
eglutės. Paukštytės ir vilkiukai pri
pildė sceną, o tėveliai ir svečiai sa
lę. Ir vienokiais rūbais, ir kitokiais 
apsirengusios paukštytės mums ro
dė vaidinimus, baletus. Visi artistai 
ir artistės tokie įdomūs ir gražūs, 
kad juos tik fotografavo iš visų pu
sių. Šią šventę suruošė jaun. skau- 
tų-čių vadovai-ės, ypač daug šioje 
srityje nusipelniusi ps. M. Stanio- 
nienė, talkinama v. sk. B. Abromai- 
tienės.

Kai Kalėdų švenčių metu viena 
kita proga skambėjo šatrij iečių 
kanklės, nebuvo ko stebėtis, kad 
metų pradžioje susilaukta naujų 
mecenatų. Štai, didelis skautų rė
mėjas, labai daug nusipelnęs Ro
muvai verslininkas Rimas Geležiū
nas padėjo ant stalo naują šimtinę 
dar vienoms kanklėms įsigyti. Tėvai 
pranciškonai, kuriems mes visada 
liksime skolingi ir dėkingi, kanklių 
darbą taip pat parėmė pinigine au
ka. Vadovui v. s. S. Kairiui, be abe
jo, graudu pasidarė... Sakykime, nu
braukęs ašarą, jis vėl visu garu 
spaudžia į repeticijas. Vieno dalyko 
tik žiūrėti teliko, kad repeticijos 

nesusikryžiuotų su mokyklų egza
minais... Tariu:

Jei nori geras skautas būti, 
Išmok ir pūsk skuduti, 
O geros skautės Paneriuos 
Sugrižusios kankliuos...

Vieną sausio mėnesio sekmadienį 
šv. Jono Krikšt. bažnyčioje Šatrijos 
ir Rambyno tuntų užprašytomis mi- 
šiomis buvo prisimintas a. a. Anta
nas Smetona, buvęs LSS šefas, ilga
metis valstybės prezidentas, žmo
gus, filosofas, vienas iš mūsų tautos 
didvyrių. Atsimenu gerai Užulėnį, 
jo naująjį, modernų ūkį. Važiuoda
vome ne vieną pavasarį ten, skautai, 
medelių sodinti, kalbėdavomės su 
prezidentu ir savuoju šefu, su jo 
žmona, kuri mus vaišindavo, susive- 
dus į mozaikomis išgražintą sekly
čią. Buvo kažkas artima, kažkas sa
va...

Maldomis prisiminę savo buvusi 
šefą, žiūrėk, jau akivaizdžiai atsi
stojome prie realaus ir naujo kapo. 
Staiga su mumis atsiskyrė fil. inž. 
Eugenijus Butelis, vos 46 metų, 
pačiame pajėgume. Dar taip nese
niai kartu sėdėjome Romuvos val
dybos posėdyje, per rankas leidome 
jo kruopščiai suprojektuotą stovyk
lavietės vartų modeli, dar taip ne
seniai buvome jam dėkingi už parū
pintas iš Ontario Hydro naujas 
krosnis stovyklavietei... Viskas liko

Toronto skaučių ŠATRIJOS tunto sueiga paprastai baigiama laužu su gera programa. Nors laužas vyksta 
salėje, nuotaika visada gera, nes programa įdomi. S. Dapkaus ntr.
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su gyvaisiais. Jis NUĖJO NAMO, 
palikęs tris vaikučius skautus, žmo
ną ir mamytę. Atsimenu jį dar jau
ną studentą korporantą III-čiojoje 
Tautinėje Stovykloje Timmendorfei- 
Strand prie Baltijos jūros. Buvo jis 
ūkio dalies pareigūnas, kuklus ir 
darbštus, davė vyčių įžodį, ruošėsi 
gyvenimui. Dabar stovėjome prie jo 
kapo tylūs, susimąstę, nes ta pati 
diena bus kiekvienam...

Jaunieji nedaug mąsto. Jie žaidžia, 
rungiasi, eina kaip vėjas. Gražu pri
siminti, kad Rambyno tunto jūrų 
skautai narsiai apgynė lietuvio var
dą kanadiečių skautų suruoštose 
varžybose vandenyje. Ir plaukimas, 
ir mazgų rišimas, ir kitokie kliūti
niai uždaviniai baseine mūsiškių 
buvo lengvai nugalėti. Laimėjome 8 
pirmąsias ir 3 antrąsias vietas. Gi
L. Ciplijauskas iš foto konkurso par
sinešė 3 vietą. Visi sveikina laimė
tojus.

Vasario 16-tosios minėjimas, kaip 
ir kasmet, atliktas specialioje Šatri
jos ir Rambyno tuntų iškilmingoje 
sueigoje. Kartu buvo minimas ir 
Klaipėdos krašto atvadavimas. Ri
kiuotės dalis buvo labai trumpa. Už
sitęsė kiek ilgokai akademinė dalis. 
Buvo pasakytos kviestųjų svečių 
kalbos — konsulo J. Žmuidzino, dr.
M. Anyso, vadeivos s. K. Batūros, 
paukštyčių vėliavų mecenato p. 
Viskonto. Čia buvo perskaityti la
bai gerai paruošti jaunųjų referatai 
apie šventę — ps. R. Augustinavi- 
čiūtės ir v. vi. A. Kairytės. Sueiga 
baigta filmu iš V-tosios TS ir vai
šėmis.

Nuo šios sueigos Rambyno tunt. 
dr. ps. Arūnas Dailydė septyneriems 
mėnesiams pasitraukė — išėjo atos
togų. Prieš akis vestuvės. Visi jau 
sveikinome, bet dar galime pakar
toti. Veda Vida Tamulaitytę, rašy
tojo Vyt. Tamulaičio dukrelę, mo
kytoja, ateitininkę, veiklią jaunimo 
atstovę. Kol visi šie reikalai nusi
stovės, tunto reikalus patvarkys v. s. 
Č. Senkevičius. Taip susitarta.

Dr. M. Anysas, žinomas Mažosios 
Lietuvos veikėjas, istorikas ir jo 
žmona Valerija Anysienė paruošė 
knygą, pavadintą “Žymios Lietuvės 
Moterys”. Kanados rajonas dai’ per
nai nutarė padėti autoriams šį vei
kalą išleisti — padaryti gerąjį dar
belį sukakties proga. Šiandien tenka

TRA LIA LIA (skautiškųjų dainų 
plokštelė). Išleido Skautų Brolijos 
Jamborės Fondas. Paruošė Faustas 
Strolia. Įdainavo LITRU ANICOS 
tunto jaun. skautų grupelė.

Plokštelė parduodama po $4.75. 
Platintojams (iš karto įmautiems 
daugiau) duodama nuolaida. Užsi
sakyti: ps. E. Jaunius, 2641 W. 69 
Street, Chicago, Ill., 60629.

Patartina įsigyti ir tuo praturtinti 
ne tik lietuviškų, bet ir skautiškųjų 
dainų plokštelių rinkinius kiekvie
nuose skautų-čių namuose.

pranešti, kad knyga jau paruošta 
spaudai. Vienetai pasiėmė aukų la
pų parinkti aukų ir prenumeratų. 
Būkime bičiuliški ir už Kanados ri
bų paaukokime ar prenumeruoki- 
mės knygą!

Vasario 16-tosios išvakarėse RAM
BYNO vilkiukai turėjo savo metinę 
šventę — įžodį. Pasitaikė dar taip, 
kad Kanados rajono vyr. dvasios 
vadovas, amžinai kur nors keliaująs, 
sustojo Toronte ir atvyko į vilkiu
kų šventę. Kiekvienas vilkiukas pa
žįsta Tėvą S. Kalbi, S. J.! Kiek bu
vo džiaugsmo jiems visiems vėl už
traukti “aluetą”...

E. Kulikauskas, A. Mačiulis, B. 
Ardavičius, A. Baltakys, R. Cipli
jauskas, P. Kvedaras, G. Matulevi
čius ir J. Putrimas — štai nauji LSS 
nariai. Rambyno vilkiukai, davę įžo
dį, išklausė tunto dvasios vado Tėvo 
Pauliaus, OFM, sveikinimo ir gra
žiai su visais broliais pažaidė. Svei
kinam naujus narius ir tėvelius, ku
rie nori su mumis eiti.

Užgavėnių antradienį ŠATRIJOS 
kanklininkių jaunesniųjų grupė 
gražiai pasirodė mažlietuvių tradi
ciniame šiupinyje, jūrų skautai ir 
skautės pašoko tautinių šokių. Va
karas buvo šiltas ir jaukus. Kur tik 
galime ir kur reikia, skautai-ės tal
kina.

ŠATRIJOS ir RAMBYNO tunti- 
ninkai, ilgokai puoselėję mintį, pa
galiau nutarė ir padarė — parašė, 
multiplikavo ir išsiuntinėjo tėvams 
laiškus. Ten rašoma apie viską: fi
nansus, spaudą, draugovių darbą,

Ava Saudargienė. BUVO BRO
LIAI DEVYNI. Trijų veiksmų pasa
ka.

Ava Saudargienė. SIGUTĖ. Trijų 
veiksmų pasaka.

1968, Sydney. Išleido Australijos 
Krašto Bendruomenės Kultūros Ta
ryba. Abi pasakos surištos į vieną 
knygą. Ugnės Kazakaitės iliustraci
jos. Pridėta režisūros pastabų bei 
dainų gaidų.

Būtų įdomu, jei mūsų vienetai ga
lėtų tas pasakas suvaidinti.

SKILTIS. Nr. 11. 1969 m. kovo- 
balandžio mėn. Čikaga. VINCO 
KRĖVĖS ir PERKŪNO draugovių 
laikraštėlis. Redaktoriai: v. si. Gin
taras Plačas, si. Arūnas Krutulis ir 
psl. Gražutis Matutis.

veiklos kalendorių, stovyklas.. Prak
tika parodė, kad tėveliai labai už
imti ir labai sunku juos vadovams 
susišaukti į susirinkimus pasikalbė
ti. Ateina vis tie patys ir vis ne
daug. Laiškai pasiekė kiekvieną. 
Ryšio reikia, ir jis turi būti nuola
tinis. Tiesa, pavyko atskiroms drau
govėms sudaryti dr-vių komitetus. 
Rambyno tunto oro skautų Dariaus- 
Girėno dr-vė, vad. ps. P. Reginos, 
tokį komitetą ką tik sudarė. Jis la
bai pravers draugovės darbą varyti 
kaip reikiant.

Lauktoji Kaziuko mugė praėjo su 
dideliu pasisekimu. Šiais metais ji 
buvo gausi rankdarbiais ir kitokiais 
eksponatais, įvairi savo paviljonais 
ir plakatais, triukšminga lankytojų 
sausakimša, viliojanti tėvų komite
to koldūnais ir cepelinais, pagaliau... 
nepamainoma draugovių iždams pa
pildyti geiadėja. Ją atidarė KLB 
krašto valdybos pirm. dr. S. Čepas, 
palinkėdamas skautams-tėms viską 
išparduoti. Jo linkėjimai kone išsi
pildė. Šiuo metu draugininkai skai
čiuoja savo pinigų maišus, riša pun
deliais popierinius, skirsto sidabri
nius ir rūšiuoja. Kada jie visa tai 
pabaigs?... Gal iki stovyklos ir su
spės? Skautas nenustoja vilties.

Rambynietis

Dėl techniškų kliūčių ir ofseto 
spaustuvėj sukliuvus, pavasariniai 
SA numeriai išeina pavėlavę.

Ačiū už kantrybę. Atsiprašome.
Red. ir Adm.
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Lordo B.-P. skautiški 
užrašai Amerikoje

Lady Olave Baden-Powell perda
vė savo vyro asmeniškus kariškus 
daiktus Londone statomam Armijos 
Istoriniam Muziejui, bet jo skautiš
ki suvenyrai patalpinti Amerikos 
Skautų Asociacijos Štabe New 
Brunswick, New Jersey.

Dėkodama Amerikos skautams už 
visa, kuo jie prisidėjo prie skauty- 
bės pažangos praeity, lady B.-P. 
perdavė savo vyro įvairius laiškus, 
dienoraščius, kelionių aprašymus, 
škicų knygas ir pn. Johnston istori
niam muziejui Brunswicke. Jais p. 
William Hilleourt naudojosi, rašy
damas knygą “BADEN-POWELL: 
Two lives of a hero” 1961 metais.

P. William H. Fetridge, štabo pir
mininkas, sužavėtas dovana ir pa
žadėjo, kad gautieji suvenyrai bus 
branginami ir saugomi. Ne tik 
mokslininkai galės nagrinėti gautą
ją medžiagą, bet ir Amerikos skau
tai ir jų vadovai bei lankytojai iš 
viso pasaulio galės matyti ir gėrėtis 
Skautybės Įkūrėjo įvairiais gabu
mais. Be to bus daromos B.-P. pie
šinių ir škicų reprodukcijos įvai
riems reikalams.

Taip pat bus stengiamasi didinti 
rinkinį ir efektingai jį naudoti, 
kad įamžinus B.-P. idealus ateinan
čioms kartoms.

PASIKALBĖJIMAI APIE
15. c. Vaisiai ir uogos
Gana gausi, nesunkiai surenkama 

“topicals” šaka, kurioje jūs nuste
binsite draugus savo rinkiniu, pa- 
kviesdami juos pasivaišinti vaisiais 
ir uogomis. Kaip ornamentai, vaisiai 
ar uogos jau seniai vartojami pašto 
ženkluose. Ypatingai dailininkų mė
giami papuošti laurų lapų vainikais 
su uogomis įvairūs laimėtojai, impe
ratoriai, karaliai, olimpinių žaidimų
nugalėtojai, svarbūs sportiniai įvy
kiai.

Bet yra išėjusių ištisų pašto ženk
lų serijų, kuriuose tėra pavaizduoti 
tik vaisiai ar uogos. Pavyzdžiui, 
Latvija 1939 m. Žemės Ūkio Parodos 
proga Rygoje išleido du pašto ženk
lus, kurių 10 santimų ženkle parody
tas plovėjas su dalgiu ant pečių, o 
20 santimų ženkle — obuoliai. Bul
garija 1965 m. išleido 6 p. ženklų 
seriją, kurioje parodyti: obuoliai, 
vynuogės, kriaušės, persikai, žemuo
gės ir valakiški riešutai. Suomija 
savo 1958 m. labdarybės reikalams 
primokamoje 3 pašto ženklų serijo
je rodo braškes, juodąsias serbentas 
ir mėlynes. Vynuoges auginą kraš
tai mėgsta savo pašto ženkluose 
vaizduoti vynuogių kekes, jų augi
nimą, skynimą ar vyno darymą. 
Pvz., Kipro sala 1964 m. išleido 4 p. 
ženklų seriją vyno pramonei propa
guoti, kurioje matome senovines 
statulas ar piešinius. Satirą, geriantį
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(Rumunija, 1964 m.)

vyną, Dionisas ir Acmė puotauja, 
Komandaria vyno darykla ir kt.

Daugelis tropikinių kraštų, auginą 
apelsinus, citrinus, bananus, citru
sus rodo juos savo pašto ženkluose. 
Pvz., Pietų Afrika jau 1927 m. rodė 
apelsinų medelį, apkibusi spalvotais 
vaisiais. Kolumbija keletą kartų ro
dė bananų medžius, kavos medelius, 
jų žiedus, uogas, jų auginimą ir sky
nimą. Indija, Ceilonas, Persija rodė 
arbatos medelius, pipirus, jų augi
nimą ir skynimą. Dominicos sala 
1951 m. rodė kakavos pupelių džio
vinimą, citrusus, apelsinus, bananus, 
botanikos sodą, vanilijos pupeles ir 
kt. Ypatingai daug tokių pašto 
ženklų su vaisiais, uogomis ar gėlė
mis rodė buvusios ar dar tebesan
čios britų kolonijos, ypač Karaibų 
jūros salos.

Ant. Bernotas

MĮSLĖS:
9. Ko vėjas nepaneša?

10. Kai reikalingas — išmeta, kai nereika
lingas — pakelia.

11. Kabo tinklelis — ne rankų darbelis.
12. Žiūri dieną, žiūri naktį, tik nieko ne

mato.
13. Visi jodo, niekas nepašeria.
14. Tur kojas —neina.

tur plunksnas — nelek, 
dieną naktį šildo.

15. Pusė geležies, pusė medžio, o medį ėda.
16. Kas auga be šaknų, kas lekia be spar

nų, kas žydi be žiedų?
17. Kas puode nesilaiko?
18. Kas bėga be kojų?

19. Kokio akmens nėra vandeny?
20. Vienas galas ilgas, antras striukas, 

Vienas galas smailas, antras bukas.
21. Kas tai, ko, matyti galėdamas, nema

tai, o matyti negalėdamas, matai?
22. Kokia galva neturi nosies?
23. Kas po žemele raudonas?
24. Kas buvo vakar ir kas bus rytoj ?
25. Šimtądantis slibinas medžius graužia.
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