
SKAUČIŲ VADOVIŲ ir SKAUTŲ VADOVŲ SĄSKRYDIS DAINAVOJE 
Seserijos Vadijos ir Brolijos Vadijos iniciatyva balandžio 19-20 d.d. Dainavos, Mich., 
stovyklavietėje Įvyko skaučių vadovių ir skautų vadovų sąskrydis, kuriame dalyvavo 
vadovų ir vadovių iš JAV Vidurio, JAV Atlanto ir Kanados rajonų. Sąskrydis vyko ge
ra nuotaika. Jis prisidės padidinti ryžtus dar uoliau skautauti. Nuotraukoje sąskry
džio dalyvių dalis lauke.
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Stasys Jakštas

KERNAVĖS ŠILE
Šiandien Panerių šile 
Susirinkę skautai
Statė sau tenai žalius 
Namus stovyklauti.

Iš aplinkinių kaimų
Vaikai ten suėję. 
Panašius ir sau namus 
Statytis žadėjo.

Nusimetę kuprines, 
(Atėję tiek kelio). 
Kėlė jie palapines — 
Miestą statė žalią.

Briedžiai kalė stulpelius, 
Vilkai tempė sienas, 
Kurmiai rausė griovelius 
Primerkę blakstienas.

Nors sušilę, bet smagiai 
Žiogai daržus puošė...
Žvirbliai lakstė kaip drugiai. 
Vakarienę ruošė.

Dirbo, skubinos visi, 
Kad darbus užbaigtų. 
Kol naktis dar ten tamsi 
Nespėjo ateiti.

Lig nakties visa aikštė 
Nauju virto kaimeliu. 
Matė stirna tai grakšti, 
Miško bėgdama keliu...

Kitą dieną po darbų 
Skautai kūrė laužą: 
Argi buvo kam svarbu, 
Kad naktis jau šliaužia?

Tamsa, glausdama sparnus. 
Pridengė ir šilą...
Skautai prisimins senus 
Laikus ir vaidilas.

Ir vadus, kurie kadai
Vargo nebijojo,
O savais didžiais darbais 
Laisvę iškovojo...

1969 M. SKAUTU AIDUI AUKOJO:
$100.— Dr. Geležiūnas (per s. VI. Rušą) Toronte.
$50.— Aušros Vartų skč. tuntas Chicagoje.
$44.— s. Leopoldas Nemingąs Detroite.
$25.— Šatrijos ir Rambyno tuntų sk. tėvų Komitetas 

(per p. K. Rusiną) Toronte.
$15.—■ s. Lidija Matonienė Waterbury, Conn.
$5.— ps. J. Monkus Brocktone, RI.
$25.— Birutės skč. dr-vė (per Rūtą Augustinaitę) 

Dehli, Kanadoje.
Visiems labai ačiū! K. Šimėnas, Sk. Aido Administr.

Iš už kalno su daina
Ateina ir skautės:
Bus šeima tenai viena 
Po dangum Pajautos.

Kilo liepsnos virš šakų 
Nušviesdamos šilą, 
Skautų dainos per miškus 
Liejosi ir tilo.

Mamos lopšines dainavo. 
Kai mažus juos migdė, 
Dabar jie dainomis savo 
Seną šilą virkdė.

Iš gretų aplink lauželį 
Skambėjo jaunystė:
— Dieve, laimink jauną dalią 
Ir skautų draugystę!

7.1.24
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LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGA

Vlado Putvio iniciatyva įkurta 1919 
m. Lietuvoje. Patriotinė, nepartinė, 
karinio pobūdžio organizacija labai 
buvo išaugusi, žymiai prisidėjusi 
prie Lietuvos Nepriklausomybės 
stiprinimo savo karinio lavinimo, 
kultūrinių pasireiškimų bei valsty
binio pareigingumo veikla visoje 
Lietuvoje.

1940 m., sovietams okupavus Lie
tuvą, Šaulių Sąjunga buvo uždary
ta, jos veikla uždrausta, o patys šau
liai tapo komunistų persekiojami.

Tos didžiulės organizacijos tradi
cijas tremtyje tęsia čia atsikūrusi 
LŠS Tremtyje. Šiai Sąjungai pri
klauso daug nuoširdžių mūsų sąjū
džio rėmėjų ii’ net Sk. Sąjungos 
narių.

ŠAULIŲ SĄJUNGOS 50 metų su
kakčių proga, pagerbiant tą pilną 
didelių žygių organizaciją, LSS Va
dovybės bent kelius jų vadovus ap
dovanojo LSS garbės ženklais.

Dabartinės Šaulių Sąjungos pir
mininkas p. Vladas Išganaitis ir vie
nas žymiausių šaulių vadovų per 
visą Sąjungos gyvenimą — p. Alek
sandras Mantautas matomi nuotrau
koje su LSS Tarybos Vicepirminin
ku v. s. P. Moliu ir Pirmijos nariu 
s. Č. Kiliuliu, Įteikusiais ordinus. Sąskrydyje Dainavoje nuotaika visų puiki. Daug pažįstamų veidų: 

v. s. P. Molis, ps. D. Dundzilienė, s. V. Namikas, v. s. K. Kodatienė, v. s. A. 
Saulaitis, s. D. Eidukienė, v. s. M. Jonikienė, v. s. VI. Vijeikis ir k.

Philadelphijos skau
tų ir skaučių Kaziuko 
mugės tautodailės 
skyrius.
Iš k-d: ps. M. Raugie- 

nė, ps. D. Surdėnie- 
nė, v. si. J. Jurs- 
kienė.

V. Gruzdžio ntr.
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mam
KO LAUKTI, KUR ŽVELGTI PO 50 METŲ?

Jubiliejinė stovykla buvo dide
lis įvykis vaikams ir vadams. Rei
kėjo nemažų pastangų pravest 
organizacinę mobilizaciją, ir ji 
gražiai pasisekė. Skautai turi or
ganizacinių technikų ir, ką jie da
ro, padaro gerai. Tuo pasisekimu 
galima džiaugtis dar metus, apie 
tai rašyti ir skelbti nuotraukas, o 
po to laukti vėl panašios progos.

Sis jubiliejus yra tačiau tam tik
ra pusiaukelė. Pusė šimto metų 
yra tik pusė kelio. Toliau — ant- 
rojon pusėn galima riedėti žymiai 
lengviau, arba kopti dvigubai 
sunkesnėm pastangom. Sunkumų, 
manau, neturėtų būt iš formali
nės, techninės pusės. Sunkumų 
buvo ir jų bus daugiau dėl esmi
nių ir ugdomųjų tikslų.

Skautybė turi vertybių trijulę 
•— religiją, tautybę, žmoniškumą. 
Vertybės visuotinos, gilios savy
je, nelengvos pritaikyt amžiaus 
skirtumams, priderinamos laiko 
ir vietos reikalavimams. Vertybės 
turi savo ryšį ir skirtybes, ir ne- 
taip jau paprastas dalykas tą ryšį 
sumegzti, skautybės derinį balan
suoti praktiškajame ugdyme. Ne
lengva ir dėl to, kad skautybės 
originale (Baden Powellio ap
matuose) palikta atviros durys 
tautoms ir konfesijoms daryti sa
vus pritaikymus.

Vertybių trijulė skautybei yra 
esmiška, o visa kita yra forma ir 
metodika. Forma ir metodika 
duota iš viršaus. Ji sukurta iš 
anksto ir čia lieka pusė rūpesčio 
pasisavinti, kopijuoti, kita pusė 
■— vertybes įsisavinti ir perteikti, 
o tai reikalauja kūrybinio ir ug

domojo išradingumo bei intensy
vumo. Antrajai pusei realizuoti 
paliktos plačios galimybės. Kiek 
jos išnaudotos praeity ir kiek bus 
išnaudojamos ateity priklauso tie
sioginei lietuviškos skautijos ini
ciatyvai ir atsakomybei. Jei rei
kėtų tačiau padaryt suvestinę, kas 
pasiekta šioj srity per 50 metų, 
manau, nebūtų lengva apčiuopi 
ryškios iniciatyvos bei kūrybos 
laimėjimų. Daugiau būtų galima 
sužymėti formalinių atradimų, 
kaip Kaziuko mugės, tautinė or
namentika stovyklose, stovykli
nės dainos ir šūkiai. Kai kas iš
versta iš Baden Powellio, bet kas 
naujai parašyta — sukurta — 
pritaikyta? Ruošiama istorinė 
kronika, bet negirdėt kad kas 
ruoštų istorinę analizę ir pjūvį. 
Yra tautinės ir religinės progra
mos, bet kur tautinio ir religinio 
ugdymo gairės, sistema, metodi
ka?

Peržengus 50 metų ribą, tenka 
žvalgytis pirmyn su nemažesniu 
rūpesčiu. Jei buvo sėta gera sėk-

Jei suaugę atmeta jauną 
žmogų, kadangi jis jaunas 
arba kitoks, nėra daug vil
ties ateičiai.

Rodydami tikrą, nuoširdų 
susidomėjimą jaunimu, jo 
veikla ir problemomis, vy
resnieji tiesia tiltą tarp sa
vęs ir jaunesnės kartos. Tai 
turi būti daroma realiu, at
viru būdu, nes jauni žmo- 

la, butų laikas laukti ir vaisių pa
sirodant. Jei vaisių šia prasme 
nematyt, tenka vėl susirūpinti, 
kaip sėjama. Skautai moka su
telkt žmones ir lėšas stovykloms, 
sąskrydžiams, iškiloms, "mu
gėms”. Ar nebūtų laikas rast 
žmonių studijoms ruošti ir lėšų 
premijoms, kad žinotume kur są
jūdis stovi ir ko gali tikėtis atei
ty? Skautai turi žymeniu sistemą 
įvertinti techniniams, formali
niams sugebėjimams bei nuopel
nams. Kur žymenys už kūrybinius 
pasireiškimus literatūrinėj, meni
nėj, kūrybinėj srity? Ar tai ne
priklauso skautiškajam ugdymui? 
Kur pagaliau žymenys už vyres
niųjų skautų - akademikų ir skau
tininkų — veiklą platesnėje tau
tinėj, visuomeninėj politinėj sri
ty? Juk Skautija nėra sau tikslas: 
ji turi ruošti veiklius ir brandžius 
žmones tautai ir visuomenei, ir 
juos įvertinti, o jaunimui parody
ti platesnę jų vietą gyvenime.

v s. STASYS YLA

nės nepaprastai mikliai pa
stebi apsimetėlius ir veid
mainius.

Svarbu taip pat, kad jau
ni žmonės sugebėtų rasti 
būdą bandyti suprasti se
nesnį žmogų ir įvertinti jo 
pastangas.

Abi grupės turi išmokti 
klausytis ir išklausyti. Abi 
grupės turi norėti mokytis 
ir augti.

108 —
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LORDAS R. BADEN-POWELLIS

Profesorius Baden Powell mirė 
1860 metais, ir jo našlei teko užau
ginti 7 vaikus nuo 13 metų iki vie
no mėnesio amžiaus. Be jų buvo dar 
trys povaikiai, kurių vyriausiajam 
buvo 22 metai.

Nors p. Baden-Powell ištekliai bu
vo kuklūs,, ji nenuleido rankų. Ji 
ne vien rūpinosi šeima, bet dar ras
davo laiko padėti ligoninėse netur
tingesnėse Londono dalyse ir pri
klausyti moterų draugijai, kuri sie
kė geresnio mokslinimo mergai
tėms.

Auklėdama vaikus p. B.-P. sekė 
savo vyro pavyzdį. Čia ją palaikė 
dar jos tėvas admirolas Smyth, jos 
broliai ir jos švogeris. Visi jie nepa
prastai domėjosi gamtos mokslu, to
dėl nenuostabu, kad vaikai buvo 
labiau skatinami stebėti gyvenimą 
gamtoje, negu skaityti knygas. Už 
tai lordas B.-P. visada liko dėkin
gas, apie ką liudija jo skaitlingi 
laiškai motinai iš jo kelionių ir gy
venimo tolimuose kraštuose. Suge
bėjimas stebėti ir daryti išvadas ne 
kartą išgelbėjo lordo B.-P. ir kitų 
gyvybes.

Namų dvasia ryškiai atsispindi 
B.-P. Taisyklėse man, kai pasensiu, 
kurias jis parašė tuojau po savo aš
tuntojo gimtadienio:

“Aš padarysiu neturtingus žmo
nes tokiais pat turtingais, kaip mes 
esame, ir jie pagal teisybę turėtų 
būti tokie pat laimingi, kaip mes 
esame, ir visi, kurie eina per kryž- 
kelius, turės duoti vargšam skers
gatvių šlavėjui kiek pinigu, ir turė
tum dėkoti Dievui už tai, ką Jis 
mums davė, ir Jis padarė neturtin
gus žmones neturtingais ir turtingus 
turtingais, ir aš galiu pasakyti jums, 
kaip būti geram. Dabar aš jums pa
sakysiu. Turi melstis i Dievą, kada 
tik gali, bet negali būti geras vien 
melsdamasis, bet turi stengtis iš vi
sų jėgų būti geru.

R. S. S. Powell 
1865. H. 26

Robert Stephenson Smyth Powell”.

Viena iš didelės šeimos dorybių 
buvo, kad tėvai nė vienam iš vaikų 
negalėjo skirti ypatingo dėmesio,

Skautybės įkūrėjas 
dar mokykliniais laikais.

jei tik jie būtų atvirai norėję iškel
ti vieną ir skriausti kitus. Ir nors 
drausmė dažnai buvo griežta, pats 
vaikų skaičius užtikrino laimingos 
šeimos savotišką laisvę.

Lauke vaikai buvo skatinami pa
žinti gamtą visuose pavidaluose, o 
namuose užsiimti tuo, kuo jie pagal 
savo gabumus norėjo.

Šeimos draugų tarpe buvo daug 
anų dienų garsių ir įdomių žmonių: 
Jowett, Ruskin, Browning, Thacke
ray, Tyndall.

Kartą Ruskinas, užėjęs į antrąjį 
namų aukštą, rado vieną berniuką 
užsiėmusį knyga apie žvaigždes, 
antrą — tapantį paveikslą. Meno 
kritikas tuo tuojau susidomėjo: jis 
parodė B.-P. kaip naudotis vande
niniais dažais. Padėjęs popieriaus 
lakštą ant savo cilindro — aukštos 
skrybėlės — jis nupiešė ir nuspal
vino mažą vazelę.

Ponia B.-P. pasisakė susirūpinusi, 
kad jos sūnus vartojus abi ranki 
vienodu miklumu, ir paprašė sve
čio patarimo. Ruskinas atsakė: — 
Leiskite jam piešti, kaip jis nori, 
Ponia.

Taigi B.-P. vienodai išmiklino abi 
rankas: jis galėjo viena ranka pieš
ti kontūrus ir antrąja juos spalvinti 
tuo pačiu laiku. Vienas iš B.-P. vė

lyvesnių triukų buvo piešti du skir
tingus daiktus abiem rankom vienu 
laiku. Toks savotiškas gabumas ne
dažnai užtinkamas.

Su rašytoju W. M. Thackeray B.-P. 
taip pat susitiko savotišku būdu: 
buvo svečių pakviesta vakarienei, ir 
berniukas įslinko tarp jų. Thacke
ray tyliai padavė vaikui šilingą, 
kad jis grįžtų į lovą, motinai jo dar 
nepastebėjus.

B.-P. lankė 4 mokyklas pagal šei
mos gyvenamąją vietą. Į paskutinią
ją jis eidavo per mišką, kas prisidė
jo prie jo gamtos pažinimo.

Dvylikos metų B.-P. laimėjo sti
pendijas į dvi mokyklas — vieną 
Edinburghe, antrą — Londone. Bu
vo nutarta jį pasiųsti į Charter
house mokyklą Londone, kas pasi
rodė lemtinga berniuko gyvenime, 
nes jis pateko nepaprasto žmogaus, 
Dr. William Haig Brown, įtakon.

Tais 1870 metais B.-P. buvo vidu
tinio didumo šlakuotas berniukas 
garbiniuotais raudonais plaukais, 
žvaliom akim, kurios jam bematant 
įgydavo draugų.

Dvejus metus B.-P. mokėsi tos 
mokyklos garsiuose, senoviškuose 
rūmuose Londone, su visom su jais 
surištom tradicijom, bet 1872 m. vi
sa mokykla su savo 120 auklėtinių 
persikraustė į Godalmingą prie miš
kų.

Kokia buvo direktoriaus Dr. Wil
liam Haig Brown įtaka, kad ji atsi
liepė visame B.-P. gyvenime? Haig 
Brown buvo genialus berniukų auk
lėtojas: berniukams buvo pripažįs
tama nepaprastai daug savarankiš
kumo ir atsakomybės, nes jis nemė
go taisyklių ir nuostatų. Auklėjimo 
reikaluose jis vadovavosi kiekvieno 
berniuko asmenišku pažinimu, ne 
iš anksto sudaryta kokia nors teori
ja. Jo akyse kiekvienas berniukas 
buvo asmenybė, verta pagarbos.

Jo pamokslai buvo tiesūs ir pa
prasti, jų atmintiniausi paremti Se
nojo Testamento asmenų nagrinėji
mais. Jam atrodė, kad duoti berniu
kui aiškias gaires kaip padoriai gy
venti, yra svarbiausia jo ateičiai. 
Visa buvo persunkta nepamainomo 
sąmojo, kuris ilgainiui tapo legen- 
dariniu.
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Sąskrydyje Dainavoje buvo rimta ir linksma, bet ištisai visi buvo užimti. Įvairių vietovių sesės vadovės, 
prityrusios ir vos pradedančios — visos nuoširdžiai kartu. Ps. J. Gierštiko ntr.

Sąskrydyje įvyko Įvairių pasita
rimų, diskusijų, svarstymų ir k., bet 
už vis ryškiausiai — graži, skautiš
ka, sutarianti ir visus bendram dar
bui jungianti nuotaika.

Jauniausieji apsiprato su paauges- 
niaisiais, mažiau prityrę pajuto pri
tyrimo reikalą, mažiau prisidėję, 
1' anoro uoliau prisidėti.

Dainos, laužai, šūkiai, mieli pa
šnekesiai... ir s. Černiaus pravestas 
žaidimas visus išjudino bei pra
linksmino. O tie, kurie buvo kada 
pradėję galvoti, kad žaidimai — tai 
tik vaikams, pajuto, jog ir net ap- 
stabarėjęs gali žaisti; įdomu, pa
trauklu ir smagu.

Sąskrydis nebuvo apkrautas dide
le programa, tai liko progų prasi-

Kai kurie Brolijos vadovai krūvoje. S. M. Jakaitis, v. s. P. Molis, v. s. 
Č. Senkevičius, v. s. V. Tallat-Kelpša, v. s. VI. Vijeikis, v. s. St. Kairys, s. 
V. Namikas, s. K. Batūra, ps. J. Gierštikas, s. Č. Anužis ir k.

versti geroms nuotaikoms, pasi
džiaugti rkautybe, susikaupti ir iš

siskirstyti vėl nuotaikingai dirbti 
vietovėse.

110 —

Kai kurie LSS Vadovybės nariai, 
po jų pasitarimo Sąjungos reikalais, 
(žemai) s. Č. Kiliulis, s. T. Račiū
nas, v. s. A. Saulaitis, v. s. V. Tallat- 
Kelpša, (stovi) s. A. Karaliūnas, v. 
s. M. Jonikienė, v. s. P. Molis, v. s. 
J. Bobinienė, j. v. s. B. Juodelis, v. 
s. Kurgonienė, v. s. VI. Vijeikis.

Ps. J. Gierštiko ntr.

6



Pašnekesys ir diskusijos skautiškosios programos klausimais. Čia tik broliai. Sesės tuo metu atskirai užsiėmė ir 
svarstė. Ps. J. Gierštiko ntr.

Čia visų bendras pasitarimas įvairiais skautiškosios veiklos reikalais. Pranešimą dėsto v. s. V. Vileikis, prie 
vadovybės stalo sėdi sąskrydžio programos tvarkytojai v. s. R. Kučienė ir s. M. Jakaitis, toliau — VSPav. v. s. K. 
Kodatienė, VS v. s. M. Jonikienė, Tarybos Pirmininkas v. s. Saulaitis, Vicepirmininkė v. s. F. Kurgonienė ir 
VSPav. s. V. Namikas. Ps. J. Gierštiko ntr.

Ir pasipylė minia vadovų ir vadovių iš posėdžių salių į valgyklą. s. Č. Kiliulio ntr.
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PRIE VANDENS IR VANDENY
Visi sutinka, kad. plaukimas 

vienas smagiausių ir sveikiausių 
sportų. Vykdami į stovyklą jau iš 
anksto džiaugiamės, kad eisime 
maudytis. Vieni tikimės išmokti 
plaukti, kiti šokti į vandenį arba 
nardyti, dar kiti svajoja išmokti 
saugoti besimaudančius ir gel
bėti gyvybę, jei būtų reikalas.

Kiekvienas užsiėmimas, kiek
vienas sportas turi taisykles. Jos 
reikalingos, kad neatsidurtumei 
pavojuje ir galėtumei padėti ki
tiems. Nesilaikyti taisyklių yra ir 
kvailystė ir neatsakinga kitų 
žmonių atžvilgiu: jie per tave ga
li atsidurti pavojuje.

Kiekvienoje stovykloje supa
žindinama su maudymosi taisyk
lėm. Bus naudinga, jei jau iš 
anksto sužinosi, kokios jos maž
daug bus — geriau galėsi įsi
jausti, pagalvoti.

1. Gydytojas turi nustatyti, ar 
gali maudytis ir plaukti. Labai 
daug žmonių žūna vien todėl, 
kad turi silpną širdį arba apalpo 
vandeny.

2. Pavalgęs neik tuoj maudy
tis: palauk valandą.

3. Nesimaudyk peršilęs arba 
pervargęs.

4. Neik į vandenį — nei lauke, 
nei namuose — per perkūniją.

5. Nešok į nežinomą arba ne
permatomą vandenį; nešok iš 
karto į šaltą vandenį — eik į van
denį pamažu, kad neimtų kraty
ti šaltis arba nesutrauktų mėš
lungis. Niekuomet nešok ant 

galvos nežinomuose vandenyse. 
Net bėdos atveju šok kojom pir
ma.

6. Nepasitikėk pripūstais daik
tais giliam vandeny. Stebėk ban
gas, žoles, povandenines sroves.

7. Nesimaudyk, neplaukiok ar
ti šokti lentų, prieplaukų, plaus
tų arba į vandenį įkaltų rąstų.

8. Niekuomet nesistenk pasiro
dyti: tai niekur netinka, o van
deny toks elgesys gali būti pra
žūtingas. Nesistumdyk nei prie 
vandens, nei vandeny. Juokais 
nestumk kito į vandenį, neniur
kyk jo vandeny, nekišk jo po 
vandeniu: tokie "juokai" gali 
tragiškai baigtis.

9. Nebūk vandeny ilgiau, kaip 
leista. Negąsdink kitų, apsimes
damas skęstąs.

10. Išlipęs iš vandens, nepasi
šalink, nepranešęs apie tai savo 
vieneto vadovui. Iš viso, laiko
masi išvien, nebėgiojama kiek
vienas sau — kas atgal į stovyk
lą, kas į mišką, kas dar kitur. 
Yra buvę skaudžių atsitikimų, 
kada ieškojo žmogaus vandeny, 
o tas buvo sugalvojęs nužygiuoti 
į miestelį saldumynų!

11. Maudykis tau skirtoj vietoj. 
(Niekuomet nesimaudyk vienas). 
Nemokantiems plaukti paprastai 
leidžiama būti 3į pėdų gilumo 
vandeny; pradedantiems plaukti 
(moką plaukti apie 50 pėdų) ski
riamas truputį virš jų galvos gilu
mas. Gerai plaukiantiems — mo
ką plaukti 100 jardų, 25 jardų 

aukštelninkas, moka plūduriuoti 
— leidžiama išplaukti į gilų 
vandenį.

12. Kai visi suskirstyti pagal su
gebėjimą plaukti, jiems nurodo
mos jų vietos. Dažnai maudoma- 
si grupėmis po du: vienas atsa
ko už antrą, laikosi 10 pėdų ats
tume; įeina į vandenį ir išlipa iš 
jo drauge. Per patikrinimą drau
gai vandeny susiima rankomis 
ir iškelia jas.

13. Plauk išilgai kranto, jei no
ri išbandyti savo patvarumą.

14. Niekuomet nešok iš kranto 
į laivelį. Niekuomet nesupk lai
velio. Nesistok laively. Neper
krauk laivelio: po vieną žmogų 
kiekviename suole užtenka. Ne
sikeisk vietomis be reikalo; jei 
reikėtų, keiskis vieta šliaužda
mas. Geriausia neplauk laiveliu, 
jei nemoki plaukti. Jei laivelis, 
neduok Dieve, apvirstų, įkibk į jį 
plūduriuojantį ir lauk kol tave 
išgelbės.

Prie maudyklių paprastai yra 
vandens saugas (ar jų keli) ir jo 
padėjėjai. Saugas sėdi bokšte
lyje, iš kur jis gali matyti ir gir
dėti besimaudančius vandeny. 
Jis plaukimo ir gyvybės gelbėji
mo specialistas, ir jo visi klauso.

Kad žmonės saugą girdėtų, jis 
turi švilpuką, kuriuo jis duoda 
ženklus, signalus.

Kartais padėjėjai laikosi kran
te. Jų rankose ilga virvė su gel
bėjimo kilpa viename gale. Kai 
kas nors vandeny pavargsta ar
ba ima blaškytis, vienas šių vy
rukų, pagriebęs virvę su gelbėji
mo kilpa, išplaukia prie, pagal
bos reikalingojo, o jo draugas 
krante įtraukia jį ir jo gelbėtoją.

Visai netikėtai gali tekti pama
tyti į vandenį įkritusį arba skęs
tantį vandeny žmogų. Net ir ne
mokąs plaukti gali jį išgelbėti, 
jei jis budrus: atsarginis automo
bilio ratas, pikniko suolas arba 
stalas, didelis galiono termosas 
(išpiltas ir vėl rūpestingai užsuk-

112 —•
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Jų visa draugovė užsisakė 1969 m. SKAUTŲ AIDĄ. Tai Chicagos Li- 
tuanicos tunto VINCO KRĖVĖS dr-vė. Čia tuos šaunius skautus matome 
ką tik pakrikštijus jų vėliavą. Krikšto tėvai — p.p. Matučiai. Draugininkas 
(I eil. kairėje pirmas) v. si. Gintaras Plačas, jo pavaduotojas (III eil. pir
mas) v. si. Arūnas Krutulis.

tas), pripučiamas matracas, di
delis sviedinys, naujos lengvos 
medžiagos šaldomos dėžės plū
duriuoja vandeny, ir žmogus ga
li Į juos Įsikabinti. Jei jie laiko 
pečius vandeny, net 6-7 žmonės 
gali laikytis už padangos.

Atsargūs žmonės atpalaiduoja 
prikabintą arba prišriubuotą at
sarginį automobilio ratą, jei mau
dosi vietoje be vandens saugo. 
Reikalui esant, ratą galima įri- 
dinti į vandenį. Galima net, plau
kiant kam nors į pagalbą, stum
ti padangą prieš save: saugiau 
pačiam gelbėtojui, nes jis gali 
ilsėtis, atsirėmęs į ją.

Čia ir kita to paties tunto PER
KŪNO dr-vė, taip pat uoli Skautų 
Aido prenumeratos turėtoja: užsi
sakė visi. Jos dr-kas v. si. Romas 
Rupinskas (paskutinėje eilėje pir
mas iš kairės). Bravo, broliai!

V. si. G. Plačo ntr.

Jei gali padėti, paduodamas 
ranką nuo kranto, atsigulk 
kniūpščias, kad neįtrauktų paties 
į vandenį. Jei tą darai įbridęs į 
vandenį, stovėk išsižergęs, kad 
neprarastum pusiausvyros.

Paduok šluotos, irklo, pagalio, 
šakos, rankšluosčio ar šiaip dra

113

bužio galą. Net priplaukęs prie 
žmogaus, gali paduoti jam kokį 
nors daiktą, ne ranką, laikyti: 
kartais .raugiau ir lengviau pa
dėti.

Raudonasis Kryžius pataria 
statyti labai paprastą gelbėjimo 
stulpą prie kaimiškų prūdų, ba
seinų ir ežerų.

Storas, geltonai nudažytas stul
pas neaukštesnis už keturias pė
das. Ant jo užmauta baltai nuda
žyta skardinė su keliais gelbėji
mo būdų piešiniais. Vienoje stul
po pusėje kablys padangai pa
kabinti, antroje dvi kilpos lazdai 
įkišti.

Prie padangos (ji gali būti gel
tonai arba oranžiniai nudažyta) 
pririšta 40 pėdų ilgio, | inčo sto
rumo virvė. Prie antro virvės ga
lo pririštas neilgas medžio gaba
las, kad virvė neišslystų gelbė
tojui iš rankų.

Į kilpas įkištas 12-14 pėdų laz- 
dapagalys, baltai dažytas ir vie
name gale apsuktas izoliaciniu 
kaspinu, kad besiblaškančiam 
vandeny būtų lengviau už jo lai
kytis.

Privačioje vietoje galima dar 
pakabinti švilpuką prie stulpo 
pagalbai prisišaukti.

Visur reikia priemonių, dėme
sio ir drausmės.
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GAMTOSAKA

Paukščių giesmėsDienai vos brėkštant, paukščiai pabunda. Pasigirsta vienas kitas balselis, nedrąsus cypsėjimas, kol kurio nors giesmininko širdyje nebetelpa pavasario džiaugsmas, ir jis pradeda giedoti. Jam atsako kito paukščio balsas, dar kito — ir žavinga sutartinė sveikina naują rytą ir saulę.Pabunda ir žmogus savo guolyje ir, pabudęs, nenori pajudėti, taip malonu klausytis ankstyvo koncerto, arba ir vieno giesminiko balso. Ir ne vien todėl žmogus žavisi, kad melodija graži — yra dar kita, gilesnė priežastis, kuri liečia širdį, jo įgimtą troškimą veržtis į tai, kas gražu, skaistu ir siekia dangų.Paukščių čiulbėjimas yra kalba — kalba be žodžių, bet pilna prasmės. Nors žmogus ir negali suprasti tos kalbos, jis jaučia, kad ji kyla iš paslaptingų, giliausių gyvenimo džiaugsmo šaltinių ir pavasariško dvasios pakilimo.Kaip paukščiai čiulba? Patinėliai sukurti čiulbėti, nes turi kvėpuojamosios gerklės viduryje išsiplėtusi verpsto pavidalo būgną ir jos gale balso aparatą. Be to plaučių oro apytakos tinklas nepaprastai tobulas ir yra tik paukščiams būdingi oro maišai; tuo būdu giesmininkui nepritrūksta oro čiulbant.Balso dėžutė nuostabi, nes ji sugeba sukurti kanarėlės triliavimą, lakštingalos arijas, vakarinio strazdo sidabrinį balselį, raudonai pasi- puošusio kardinolo tobulą švilpimą.Kodėl paukščiai čiulba mokslo Įvairiai aiškinama. Nė vienas iš tų aiškinimų nėra visai patenkinamas.Dažniausiai tvirtinama, kad paukštis gieda, norėdamas paskelbti kitiems, kad jis užima tam tikrą plotą gyventi, lizdui sukti ir šeimai auginti. Jei keli tos pačios rūšies paukščiai gieda arti vienas kito, galima beveik spėti, kad garsiausias laimės ir kiti turės kitur ieškoti laimės.

Kai lizdas susuktas ir šeimyninis gyvenimas pradėtas, patinukas vis toliau čiulba, gal norėdamas linksminti savo žmonelę, o gal ir todėl — kas gali pasakyti? — kad jis, kupinas gyvenimo džiaugsmo ir dėkingumo už viską, negali nečiulbėti! Juk ir vienišas kikilis narve, neturėdamas savo teritorijos, pavasarį čiulba be paliovos — pavasaris yra jame, ir tos priežasties užtenka.Kai jaunikliai išperėti, rūpesčiai suspaudžia tėvus. Ar nuostabu, kad beveik nebelieka laiko Čiulbėti? Viskam savo laikas.Bet grįžkime prie pavasario ir giesmių. Dienos laikas svarbus. Vieni paukščiai gieda dar prieš aušrą, kiti prašvitus. Vieversėlis, garbindamas Dievą, čiulbėdamas pakyla pasitikti šviesą ir saulę. Strazdas giesmininkas, jau išaušus, gieda aukščiausio medžio viršūnėje. Bet per pietus paukščiai tyli. Jei jie vėl čiulba popiet, jų balsai švelnesni. Yra tokių, kurie čiulba temstant, net tiktai naktį, pvz., lėlys Lietuvoje ir whippoorwill Šiaurės Amerikoje. O lakštingala, mūsų mieloji lakštingala, dainose apdainuota, eilėraščiais vainikuota, čiulba ir dieną ir naktį, ypač mėnuliui šviečiant!Nors paukščiai ir gimsta su. gabumais giedoti, tikras melodingumas gali būti ir paveldėtas, ir išmoktas, arba tik išmoktas. Vienišas kikilis narvelyje menkai cypsi. Duok jam draugą, ir jis ims varžytis su juo: jo dainelė tobulės, įvairės. Sudarius kikilių grupę, visa grupė giedos — vienas kitą veiks — bet giesmės bus ne tos, kokias laisvi kikiliai gieda!Svarbu, ką paukštis išmoksta jaunystėje. Tos pačios rūšies paukščiu balsai keičiasi net pagal vietoves: vidurinėje vakarų Amerikoje jų akcentas tikriausia skiriasi nuo Bostone ir jo apylinkėse gyvenančių draugų!Yra paukščių, giedančių ne tik savo gražią giesmelę, bet sugebančių j repertuarą įtraukti kitų paukščių balsus arba net aplinkoje išgirs

tus garsus. Ryškiausias Šiaurės Amerikoje yra pamėgdžiojantis strazdas •— mockingbird. Raudon- gurklio didumo pilkas ir baltas paukštis stebina savo toli sklindančiu, sudėtingu čiulbėjimu.Žmonės prisiriša prie įvairių paukščių giesmių. Gal ir čia svarbu, ką jie vaikystėje ar jaunystėje girdėjo, bet niekuomet nėra per vėlu domėtis ir žavėtis. Net miestuose, jų darželiuose ir parkuose, arba net mažame kiemelyje su keliais krūmais ir medžiais, atsiranda giesmininkų. Visi jie savotiškai įdomūs, visi mus moko džiaugtis gyvenimu ir dėkoti — už orą, saulę, maistą, lizdelį ir progą reikštis.Bet šis straipsnis nebūtų pilnas, jei užbaigiant negrįžtume prie lakštingalos — lakštutės, kaip mūsų liaudies dainose ją dažnai vadina. Truputį didesnė už žvirblį — jos uodega ir sparnai yra ilgesni — šis neryškių spalvų paukštelis mėgsta Europos lapuotus miškus, ypač drėgnus alksnynus, ir upių pakraščius. Bet jis atsiranda ir tankiuose senuose soduose, ypač arti vandens. Lakštingala slapukė, dažniausiai ji tupi apatinėse šakose, mažai juda. Nusileidusi ant žemės, ji bėgioja dideliais šuoliais, sustoja ir tartum klausosi. Minta ji sliekais ir vabzdžiais, kurių ieško purioje miško žemėje arba po lapais.Lakštutės balsas grynas, skardus. Jis kyla, kyla, kad besiklausančio širdis apsąla nuo džiaugsmo ir skausmo, ir, tartum to nepakaktų, giesmė dar nesibaigia, dar pereina Į kitas, dar tobulesnes arijas. Žmogui nieko nelieka, kaip leisti giesmei amžinai likti atminty.Lietuvoje pavasario naktys trumpos. Lakštingala suokia visą naktį, o pats įkarštis yra po saulėlydžio ir prieš auštant. Ar tik ne vakar sėdėjau Panemunės pievose, klausydamasi jos giesmės? Jei tas nebuvo vakar, tai tikriausia užvakar, ne seniau, nes kaip žmogus galėtų ką nors taip gerai atsiminti po ilgų metų? P. P.114 —
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Gegutė

Kas gyveno Lietuvoje pažįsta 
gegutės balsą, jos skardų ir kiek 
graudų kukū, bet ne visi ją matė, 
ir ne visi žino, kaip ji atrodo.

Gegutė raiboji.

Skrendanti gegutė labai pana
ši į mažąjį vanagą arba sakalą, 
net spalvų suskirstymas toks pat, 
ir uodega irgi ilga. Todėl žmonės 
sakydavo, kad gegutė, nustojusi 
kukuoti, rudenį virsta vanagu. Iš 
tikrųjų tai nepaprastas paukštis.

Gegutės (gegės, gegužės) į Lie
tuvą atskrenda maždaug balan
džio pabaigoj. Jos gana baikš
čios ir mėgsta slapstytis, be to 
labai akylos ir nuskrenda prieš 
tai, kaip jas pamatai. Jos vikriai 
skraido net miško tankumyne ir 
moka daryti staigius vingius ir 
posūkius, plačiai išskleisdamas 
savo margą uodegą.

Kukuoja tik patinukas. Jo mė
giama vieta nutūpti — atsikišusi 
medžio sausa šaka netoli viršū
nės, tvora, baslys, arba net di
desnis žemės grumstas. Mat ge
gutė apsigyvena miške, sode ar 
parke, bet būtinai ten, kur yra 
daug mažų paukštelių. Kodėl, 
mes paskui pamatysime.

Žmonės džiaugiasi išgirdę ge
gutę kukuojant. Jaunimas mėgs
ta pamėgdžioti paukščio balsą, 
tartum norėdami jį iškviesti į sa
votiškas dainų varžybas. Kiti ima 
klausti: "Už kiek metų bus mano 
vestuvės? Kaip ilgai gyvensiu?" 
ir juokiasi iš atsakymo, suskai
čiavę išgirstus kuku.

Gegutė žmogui labai naudinga. 
Ji ėdri ir ypač mėgsta visokius 
vikšrus, net ir plaukuotus, kurių 
kiti paukščiai nelesa — mat, 
plaukai iš tikro yra vamzdeliai, 
sujungti su nuodų liauka. Tačiau 
gegutė to nepaiso, nes ji tam tik
rais laikotarpiais išmeta savo 
skilvio vidinį pamušalą su įsmi
gusiais plaukeliais. Tokiu būdu 
ji naikina ypatingai svarbius 
kenkėjus.

Gegutė nesuka lizdo. Savo 
kiaušinius patelė deda po vieną 
į svetimus mažų vabzdžialėsių 
paukštelių lizdus, išmesdama vie
ną ar du juose rastų kiaušinių, 
kad jų skaičius jos neišduotų. 
Kad patelė tai galėtų atlikti, pa
tinukas sukasi apie svetimą liz
dą, tuo nubaidydamas jo savi
ninką.

Nuostabu, kad gegutės kiauši
nių dydis ir spalva pritaikyti prie 
kitų kiaušinių lizde; be to gegutė 
taiko į tokį lizdą, kur gegužiukas 
išsiperėtų anksčiau už kitus 
paukščiukus. Vos kelių valandų, 
dar kurčias ir aklas, įsibrovėlis 
išmeta iš lizdo visus greta jo gu
linčius kiaušinius arba prasika
lusius paukščiukus. Tą jis daro 
palįsdamas po jais ir išrisdamas 
juos per lizdo kraštą ar angą.

Tuo būdu gegužiukas lieka vie
nas, ir patėviai jį uoliai peni. Po 
trijų savaičių jauniklis išskrenda 
iš lizdo, bet dar apie tris savaites 
patėviai jį lesina, kartais, jei tai 
yra mažytės pečialindos, nutūp
dami ant jo peties, ar net ant gal
vos.

Nors gegučių kiaušiniai būna 
pilki, gelsvi, žalsvi ar rausvi, iš
marginti ir išpaišyti įvairiomis

Kotryna Grigaitytė

GEGUŽĖS RYTMETIS
Saulės pabudintas 
laukinės kriaušės pumpu

ras — 
prasiveria.
Balti žvilgsniai susminga 
į žydrumą.
Saulės ašarom žolė žėruoja, 
saulės rausvumu ežerai 

žydi.
Tyla linguoja šaką 
virš bundančio šešėlio.
Tyla dangaus žydrume 
rašo Viešpaties vardą 
žiburiuojančia kreida 
gyvo medžio.

(Iš knygos Trapus vakaras) 

spalvomis, kad tiktų prie sveti
mų kiaušinių, kiekviena gegutė 
visuomet deda vienos spalvos 
kiaušinius ir todėl pasirenka ko
kią nors vieną paukščių rūšį. 
Kartais, kai svetimas lizdas uok
se siaura anga, gegutė padeda 
kiaušinį ant žemės ir nuneša jį į 
lizdą snape.

Pasitaiko, kad gegutės kiauši
nis svetimame lizde atpažįsta
mas. Tada vieni paukščiai atsisa
ko savo lizdo, kiti padaro naują 
dugną ir deda naujus kiaušinius.

Rudenį gegutės — pirma senos, 
paskui jaunos — išskrenda Afri- 
kon. Skrenda jos naktimis tyliai, 
be garso, kažkokio ypatingo 
krypties jutimo vedamos. Prieš 
perskrisdamos Viduržemio jūrą, 
jos aplanko Graikijos salas, kur 
daug jų išmedžiojama, nes jos 
tuomet labai riebios ir tinka keps
niui. Kokie žmonės negailestingi 
— jie nė nepagalvoja, kokie 
paukšteliai narsūs ir ryžtingi. Ir 
jie nežino, kad jų tėvynė jų lauks 
pavasarį, kad vėl suskambėtų 
mielas, Įdek graudus ku-kū.

Sk. G. Dr.

— 115

11



116 —

MŪSŲ SKAUTIŠKOS ŠEIMOS:
Plioplių šeima:

Labai uoli skautauti šeima. Nuotrauka iš V TS. 
Ps. Vaclovas Plioplys šeimos galva ir žinomas vilkiukų 
vadovas, p. Vincenta Plioplienė, išlaikanti visų skautau- 
j ančių gerą nuotaiką, sūnus v. si. Andrius Plioplys, taip 
pat vilkiukų vadovas.

I eil. vilkiukas Vitas Plioplys, vilkiukas Algis Pliop
lys, jų dar tik 4 metų sesutė Rasa Plioplytė ir si. Ramu
tė Plioplytė.

Mūsų skautybės sąjūdžio stiprybė — geros skautiško
sios šeimos visur.

TOLI UŽ GIRIŲ LEIDOS SAULĖ
Toli už girių leidos saulė,
Dainavo broliai ardami, 
Dainavo tėviškės artojai 
Juodą arimą versdami...
Rymojai, mama, tu prie vartų, 
Kalbėjai — Vakaras gražus ! — 
Ir per naktis tu nemiegojai, 
Prie lopšio supdama vaikus.
Dabar ilgies žaliajam sodžiuj
Toli išklydusių vaikų
Ir vakarai perdaug nuobodūs — 
Be jokio džiaugsmo, be dainų...
Bet lauk, motule, aš sugrįšiu,
Kada tėvynė bus laisva!
Kada nebus žiaurios vergijos, 
Neslėgs jau priešo letena.

(Iš Laisvės kovos dainos) Tauras.
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ATLANTO RAJONAS

Worcester, Maass
Worcesteryje gyvai veikia 

Ak. Sk. Sąjūdžio skyrius, ap
jungiąs akademinį jaunimą net 
iš kitų, vietovių Atlanto rajo 
ne

Worcester!© skautai-ė® šnr. 
IV.12-1-3 d.d. suruošė Sese
rijos Vyr?. Sk-kės Pavaduoto
jos v. s. Kunigundo® Kodatie- 
nės kūrinijų parodą.. Sesės dai 
lininkės piešiniai bei paveik
lai susilaukė didelio dėmesio.Broliai ir sesės akademikai Akademinio Sąjūdžio

šventės, metui Worcesteryje, Mass.Ps>. A» Glodo ntrs.

Buv. Sk. Aido administratorius p. K» 
Gėsna ir LSS Tarybos Vicepirmininkas; 
v.s. P. Molis gėrisi parodos kūriniais

Maironio parko pirmininkas p. K. Ado
mavičius;, ,nupirkęs vieną paveikslą Mai
ronio parko salei papuošti, ir daili
ninkė v.s. K. Kodatienė.
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SKAUTININKŲ ĮŽODIS® Skautininkų ratelyje matomi v.s®. A.. Samusis, 
s®, kun®. J. Pakalniškis, s®. L.® Milukienė, A® Bobelis; ir k®

/Žemai/ Tautodailėj išdirbiniai. Kaziuko mugėje New Yorke®

118-
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Visi ir 
kiekvienas 
rai maldos

visos kartu tyloje, 
ir kiekviena 
posmuose?.

atski-

Vyriausiojo VADO Pėdsakais
Sąskrydis buvo įdomus ir naudingas. į- 

vykis mūsų skautybės gyvenime.. Buvo laiko 
padirbėti, pasitarti, pasidžiaugti, šven
tiškai nusiteikti ir susikaupti.

RIMTIES VALANDĖLĖ 
Susikaupimo valandą pra> 
vedė s. A Saulaitis, S J:,

I“ Nuo jauniausių ligi vyriau
sių - visi įsijungė į susikau
pimo valandos mintis ir gyveno 
pakilia nuotaika.

Susikaupimo valandos ati
tinkamus skaitymus dėstė ir 

i patys sąskrydžio dalyviai 
j Sesė, skaitanti rimties pos 
mus, visus jungė bendrai dva
sinei minčiai.

-11.9
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/K.aukšt./ V..s* VI.. Vijeikis, v^s. 
M. Jonikienė ir v. s. A. Saulaiti®.

/Kair./ Prieš pabaigą - rimtai.

0 šiaip, 
dainos ir 
ištisai o-

Sesės iš
E. Asevičiūte, 
B o. Aušr.otaitė, 
V. Yčaitė, 
C. Balsytė,
G. Senkevičiūtė

V.. Bacevičiaus, 
• J. Gierštiko, 
-^A». Glodb, 
C. Kiliulio, 
1». G. Plačo 
r kt.

120- -121
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s« V. Černius^praveda visiems 
įdomų žaidimą®. Žaisti juk smagu!

- Sesė, dabar Jūsų eilė!

IŠ SĄSKRYDŽIO PROGRAMOS

/Žem® deš./ Vakarinės 
programos vieno dalyko 
dalyviai-ės®. Puiku!

/Žem®/ Sąskrydžio, ruošimo 
šeimininkas: s. Č® Anužis:, 
Detroito skautų tuntininkas, 
sveikina suvažiavusius vado
vus ir vadoves į sąskrydį®

t- -IR'38

/Kair../ Būrelio pasitarimas 
žaidime.. Visi aktyvūs® 

/Žem./ Diskusijos būreliais

122-
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Suraskime kur gyvena šuo, dramblys, voveraitė 
žuvis ir paukščiukas.

o

MĮSLIŲ' ATSAKYMAI 

lj6 pgL».Į langelius įrašyk daržovių vardus. 
A.M.

c
A 
R

E
S

Atspėk mįslę:
Neturi dantų, 

kanda iki akių.
Geltonas žmogelis 

žalia barzdelė.
Ant žemės glėbys, 

po žeme obuolys.

124-
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JŪRŲ SIUTAI

JŪRINIO SKAUTAVIMO SEZONAS

Skautų veikla draugovėse ir 
jūrų skautų veikla laivuose tam
priai surištos su mokslo metais. 
Mokykloms pradėjus vasaros 
atostogas, nevisur bedaromos 
sueigos vienetuose. Kai kur net 
uždaromi būklai, nebevyksta net 
iškylos. Konkrečiai daug kur be
lieka vien vasaros stovyklos, ir 
tos tik dviejų savaičių, nes vado
vams ilgiau stovyklauti nelei
džia visokie darbo įsipareigoji
mai.

Yra sakoma, kad skautavimas 
miškuose ir laukuose turėtų vyk
ti per apskritus metus. Mūsų są
lygose tai sunku įvykdyti, tačiau 
yra vietovių, kurios iškylauja 
arba stovyklauja savaitgaliais 
net ir žiemos metu.

Skautavimas vandenyje tegali 
vykti vasarą, kaip tik mokyklos 
vasaros atostogų metu. Tik tada 
įmanoma išgyventi tikrasis jūrų 
skautų veiklos malonumas. Per 
žiemą būkluose atliktas kompa
so, morzės, semaforo, irklavimo 
ar buriavimo teorijos pamokos 
bei kitas teoretinis lavinimas lie
ka bereikšmis, jei jis praktiškai 
nepanaudojamas. Ką reiškia 
skęstančio gelbėjimo teorija, jei 
to skautas neišbando praktiškai 
ežere ar upėje? Kiek naudos turi 
irklavimo komandų žinojimas, jei 
nebus išplaukta su komandine 
valtimi ir pasimokyta iš prakti
nių klaidų? Kiek bus vertas bur
laivių judėjimo taisyklių žinoji
mas, jei jos tik kartą per vasarą 
bus panaudotos? Todėl jūrų 

skautų-čių vadovai ypatingai 
reikalingi vasarą. Jiems tenka 
atsisakyti poilsio ar asmeniškų 
pramogų savaitgaliais, kad ga
lėtų praktiškai supažindinti savo 
jūros skautus su tuo, kam žiemą 
juos rūpestingai ruošė.

Jūrinis skautavimas reikalin
gas trijų dalykų: praktikos, prak
tikos ir praktikos! Svarbiausia 
turėti kuo daugiausia plaukimo 
praktikos, irklavimo ar buriavi
mo užsiėmimų, baidarių, canoe 
kelionių upėmis ir ežerais. Tą ge
rai supranta pasišventę vadovai. 
Ir jūrų skautų tėvams tenka skir
ti daugiau dėmesio vaikų skau
tiškiems įsipareigojimams, o pa
tiems jūrų skautams rodyti dau
giau aktyvumo ir judrumo.

Į jūrų skautų eiles dažniausia 
ateina judriausias, ne kartą ir 
labiau padykęs, pilnas energijos 
jaunimas. Plaukti, buriuoti ir ke
liauti panaudota energija for
muoja fizinį ir dvasinį jaunuolio 
pajėgumą, pasitikėjimą savimi, 
orientaciją. Laiku į gerą pusę 
nepakreipta jaunuolio energija 
gali nukrypti ten, kur vėjas pu
čia, ir jaunuolis gali nueiti sau 
ir visuomenei žalinga kryptim. 
Skautybės tikslas kaip tik ir yra 
padėti jaunuoliui teigiamai la
vintis ir ugdytis, jo laisvą laiką 
pripildyti naudingų ir smagių 
dalykų. Jūrų skautų užsiėmimai 
vasarą čia gali ypatingai pasi
tarnauti.

Ir vėl grįžtame prie to, kad ap
linkybės reikalauja iš jūrų skau
tų vadovo ypatingo pasišventi-

47-tas JURU SKAUTU Gimtadienis

Chicagos Algimanto laivo jūrų 
skautai, jūrų budžiai kandidatai, 
jūrų budžiai ir viešnios “Nidos” 
laivo jūrų skautės š. m. kovo mėn. 
16 d. rinkosi į Jaunimo Centro pa
talpas LSB jūrų skautų šakos 47 m. 
veiklos sukakčiai paminėti. Iškil
mingoje sueigoje, kuria, vedė v. v. 
J. Jovarauskas ir linksmąją dali 
j. v. s. Br. Juodelis, dalyvavo sve
čiai Vidurio rajono vadas v. s. V. 
Tallat Kelpša, vadeiva ps. M. Jakai
tis, tuntininkas s. J. Paronis, grupė 
tėvų ir bičiulių ir apie 50 jūrų 
skautų-čių. Iškeldamas Baltijos jū
ros reikšmę Lietuvai ir jos žmonių 
gerovei, sueigos dalyvius sveikino 
rajono vadas v. s. V. Tallat-Kelpša 
ir tuntininkas s. J. Paronis. Žvaku
čių pūtimo ceremonijose, kurias ge
rai atliko mažieji bebrai, jūrų skau
tų veiklą skatinanti žodi tarė j. v. s. 
Br. Juodelis. Žvakutes uždegė ilga
mečiai Brolijos ir Jūrų skautų ša
kos vadovai.

Linksmojoje sueigos dalyje buvo 
daug padainuota, akordeonu prita
riant ps. M. Jakaičiui, kartu vaiši
nantis skaniais pyragais ir budžių 
virta kava. Pyragų buvo tiek daug, 
kad jais buvo pavaišintos Jaunimo 
Centre tuo metu sueigas turėjusios 
kelios skaučių dr-vės ir visi s. V. 
Kučo vesto Lituanicos tunto skautų 
vienetų vadovų posėdžio dalyviai.

K. N.

mo vasaros metu. Valanda prak
tiško patyrimo vandenyje atstoja 
savaičių sueigas būkle. Kad ši 
sunki našta nekristų vien ant 
laivo vado pečių, praktiškai jūrų 
skautų vasaros veiklai reikia 
pritraukti visus jūsų būdžius bei 
visus kitus pajėgius vadovus.

Vasara yra pagrindinis jūrų 
skautų veiklos sezonas. Jei nėra 
sąlygų vasarą praktiškai skau- 
tauti, nėra prasmės laikyti ir jū
rų skautų vienetus.

j. v. s. Br. Juodelis.
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VILKIUKO
ŽINYNAS

puiki knyga visiems 
jaunesniesiems skautams.

Ją lengva Įsigyti
per savo vadovus.

BITELĖ

Nuo pat šviesaus pavasario, 
vos tik išlipus iš lopšelio 
ir auklių nuprausta, 
į darbą stojo, 
diena į dieną triūsė.

Jaunutė būdama 
painaus sudėjimo korius lipino, 
sesučių vyresniųjų parneštą nek

tarą pilstė,
į sandėlius duonelę krovė.

Bitelė sustiprėjo.
Ir vieną šviesų rytą išlėkė... 
į sodą, j laukus, į pievas, 
kur tūkstančiai žiedelių žydi, 
giliai taurelėse tausodami po 

lašelytį
kvapaus nektaro.
Ji rinko tą nektarą 
ir nešė, nešė...
per šimtą saulėtų dienų — 
be perpiečių, 
be vasardienio snūdurio...

Ir pasunkėjo tos kelionės šimtą,- 
mylės,

pailgo dienos vasarinės.
Sugrįžta su pilnais našleliais 
ir stabtelėja ant laidelės, 
suglaudžia sparnelius 
ir ilsisi, pūtuoja.
Pavargo, nusidirbo.

Gana jau saulėtos erdvės.
Gana po tūkstančius žiedelių 

laipioti...
pakilti — nusileisti...
pakilti — nusileisti...
Gana kelionių šimtamylių.
Namie pilni lopšeliai 
naujagimių ir paūgėjusių. 
Šimtai burnyčių alksta.
Pabūk jų auklė.
Namie pavaikščiok, 
mažytes papenėk.

Sesės jaunesniosios skautės prie 
ry, Mass.

savo stalo Kaziuko mugėje Worceste
Ps. A. Glodo ntr.

Užaugs nauja karta — 
jaunutės ir greitutės.

Diena į dieną triūsė auklė, 
augštyn, žemyn belaipiodama, 
košelę benešiodama, 
mažulėles maitindama...

O jau ir čia gana.
Pasunko kojos, 
nemiklios paskubėti. 
O tos burnytės laukia.
Jos nori valgyti, 
jos spėriai auga.
Gana, penėtoja, sustok.
Tu savo atlikai...

Bitelė nusimano:
jau laikas pasitraukti...
visai išeiti...
Apeina paskutinį kartą lopšelius, 
lėtais žingsneliais pereina.
Sudieu, mažiulės!
Aukite didutės, 
būkite greitutės.

Išlindo ant laktelės, pasidairė.
Būreliai išlekia ir parlekia skubė

dami,
kaip ji kadaise...
Į pakraštėlį pasitraukė, 
kad negaišintų skubančių. 
"Sudieu, sesutės!
Aš jums jau nebe talkininkė..."

Iš lėto spurstelėjo nuo laidelės 
ir nulėkė...
į margaskraistę pievą, 
į kvepiančių žiedelių karalystę.
Virpėkite, sparneliai, 
nuneškite... šį paskutinį kartą...

Patyliai nusileido ant čiobrelio, 
atsikvėpė ir pasižvelgė.
Gražus pasaulis, 
gražus ir mielas.
Bet vieną kartą lemta užsimerkti 
ir nematyti to gražumo...

Sudieu, meilus žiedeli.
Duosnus buvai.
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New York© sesės jaunesniosios 
skautės jaunimo suruoštame VA
SARIO 16 d. minėjime aktingai da
lyvauja šventės programoje.

R. Kisieliaus ntr.

Žydėk ir dauginkis.
Žydėk ir prisipildyk.
Tave lankys...
Sudieu, saulele.
Meilingai tu ugdei kvapiuosius 

žiedelius,
švietei kelius bitelei.
Tu ją ir paskutinį kartą palydi...

Bitelė nusileido po čiobrelio 
lapeliu,

pakibo ir nurimo.
Dar junta, kaip vėjelis dvelkia, 
dar girdi, kaip sesutės dūzgia.
Lyg būtų sapnas...
lyg tų prabėgusių dienų paveiks

las...

LIETUVIŲ PASAKOS:
Kregždė

Kitą kartą Dievas panoro 
visus nereikalingus vabalus, 
kurie gyvuliams ir žmonėms 
neduodavo ramybės, išnai
kinti. Todėl jis sušaukė 
paukščius, didelius ir ma
žus, ir liepė jiems išgaudyti 
visus vabalus, ypač uodus ir 
muses.

Vieni paukščiai kalbėjo, 
kad jiems dideliems nepato
gu maži vabalai gaudyti, 
kiti skundėsi, kad jiems sun
ku nuolat lekioti, treti sakė, 
kad jų akys blogai mato, ir 
taip toliau. Tik viena kregž
dė sutiko ir ėmė uoliai gau

dyti muses ir uodus.
Begaudydama vabalus, 

kregždė pamatė, kad jų ne
daug jau beliko. Paskui Die
vas pasišaukė kregždę ir sa
ko:

— Pasidarbavusi dabar 
pasilsėk!

Kregždė jam atsakė:
— Aš, begaudydama va

balus, jokio vargo nejaučiu.
Tuomet Dievas jai atsakė:
— Gerai! Jei tokia uoli 

esi ir netingi gaudyti vaba
lų, tai aš tau suteiksiu dova
ną: tu niekuomet nepavarg- 
si belekiodama!

Ir tikrai, dabar kregždė 
niekados nepavargsta.

Saulutė vakarop nuėjo.
Nurimo viskas.
Šventa tyla.
Tiktai žiogelis 
noktiurną griežia...

Giliau pasislėpė bitelė, 
pasnūduriavo ir užmigo.
Tik rytą jau nepasibudo...
1967. VI. 15

A. Giedrius Gražios ir šmaikščios kregždės.
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VASARA - STOVYKLOS-
laikas stiprinti sveikatą, prisi
krauti energijos, skautauti gam
toj, pabendrauti su naujais žmo
nėmis.

Po šalto pavasario pagaliau 
sušilo. Norisi būti lauke, norisi 
maudytis paplūdimy, norisi per
mainos. Žiema ilga, ir mokslas 
įtemptas: norisi kurį laiką pabū
ti be rūpesčių.

Aptarkime keletą dalykų, ku
rie gali prisidėti prie vasaros 
džiaugsmo, palavinti mus skau
tiškai ir padidinti pasisekimą.

Saulės vonios.
Norime prisikvėpuoti gryno 

oro, prisikrauti saulės šilimos ir 
energijos. Gera mintis, bet reikia 
atminti, kad Amerikoje saulės 
spinduliai krinta labai stačiai 
(Lietuvoje jie krisdavo daug nuo
žulniau, žmonės labiausiai Įdeg
davo pavasarį), ir jie kepina nuo 
pavasario net iki rudens. Valan
dos tarp 11-3 popiet karščiausios.

Saulės vonios gali tau duoti 
gražų, vasarišką atspalvį, arba, 
nepamiršk to, mieloji sese, sude

Skaučių Seserijos vadovės, IV. 19-20 dalyvavusios sąskrydyje Dainavo
je. Jų gražus būrys turėjo progų susitikti su daugeliu sesių iš įvairių vie
tovių ir pasitarti skautavimo klausimais. Ps. J. Gierštiko ntr.

ginti tavo odą ir padaryti tave 
rimtu ligoniu.

Štai, sesė Marytė nuvyksta į 
paplūdimį. Dangus apsiniaukęs, 
atrodo, kad iškepti saulėje nėra 
jokio pavojaus. Kodėl neišsitiesti 
smėlyje ir pasnausti?

Pabudusi iš miego, sesė visa 
raudona, akyse marga, skauda 
galvą. Laimė dar, kad jai nėra 
bloga ir nepakilo temperatūra: 
galėjo gauti saulės smūgį.

Gulėti saulėje valandų valan
das ir spirgintis yra ir kvaila, ir 
pavojinga — gali įsimesti rimtų 
ligų.

Pirmai saulės voniai — vis 
vien, kur ją imtum — užtenka 15 
minučių. Jautriems žmonėms ir 
tas gali būti per daug. Žinoma, 
reikia išsitepti tinkama alyva, 
kad apsisaugotum nuo deginan
čių spindulių.

Šiaip saulė teikia vitaminų D 
ir išvilioja nešvarumus — nerei
kalingus riebumus į odos pavir
šių; šiuos riebalus reikia rūpes
tingai nuplauti muilu. Iš viso ne-

Dvi labai svarbios knygos: 
SKAUTYBĖ MERGAITĖMS 

ir
SKAUTYBĖ LIETUVAITEI

pakanka maudytis jūroje arba 
baseine, bet reikia kaip visuomet 
praustis ir muilu.

Labai gali atsitikti, kad, pagu
lėjusi saulėje 15 minučių, puikiai 
jautiesi. Net neatrodai paraudu
si. Tačiau, mieloji sese, būtinai 
eik į pavėsį ir užsivilk ką nors 
ilgom rankovėm.

Dešimties dienų laikotarpy kas
dien gali pridėti po 5 minutes. 
Odos viršutinis sluoksnis paru
duos (oda pastorėjo, gindamasi 
nuo ultravioletinių spindulių), ir 
būsi įgijusi vasarišką išvaizdą.

Dar vienas dalykas tą progą: 
dėvėk saulės akinius tik ten, kur 
jų tikrai reikia, ir niekad nepirk 
geltonų!

Laikas sportuoti, prisikrauti 
energijos.

Sesė Zosė laiko save didele 
sportininke. Tiesa, ji gerai plau
kia ir žaidžia krepšinį, bet šiaip 
jos nepajudinsi. Pasimankštinti 
su žolei piauti mašina, pasistieb
ti per namų ruošą arba stovyklos 
metu, pavaikščioti pėsčiai, iššok
ti iš lovos ir pasportuoti, daly
vauti žaidimuose — bėgti, šoki
nėti, iškylauti — jai jau per 
daug. (Tiesa, ji badauja, kad ne
užaugtų svoris, ir dažnai, būda
ma alkana, blogai nusiteikusi.)

Kaip gaila, kad mūsų sesė pra
leidžia tokią daugybę progų iš
silaikyti sveikai ir savaime pa
sportuoti — pasimankštinti. Jud
rumas sveikas, mankšta natūra
liai sveika, kai, žaisdamas arba 
atlikdamos darbą, pritūpiame, 
stiepiamės, lankstomės, miklina
me raumenis, giliai kvėpuojame, 
sukinėjamės. Pridėkime dar svei
ką maistą, daugybę vaisių, dar
žovių, pieno, mėsos, ir pakanka
mai miego, ir sveikata savaime 
sustiprės. Pasiruošime mokslo 
metų uždaviniams.

128 —
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SKAUČIŲ DAINELĖ
Stasys Jakštas

Žengia skautės per girelę, 
Žengia stovyklauti. 
Kur šviesiausiąjį darbelį 
Laisvei skirs atgauti.

Žengia skautės per pušyną, 
Lydi jas saulelė,
Gi jų pavergtą Tėvynę 
Primena dainelė.

Mato jaunos Rako slėnį
Ir aukštaičių šilą,
Kur bandys prikelti seną
Praeitį ir žilą:

— Ko prisnūdę amžiai tylit. 
Praeities nesakot?
Ko neįvedat į pilį, 
Neparodot tako

Ten, kur skaisčios vaidilutės 
Aukos tiesė tiltus.
Kad nuo žemės į saulutę 
Dvasia žmonių kiltų;

Ar kur Mindaugas karalius 
Priimti sutiko
Naujų amžių šviesią dalią 
Ir garbės vainiką?...

Skęsta skaučių sutartinė
Į žalią girelę,
Atneš sapną palapinėn 
Krintanti naktelė.
8.XI.28

Važiuojame į stovyklą skautauti
Yra daugybė visokių stovyklų. 

Žmonės važiuoja grynai ilsėtis, 
sportuoti, žvejoti, mokytis, užsi
imti mėgiamu dalyku — muzika, 
menu, literatūra — arčiau susi
pažinti su gamta, susitikti nau
jus žmones ir t. t.

Skautai ir skautės važiuoja 
skautauti gamtoje, dalyvauti 
skautiškoje programoje, reikštis 
kaip skautai-ės ir parsivežti nau
jų skautiškų žinių, bei įsigyti kuo 
daugiausiai naujų draugų.

Sumiesčionėję žmonės dažnai 
negali būti be triukšmo, be am
žino neramumo. Atrodo net, kad

New Yorko Vyr. Skaučių AUŠROS D-vės Sueiga

Vieną saulėtą sekmadienio popie
tę —■ gegužės 4 d. — susibūrėme vi
sos pas p. V. Jonuškaitę - Leskai- 
tienę, kuri mus gražiai priėmė sa
vo namuose, Jamaica, N. Y. Ten tu
rėjome progos pasiklausyti jos pa
skaitos apie tautodailę, mūsų liau
dies kūrybą.

Iš pradžių ji mus apšvietė chrono
loginiu pasakojimu apie liaudies 
dainų išsivystymą, toliau suskirstė 
dainas į jų rūšis, pvz., sezonines, 
švenčių, šeimos įvykių ir darbo. 
Taip pat buvo įdomu išgirsti tas pa
čias dainas dainuotas keliom tar
mėm. Ypatingai žavėtina yra, kada 
galima ne tik pasiklausyti paskai
tos, bet kai visos dainos yra ir pa
demonstruojamos savo skirtingais 
skambesiais.

Čia mums p. Leskaitienė sutiko 
išdainuotil šias įvairias liaudies dai
nų pynes, kurios jai sudaro didelę 
dalį jos asmeninio džiaugsmo. Buvo 
malonu, kad netikėtai atvyko pia
nistė Aldona Kepalaitė, kuri paly
dėjo šias dainas savo skambinimu. 
Šioje sueigoje taip pat dalyvavo 
mūsų tuntininkė sesė Jankauskienė,

jie bijo būti vieni, bėga nuo sa
vęs. Jiems gamtoje nėra kas veik
ti. Visi medžiai, visos gėlės jiems 
vienodai atrodo, paukščiai tik 
paukščiai, žvėrys tik žvėrys, be 
vardų, be ypatumų. Gal jie kiek 
atgyja, sėdėdami vienoje vieto
je prie valgio ir gėrimo ir dažnai 
dar prie tranzistorinio radijo apa
rato.

Skautės vyksta į gamtą stebėti, 
klausytis, džiaugtis, globoti. Jos 
gamtos draugės. Nuo ankstyvo 
ryto iki naktinės giesmės po lau
žo jos turi ką veikti, išmokti, kuo 
pasidžiaugti.

Skautiškas paprastumas malo
nus; skautiški užsiėmimai įdo
mūs ir naudingi; skautiškas drau
giškumas smagus ir nuoširdus 
■— čia ir yra tema mūsų sekan
čiam skyreliui. 

kuri padėjo mums padiskutuoti pa
grindinę dainos ir liaudies meno 
prasmę.

Toliau buvom pervestos į kitą sri
tį, kurioje stebėjomės tautodailės 
raštų paslaptimis. Sunku patikėti 
kiek kantrybės ir sumanumo turėjo 
mūsų senovės moterys, kurios išau
dė tokius nuostabius ir nepapras
tai spalvingus audeklus! Visi galė
jome pamatyti nesenai gautus iš 
Lietuvos tautinius rūbus, bet retai 
tenka pamatyti tokius, kurie jau 
pasiekę per du šimtus metų. Matėme 
ne tik priejuostes ir sijonus, bet 
taip pat ir rankšluoščius, pagalves, 
takelius ir staltieses. Sueigą užbai
gėme kavute ir linksmu pašnekėsiu.

Reikia stebėtis, kiek pasišventimo 
ir darbo sudeda p. Leskaitienė, be
rinkdama šiuos vertingus turtus, 
kurie primena ir iškelia mūsų tau
tos vertę.

Širdinga padėka jai už šias kelias 
naudingai ir prasmingai praleistas 
valandėles, patirtas iš jos gilaus ži
nių šaltinio.

Vyr. sk. v. si. A. Samušytė, 
Draugininke

Daugybė naujų draugių.

Kai Birutė ir Danguolė, visus 
mokslo metus buvusios neper
skiriamos draugės, stovykloje 
irgi tik tarp savęs kalbasi ir nie
ko nedaro viena be antros, jos 
daug pražiopso: čia daugybė se
sių iš įvairiausių vietovių, jos vi
sos gali ką nors nauja papasa
koti, o mergaitės praeina pro jas, 
kaip kurčios ir nebylės!

Stovykloje puiki proga susipa
žinti su naujom sesėm, susidrau
gauti, sužinoti, ką jos galvoja, ką 
moka, ką veikia.

Geriausias būdas įgyti drau
gių yra visur nuoširdžiai prisidė
ti, skleisti gerą nuotaiką, links
mumą, netingėti padėti, kam rei
kia. O. S.
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LSS SUVAŽIAVIMAS
LSS Tarybos Pirmija nutarė 

kviesti korespondencini Liet. Sk. 
Sąjungos Suvažiavimą.

Suvažiavimo Prezidiumas sudaro
mas Bostone, Mass.

Suvažiavimo Prezidiumo pirmi
ninku išrinktas

s. fil. Kostas Nenortas,
44 Alban Street,
Dorchester, Mass. 02124, 

USA.
Jo adresas yra ir Suvažiavimo 

Prezidiumo oficialus adresas.
LSS Suvažiavimo dalyviai

LSS Suvažiavime dalyvauja:
Atstovai iš pareigos:

a) LSS Tarybos, LSS Garbės Teis
mo ir LSS Kontrolės Komisijos 
nariai;

b) Seserijos, Brolijos ir ASS Gar
bės Gynėjai;

c) Seserijos, Brolijos ir ASS Vadi- 
jų nariai;

d) Rajonų Vadai, Rajonų Dvasios 
Vadovai ir Rajonų Vadeivos;

e) Seserijos ir Brolijos tuntinin- 
kai-ės bei vietininkai-ės ir ASS 
skyrių pirmininkai.

Atstovai iš teisės — LSS nariai:
a) buvę LSS Tarybos Pirmininkai;
b) buvę Seserijos ir Brolijos Vy

riausieji Skautininkai ir ASS 
Pirmininkai;

c) Pirmūnas ir Garbės Skautinin
kas;

d) Geležinio Vilko ordinu apdova
notieji.

Atstovai pagal laipsnį:
a) registruoti skautininkai ir skau- 

tininkės.
a) registruoti skautininkai ir skau- 

tininkės.
Vietovių vadovų ir vadovių rink
ti atstovai-ės:

a) tunto ar vietininkijos ar ASS 
skyriaus atstovai —■ nuo kiekvie
nų 2 vienetų — 1 atstovas;

b) tuntui ar vietininkijai ar ASS 
skyriui nepriklausančio vieneto 
— 1 atstovas.

Atstovų rinkimuose dalyvaująs 
vienetas turi būti atitinkamos Vadi- 
jos registruotas bent 6 mėnesius ir 
turi būti sumokėjęs narių mokes

čius už visą kadencijos laiką arba 
nuo Įsikūrimo dienos.

Vietovių atstovai renkami atitin
kamos vadovų sueigos.

Sueigą kviečia vyriausias parei
gomis vadovas; jai pirmininkauja 
vyriausias laipsniu vadovas.

Atstovai renkami slaptu balsavi
mu.

LSS Suvažiavimo atstovais gali 
būti asmens:
a) ne jaunesni, kaip 18 metų am

žiaus, sukakę registravimosi me
tu ir

b) užsimokėję nario mokesčius už 
visą kadencijos laiką arba ati
tinkamai nuo įstojimo į LSS die
nos.

Nario mokesčio nemoka Geležinio 
Vilko ordinu apdovanotieji.

Nuo nario mokesčio mokėjimo 
LSS Tarybos Pirmijos gali būti at
leisti pensininkai ar iš viso nebeuž-

Atlanto Rajono Stovykla TRAKAI
Šiais metais Atlanto rajono skau- 

tų-čių stovykla įvyksta rugpiūčio 
24-30 d. 4 H Camp, Spencer, Mass., 
12 mylių nuo Worcesterio, Mass. Tai 
ta pati stovyklavietė, kur prieš ke
letą metų buvo VILNIAUS stovyk
la. Stovyklavietė yra prie gražaus 
ežero kranto, kuriame visi stovyk
lautojai gali pasimaudyti.

Vilkiukams ir jaun. skautėms yra 
kabinos, ir jiems tereikia atsivežti 
patalinė ir pagalvis. Skautai ir 
skautės stovyklauja palapinėse ir 
jas patys turi atsivežti, nes jų ten 
vietoje negalima išsinuomoti.

Maistas mamyčių gaminamas 
bendroje virtuvėje, ir visi valgo ten 
esančioje valgykloje. Kai kuriomis 
stovyklos dienomis atskiri vienetai 
turi patys gamintis maistą ir todėl 
turi atsivežti virti tinkamų indų.

Stovyklos vardas TRAKAI.
Stovyklos mokestis $25.00 vienam 

asmeniui. Visi stovyklautojai regis
truojasi pas stovyklos iždininką ps. 
A. Gludą, 15 Ayrshire Rd., Worces
ter, Mass., 01604. Registracijos mo
kestis $5.00, kuris įskaitytas i sto
vyklos mokesti.

Tiems, kurie aukojo $100.00 sto
vyklavietei, mokestis bus sumažin- 

dirbą vadovai-ės; o išimtinais atve
jais nuo mokesčio mokėjimo gali 
būti atleisti ir kiti, Seserijos, Bro
lijos, ASS ar rajono Vadijoms ati
tinkamai pasiūlius.

Suvažiavimo atstovas, negalėjęs 
kitaip nario mokesčio susimokėti, 
gali jį įmokėti Suvažiavimo Prezi
diumui.

LSS Tarybos Pirmijai paskelbus 
LSS Suvažiavimo kvietimą, LSS 
Suvažiavimo atstovai ir atstovės 
registruojasi LSS Suvažiavimo Pre
zidiume:
1. siunčia registracijos lapelį su ži

niomis —
a) savo vyr. laipsnį, vardą, pa

vardę ir adresą,
b) kokiu būdu save gali laikyti 

LSS Suvažiavimo bei atitin
kamos Sueigos dalyviu;

2. prideda registracijos mokestį ir 
paaiškinimą apie LSS nario mo
kėjimą;

3. vietovių rinktieji atstovai-ės dar 
prideda oficialų raštą, įrodantį 
jų mandatą.

tas $2.00 už pirmą stovyklautoją.
Vienetu vadovai, atvykdami į sto

vyklą, atveža kiekvieno stovyklau
tojo daktaro pažymėjimą ir tėvų pa
sirašytą pareiškimą, atpalaiduojant 
stovyklos vadovus ir Lietuvių Skau
tų Sąjungą nuo atsakomybės, taip 
kaip buvo daroma Tautinėje Sto
vykloje.

Pagrindiniai stovyklos vadovai: 
Stovyklos viršininkas — v. s. Petras 

Molis.
Stovyklos sekretorė — ps. Danutė 

Marcinkevičiūtė.
Stovyklos komendantas ir iždinin

kas — ps. A. Glodas.
Skaučių Stovyklos viršininkė — 

ps. Giedrė Stankūnienė.
Jaun. skaučių pastovyklės viršinin

kė — s. Ramutė Lora.
Skautu stovyklos viršininkas —

s. Česlovas Kiliulis.
Vilkiukų pastovyklės viršininkas — 

ps. Romas Jakubauskas.
Kviečiu visus brolius ir seses 

stengtis, kad kuo daugiau, dalyvau
tų stovykloje. Šiemet švęsime At
lanto Rajono 15 m. jubiliejų, taigi 
stovykla turėtų būti kuo skaitlin
giausia. P. M.
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SESERIJOS VADIJOJE
Vasario mėn. 9 d. dauguma Čika

goje gyvenančių Seserijos vadijos 
narių dalyvavo Čikagos skautinin- 
kių d-vės sueigoje. Sueiga vyko 
v. s. G. Meiluvienės bute. Vyriausia 
Skautininke sueigos metu Įteikė 
Lelijos ordiną gen. konsulo žmonai 
ps. Juzei Daužvardienei.

Vasario 16 d. rytą Vyriausia 
Skautininke, lydima sesių ir brolių, 
dalyvavo trispalvės pakėlime prie 
Lietuvos Konsulato. Vėliavą pakė
lus, gen. Konsulas dr. P. Daužvardis 
dalyvius priėmė konsulate, pasi
džiaugė skautų-Čių darbu, o ps. J. 
Daužvardienė padovanojo visiems 
po knygutę “Pažinkime Lietuvą”. 
Ši knygelė buvo išleista 1938 m. 
laisvoje Lietuvoje.

Prieš pietus Jaunimo Centre v. s. 
R. KuČienė suorganizavo Seserijos 
vadijos kavinę. Tortus atvežė Čika
goje gyvenančios vadijos narės ir 
jų padėjėjos. Prieš važiuodama i 
Aušros Vartų tunto evangelikių 
skaučių d-vės sueigą, sesė Jonikie
nė dar spėjo užsukti Į vadijos kavi
nę, paragauti pirmąjį tortą ir palin
kėti pasisekimo.

3 vai. Vyriausia Skautininke su 
Gabijos redaktore v. s. O. Roznie- 
kienė dalyvavo Čikagos visuome
nės ruošiamame Nepriklausomybės 
šventės minėjime, o vakare su vidu
rio rajono Vadu v. s. V. Tallat Kelp
ša — Lietuvos konsulato ruošiama
me priėmime.

Vasario 22 d. Seserijos Tarptauti
nio Skyriaus vedėja s. Marija But
kienė su Vidurio rajono Vadeive s. 
B. Kožičiene ir A. Namikiene daly
vavo Čikagos International Patrol 
susimąstymo dienos sueigoje Čika
gos amerikiečių skaučių būstinėje. 
Sueigoje buvo atstovaujamos 14 
tautybių su 768 metais skautavimo. 
Antroje programos dalyje pirmoji 
buvo lietuvaičių daina, kurios re
freną visoms bendrai pravedė s. B. 
Kožicienė. Sueigos pabaigai ant 
draugystės rato buvo degamos žva
kutės. Nuo lietuvaičių skaučių deg
dama žvakutę, Tarptautinio sky
riaus vedėja pasakė: “Degu žvakę 
už skautes, esančias už geležinės 
uždangos, nes jos laisvės nemato”.

S. M. Butkienė Tarptautinės skil
ties sueigose dalyvauja kiekvieną 
mėnesį.

Vasario 22-23 d. Vyriausia Skau
tininke lankėsi New Yorke. Tarėsi 
su Atlanto rajono Vadeive s. L. Mi- 
lukiene, aplankė p. B. Novickienę, 
skaučių vienetus jų sueigose ir da
lyvavo skaučių vadovių pusryčiuo
se. Seserijos vadija džiaugiasi, kad 
Vyriausia Skautininke grįžo paten
kinta gražiu New Yorko sesių pri
ėmimu, jų nuoširdumu.

Vasario 27 d. vadovių lavinimo 
skyrius išsiuntinėjo jaunesniųjų 
skaučių patyrimo laipsnių progra
mą ir vyr. skaučių susimąstymo la
po projektą Seserijos vadijos na
rėms peržiūrėti.

Skaučių uniforma

Miela Sese, pažiūrėk į savo uni
formą. Ar Tu žinai iš kur ją gavai? 
Tikriausiai Tavo mamytė Tau pa
siuvo. O medžiaga? Ši medžiaga lie
tuvaitėms skautėms yra paruošiama 
Goltblatt krautuvės įmonėse. Visų 
Seserijos vienetų vadovės rašo v. s. 
Reginai Kučienei į Čikagą ir užsa
ko, kiek joms medžiagos reikia. Gi 
sesė Regina paima iš krautuvės san-

Naujas Amerikos skaučių lavinimo centras
J. Amerikos V. skaučių organiza

cija, turinti apie tris ir tris ketvir
tadalius milijonų narių, įsigijo maž
daug 15,000 akrų žemės plotą Wyo- 
mingo valstijoje, kur numato įruoš
ti tautinį ir tarptautinį skaučių la
vinimo centrą.

Naujoji vieta bus vadinama the 
Girl Scout National Center West. 
Skautės iš J. Amerikos V. ir jų sesės 
iš viso pasaulio rinksis ten didelėms 
stovykloms, draugovių stovykloms 
ir skautiškų šeimų stovykloms. 
Centre taip pat vyks įvairūs lavini
mo kursai, seminarai bei konferen
cijos mergaitėms ir suaugusiems. 
Menui, rankų darbams ir sportui 
bus taipogi skiriama daug dėmesio.

Numatomas lavinimo cestras yra 
Bighorn kalnuose Rocky kalnyne ir 
buvo išrinktas iš maždaug 20 siūlytų 
vietovių į vakarus nuo Mississippi 

dėlio medžiagą, ją supakuoja ir ve
ža į paštą išsiųsti.

O ai’ žinai kiek jardų medžiagos 
reikėjo Tavo uniformai? Maždaug 
dviejų ar trijų jardų.

O ar žinai kiek jardų sesė Regina 
jau išsiuntė? — 7000 jardų!

Prieš du metus Vyriausia Skauti
ninke sesė Jonikienė pasišaukė se
sę Reginą ir sako: “Aprenk, Reginą, 
Skaučių Seseriją”! O Regina... Ką 
gi gali atsakyti savo vyriausiai se
sei? Tik “gerai”. Ir sakyk, ar ne 
gražios buvo mūsų sesės Tautinėje 
Stovykloje?

O ar žinai, sese, kodėl aš dabar 
taip rašau? Todėl, kad 1967 m. bu
vo latvių Tautinė stovykla. Pas jas 
į svečius nuvažiavo lietuvaitės 
skautės iš Čikagos ir Detroito. Ten 
visos latvės gėrėjosi jų uniformo
mis. Gi šio vasario 22 d. pirmą sy
kį dalyvavau Čikagos International 
Patrol sueigoje. Man bežiūrint pa
rodėlę, priėjo nepažįstama ameri
kiečių skaučių vadovė ir sako kitai 
skautei: “Susipažinkit. Čia yra lie
tuvaitė skautė. Jas galima pažinti 
iš jų gražių uniformų”.

Oi kaip aš tada džiaugiausi mūsų 
uniforma! A.

upės. Centrui paruošti reiks bent 
penkių milijonų dolerių. Kelios pri
vačios nuosavybės jau išpirktos, o 
žemės sklypai, kurie priklausė fe- 
deralinei valdžiai, mainomi į kitus 
sklypus ar pn.

Ponia Holton R. Price Jr., St. 
Louis, Mo., J. Amerikos V. skaučių 
prezidentė, tikisi, kad naujasis la
vinimo centras savo platumomis ir 
primityviu grožiu padės šių dienų 
ir rytdienos skautėms, kurios ten 
stovyklaus, patirti Amerikos vaka
rų nuostabią gamtą ir išsaugos ją 
būsimoms kartoms.

Kitos J. Amerikos V. nuosavybės 
bei lavinimo centrai yra Pleasant
ville, N. Y., ir Potomac, Marylande, 
Juliette Gordon Low gimtoji vieta 
Savannah, Georgia, ir 14 aukštų 
štabo pastatas 830 Third Ave. New 
Yorke.
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Anglijos rajonas

Nepriklausomybės šventė

Nottinghamo Žirgų vienetas, va
dovaujant s. B. Zinkui ir s. v. kand. 
si. P. Viržintui, vasario 16 d. Jauni
mo Židinyje atžymėjo nepriklauso
mybės šventę pamaldomis ir iškil
minga sueiga. Pamaldas už Lietuvą 
ir mirusius skautus atnašavo kun. 
A. Geryba, pavaduodamas v. si. kun. 
S. Matuli MIC, rajono dvasios va
dą, kuris buvo sužeistas automobilio 
katastrofoje ir gulėjo ligoninėje, 
bet dabar jau ilsisi namuose ir ti
kisi pilnai atsigauti.

Po pietų Įvyko skautų iškilminga 
sueiga. Iš įsakymų susirinkę suži
nojo, kad s. B. Zinkus po 25 metų 
skautavimo pasitraukia iš vadovo 
pareigų ir Žirgų vienetą perduoda 
s. v. kand. si. P. Viržintui. Rajono 
vadas paaiškino, kad, nors brolis 
Zinkus dėl esamų sąlygų vienetams 
aktyviai ne vadovaus, jis tačiau ran
kų nenuleis, pasiliks Budėkime ad
ministratorių ir visuomet bus pasi
ruošęs padėti rajonui. S. Zinkui 
buvo pareikšta Pirmijos ir Rajono 
Vadijos nuoširdi padėka.

Po to mokytojas V. Ignaitis, BU- 
DĖKIM- redaktorius, skaitė įdomią 
ir gražią paskaitą, visą dėmesį 
kreipdamas į bręstantį atžalyną, ku
ris ateity svarstys ir vykdys lietu
viškus uždavinius.

V. s. psl. E. Domaševičiūtė, Gud- 
lauskaitė, Domaševičiūtė, V. Zin
kus, P. Viržintas, J. Gorkauskas, J. 
Redzevičius, J. Vasgauskas ir s. B. 
Zinkus padainavo keletą dainų, P. 
Viržintas ir V. Zinkus skambino 
pianinu ir J. Vasgauskas deklamavo.

Skautai ir svečiai, jų tarpe prof, 
kun. J. Duoba, MIC, DBLS Tary
bos pirm. dr. S. Kuzminskas, skyr. 
pirm. K. Bivainis, tėvų kom. pirm. 
J. Domaševičius, kun. A. Geryba, s. 
G. Zinkienė ir rajono vadas, džiau
gėsi muzikine programa ir po to 
dalyvavo kavutėje, skautų ir jų tė
vų paruoštoje.

Nottinghame II. 22 d. rajono va- 
dija ir vienetų tėvų komitetas Jau
nimo Židinyje aptarė skautiškus 
planus, ypač vasaros stovyklos rei
kalus — rajono 20 m. sukaktį, Vo
kietijos lietuvių skautų dalyvavi

mą stovykloje ir t. t. Anglijos lietu
viai prašomi savaitei po stovyklos 
priglausti ir globoti svečius iš Vo
kietijos, kad jie galėtų susipažinti 
su tautiečiais ir pamatyti įdomes
nes vietoves.

Šv. Kazimiero minėjimas.

Manchesterio Živilės ir Maironio 
vienetai III. 8 d. dalyvavo šv. Kazi
miero minėjime drauge su visuome
ne. Gražioj, erdvioj salėj plevėsavo 
tautinė, anglų ir skautų vėliavos, 
gėlės puošė tribūną.

Kalbėjo tėvų kom. pirm. A. Ber
natavičius, LSB rajono V-jos Viet- 
kas s. v. v. si. A. Jakimavičius ir 
pagaliau s. J. Alkis. Pastarasis api
budino šv. Kazimiero reikšmę skau- 
taujanciam jaunimui ir mūsų tau
tai. Prelegentas, pats būdamas dar 
jaunas, pabrėžė, kad jaunam tapti 
šventuoju retai pasitaiko, o ką be
kalbėti apie jauną ir turtingą val
dovą. O šv. Kazimieras tapo šven
tuoju: tai didelė Dangaus dovana ir 
garbė Lietuvai, o ypač skautams, jo 
globojamiems.

Paskaita visiems labai patiko, ir 
ji buvo palydėta gausiomis katutė
mis.

Živilės dr-vės dr-kė v. s. si. I. Ja- 
kubaitytė, pasipuošusi tautiniais 
drabužiais, prabilo į visuomenę ir 
pakvietė mok. ps. D. Damauską. 
Savo' atsidavimui skautiškajam jau
nimui ir didele meile Lietuvai v. s. 
I. Jakubaitytė yra gražus pavyzdys 
visiems. Nemačiusi Lietuvos, kitur 
gimusi ir augusi, ji vis dėlto puikiai 
kalba, rašo ir skaito lietuviškai. 
Garbė jai ir jos tėvams.

Pasirodė Londono skautauj antis 
ir neskautaujantis jaunimas — 
Grandis — su tautiniais šokiais. Va
dovas — s. J. Alkis. Pasirodė ir Ži
vilės ir Maironio vienetų skautės-ai, 
gražiai padainuodami. Vėl sekė vy
resniųjų sesių ir brolių tautiniai 
šokiai, kuriems grojo jaunas skau

TAUTINIAI RŪBAI IR JUOSTŲ RAŠTAI knyga, labai graži dovana kiek
vienai sesei. Aprašyti liet, moterų tautiniai drabužiai Dail. A. Tamošaičio. 
Instrukcijos kaip juostas užsimesti ir austi s. Inos Nenortienės ir daugybė 
juostų raštų. Išleido Atlanto Rajono Vadija. Kaina 2.50. L. Milukienė, III 
Grohmans Lane, Plainview, N. Y. 11803

tukas A. Navickas, ir po to dainų 
pynė.

Vakaro dalyviai negalėjo atsi
džiaugti turtinga programa, pačių 
jaunųjų gražiai paruošta.

Po užkandžių visi drauge linksmi
nosi.

Derby Vasario 16-tos minėjimas, 
įvyko DBLS-gos skyriaus valdybos 
iniciatyva III. 15 d. Dėl jos pirm. J. 
Levinsko sužeidimo kelio nelaimė
je, minėjimas neįvyko anksčiau, 
kaip buvo iš tikro numatyta.

Iškilmių salėn susirinko mūsų vi
suomenė, kitataučių atstovai iš apy
linkės ir tolimesnių vietovių ir pa
galiau Manchesterio Živilės ir Mai
ronio dr-vės skautai, tėvai ir sve
čiai.

Skyriaus pirm. J. Levinskas pa
sveikino susirinkusius ir pakvietė 
anglų aukštą pareigūną, ukrainie
čių ir latvių atstovą, Ramovės pirm. 
K. Murauską, rajono vadą ir patį 
paskautininką J. Zoką į garbės pre
zidiumą.

Po turiningos paskaitos, sveikini
mų ir linkėjimų ramovenai ir okte
tas išpildė visą eilę dainų, o jauni
mas ne tik padainavo, bet ir pašoko 
taut, šokius. Gražiai paruošta prog
rama visus sužavėjo.

Minėjimas baigtas Lietuva bran
gi. Po to programos dalyviai buvo 
pavaišinti užkandžiais ir kavute. Vi
sų nuotaika buvo linksma ir pakili.

Valio ir bravo Manchesterio vie
netams ir vadovei sesei I. Jakubai- 
tytei!

III. 15-16 d.d. DBLS-gos 22-jam 
atstovų suvažiavime Lietuvių na
muose rajoną atstovavo s. J. Alkis.

LSS Anglijos rajono vasaros skau
tų 20-ji jubiliejinė stovykla liepos 
26 — rugpjūčio 2 d.d. Lietuvių So
dyboje, Headley Park, Bordon. 
Hands. Į stovyklą atvyksta Vokie
tijos rajono Aušros t-to skautai-ės 
su vadovais. Stovyklą praveda s. 
J. Alkis. J. M.
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Atlanto rajonas

Philadelphia — Kaziuko Mugė

Philadelphia oje Kaziuko mugė 
turėjo įvykti kovo 2 d., bet dėl ne
tikėtos sniego audros buvo nukel
ta į kovo 9 d.

Kovo 9 d. skautai ir svečiai, iš
klausę šv. Mišių šv. Andriejaus baž
nyčioje, rinkosi į parapijos salę. 
Salėję jau kvepėjo šildomi užkan
džiai ir akį viliojo tautodailė, kny
gomis ir kitokiomis gerybėmis ap
dėti stalai.

Tuoj prasidėjo sueiga, kurios metu 
niekas nepardavinėjama ir visi sve
čiai dalyvauja sueigoje. Keletas jau
nesniųjų išsirikiuoja prieš vėliavą 
įžodžiui, o tėvai stengiasi pagauti 
tą mielą veidelį savo foto aparate. 
Gerojo darbelio mazgelį užrišti pa
kviečiamas klebonas kun. J. Degu
tis. Nuoširdžiai sveikindamas paukš
tytes ir vilkiukus, liepia tik lietu
viškai kalbėti. Sueigos vadovas ps. 
G. Sūrelėmis kleboną trumpam dar 
sulaiko ir išreiškia visų skautų ir 
skaučių vardu padėką už visokerio
pą pągelbą skautams, o padėkos 
ženklan viena sesė įteikia gražų 
koplytstulpį. Toliau seka bendruo
menės pirmininko p. A. Gečio šilti 
sveikinimai ir linkėjimai. Bet štai 
atskuba dar viena paukštytė kandi
datė, kuri dėl nenumatytos datos 
pakeitimo turėjo kitur dalyvauti ir 
pavėlavo į savo įžodį. Stoja prie vė
liavos ir drąsiai, aiškiai kartoja savo 
pasižadėjimą. Sesei Danutei būtų 
labai liūdna buvę, jei dar porą mi
nučių būtų pavėlavusi!

Dabar Bend, pirmininkas artinasi 
prie juostos, kviesdamas svečius pa
remti skautus, įsigyjant jų pagamin
tų darbų, ir ją perkirpdamas atida
ro II-ją K. Mugę Philadelphijoje.

Susidomėjimas šia muge buvo di
delis, nes svečių atsilankė daugiau, 
nei pernai. Ypatingai kamšatis pasi
darė prie tautodailės stalų, ant ku
rių buvo išdėstytos juostos, takeliai, 
kryželiai, degintos dėžutės ir daug 
kitų išdegintų bei išpiaustytų daik
telių. Stalams gerokai aptųštėjus, 
skautai-ės išpildė trumpą progra
mėlę ir padainavo keletą dainelių.

Žmonės skirstėsi namo patenkinti, 
nes visi rado ką nors pagal savo

skoni ir išteklius. Dėl šios mugės 
pasisekimo priklauso padėka: v. s. 
S. Čiurlionienės vardo būreliui, ku
ris tvarkė loteriją, tautodailės sta
lą ir kavinę, v.s .v. si. V. Norvaišie
nei, užsisakiusiai audinius, ps. G. 
Surdėnui, atvežusiam knygas bei 
plokšteles iš Darbininko spaustuvės, 
sk. tėvų kom., kuriam vadovauja p. 
A. Danta ir A. Mašalaitienė, vilkiu
kų vadovui s. v. v. si. G. Dragūnui, 
pagaminusiam porą tuzinų trispal
vių vėliavėlių, ir visiems tėvams, 
prisidėjusiems prie šios Kaziuko 
mugės. D. S.

Vašingtonas

Praeitais metais pradėjusi veikti 
Vašingtone PUŠYNO vardo jaun. 
skaučių ir skaučių dr-vė iškilmin
gai atšventė savo įsikūrimo šventę 
šių metų kovo 2 d.

Šventė pradėta Pušyno dr-vės vė
liavos šventinimu ir šv. mišiomis. 
Mišias atnašavo ir vėliavą šventino 
kun. J.. Žvirblis. Krikšto tėvais ir 
mecenatais buvo Dr. Krivickas ir 
ponia ir Dr. Mažeika ir ponia.

Po pamaldų — pirmą kartą lietu
viškosios Vašingtono kolonijos isto
rijoje — sesės davė įžodį. Jaun. 
skautės įžodį davė: J. Sužiedelytė, 
G. Petrutytė, D. Penkiūnaitė, N. 
Lingytė, R. Žemaitytė, Lina Kindu- 
rytė, M. Petrutytė, M. Zubkutė, Z. 
Kindurytė.

Skautės įžodį davė: Zita Lingytė 
ir Aldona Vaičiulaitytė. Vėliavas iš
kilmingai įnešė ir palaikė skauti
ninkai P. Labanauskas ir A. Petru- 
tis. Seses sveikino fil. s. A. Flateris, 
A. Kindurienė, D. Krivickas, kun. 
Žvirblis, A. Bačkaitienė ir mokslei
vių at-kų vardu J. Vaičiulaitytė.

Džiaugiamės susilaukusios tiek 
daug naujų sesių. Iki šiol Vašingto
ne buvo tik keturios, praeitą vasarą 
■čia atsikrausčiusios, šlipsuotos sesės, 
o dabar jau visa draugovė žydi. Jai 
vadovauja si. Aldona Kindurienė, 
adjutante psl. Regina Petrutienė, 
laužavedė v. si. Gražina Čėsnaitė. 
Dvasios vadas diakonas J. Degutis.

A. B.

Vasario 16-tos Minėjimas
Š. m. Vasario 16-sios minėjimas, 

suruoštas vasario 22 d. Apreiškimo 
parapijos mokykloje, praėjo tikrai 
jaunatviška nuotaika. Minėjimą 
ruošė New Yorko skautai, ateitinin
kai ir Maironio šeštadieninės mo
kyklos mokiniai.

Po šeštadieninės mokyklos pamo
kų, parapijos salėje susirinko dide
lis būrys jaunimo ir tėvelių. Unifor
muoti skautai su savo vėliavomis 
išsirikiavo scenoje. Sugiedotas Lie
tuvos himnas. Mokyklos vedėjas A. 
Samušis pasveikino susirinkusius ir 
jaunoms rankoms pavedė pravesti 
programą.

Progai pritaikytą referatą skaitė 
vyr. sk. v. si. Aldona Samušytė, te
ma: “Mūsų ištikimybė ir pareiga’’. 
Ji vaizdžiai nupasakojo, ką šių die
nų jaunimas gali ir turi atiduoti sa
vo tautos gerovei, koks gali būti 
jo įnašas tėvynei.

Maironio mokyklos Il-ro skyriaus 
mokiniai paskaitė rašinėlį “Lietu
vos Šventė”. Jaunosios kanklinin
kės A .Staknytė ir Leleivaitė pa
skambino liaudies dainų. Skautė 
Daiva Jurytė padeklamavo eilėraš
tį “Ar žinot tą šalį”.

Programą gražiai užbaigė New 
Yorko' Pušelės d-vės paukštytės, su- 
dainuodamos “Paukščių Vestuves”. 
Jos dainavo iš tikrų savo mažų šir
džių, ir visi joms nesigailėjo gausių 
katučių.

Mokyklos vedėjas p. A. Samušis 
visiems padėkojo už dėmesį ir savo 
žodyje išreiškė viltį sugrįžti namo, 
į savo tėvynę Lietuvą, P. Samušis 
pristatė minėjiman atsilankiusius 
svečius LSS-jos Vyriausią Skauti- 
ninkę v. s. Malviną Jonikienę ir ry
tinio pakraščio lituanistinių mokyk
lų inspektorių p. Antaną Masionį.

Minėjimas baigtas, visiems bend
rai sugiedojus Lietuva brangi. B.K.

s. A. Saulaičio SJ
knyga

STOVYKLŲ VAKARAI

būtina stovyklose ir užsiėmimams 
namuose. Gaunama Brolijos Vadijos 

tiekimo skyriuje.
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JAV Vidurio Rajonas

AUŠROS VARTŲ TUNTE
Čikagos AUŠROS VARTŲ t-to 

Neringos dr-vė pereitų metų spalio 
mėn. pradėjo leisti dr-vės laikraš
tėli, prie kurio savo rašinėliais pri
sideda net jauniausios sesės.

Be to laikraštėly yra dr-vės svar
biųjų įvykių aprašymai ir reikalin
gos dr-vės žinutės. Skelbiami kon
kursai — už gražiausiai nupieštus 
pakvietimus į mamų ir sesių arba
tėlę Rūta Karaliūnaitė laimėjo 50, 
o Virgutė Žeimytė 40 taškų; iš viso 
už visokius dalykus — 1. pastatyti 
liet, sodybą, 2. surinkti žinių ir ap
rašyti Neringos dr-vės istoriją, 3. 
prisidėjimą prie laikraštėlio, žaidi
mų laimėjimus per dr-vės sueigas 
bei geriausią dalyvavimą skilties 
sueigose —

Rūta Karaliūnaitė, Sniegenų skil
tis, laimėjo 138 taškų;

Rasa Jovarauskaitė, Neužmirštuo
lių skiltis, laimėjo 78 t.;

Danutė Brazdžiūnaitė, Neužmirš
tuolių skiltis, laimėjo 68 t.;

Virginija Žeimytė, Rūtų skiltis 
laimėjo 43 t.;

Sigutė Mikutaitytė, Neužmirštuo
lių skiltis, laimėjo 38 t.

Neringos dr-vės dr-kė yra Elena 
Šiurnaitė, jos pavaduotoja — Zita 
Burneikytė, o adjutante — sesė 
Viščiutė.
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Klaipėdos Minėjimas Televizijoje

Chicagos Lietuviai Televizijoje 
vedėjui T. Siutui pakvietus Litua- 
nicos tunto jūrų skautų Algimanto 
laivą išpildyti vieno sekmadienio 
programą sausio mėnesį, programos 
organizavimą pradėjo laivo vadas 
v. v. J. Jovarauskas.

Patogumo dėlei viskas buvo su
jungta į iškilmingą Klaipėdos atva
davimo minėjimo sueigą su išsiri
kiavusiais jūrų skautais-tėmis ir 
menine dalimi, viską nufilmuojant 
televizijos programai, nes visai gru
pei studija buvo per maža.

Televizijoje buvo parodytas iškil
mingo minėjimo dalies fragmentas. 
Nidos laivo sesės, jūrų budžiams 
kandidatams E. Leipui ir V. Čeka- 
haviciui pritariant gitaromis ir bal
sais, sudainavo “Prie gintaro jū
ros”, panaudojant gražias jūros de
koracijas. Jūrų skaučių grupė, vie
nai deklamuojant Maironio “Jūratė 
ir Kastytis”, gražiai atvaizdavo šią 
baladę išraiškinio baleto forma. 
Jūrų budžiai sudainavo “Drąsiai 
broleliai”, o Algimanto laivo vyrai 
parodė, kaip narsūs žemaičiai gynė 
mūsų pajūrį nuo jį užpuldinėjusių 
vikingų. Septyniolikos minučių fil
mo programa buvo užbaigta visų 
bendra jūreivių daina “Ei pirmyn”.

S. K.

Kanados rajonas
ST. CATHERINES, ONT.
Šv. Kazimiero Minėjimas

Šv. Kazimiero minėjimą turėjom 
kovo 9 d. Minėjimas buvo pradėtas 
šv. mišiomis, kurias aukojo tėvas B. 
Mikalauskas, O.F.M. Po pamaldų 
buvo iškilminga sueiga, per kurią 
davė skauto įžodį trys buvę vilkiu
kai: Šarūnas Gverzdys, Linas Zub- 
rickas ir Petras Žemaitis. Vietinin
kas s. B. Simonaitis pasveikino nau
juosius skautus, linkėdamas jiems 
laikytis duotojo įžodžio.

Meninė dalis buvo pavesta suda
ryti ir atlikti mūsų jaunam skau
tiškam prieaugliui. Programą suda
rė ir ją gražiai pravedė si. Nijolė 
Gverzdytė. Buvo montažas, specia
liai pritaikytas tai dienai, su eilė
raščiais ir dainomis, kurį atliko šios 
skautės: V. Šetikaitė, D. Dainoraitė, 
N. Gverzdytė, J. Zubrickaitė, V. 
Zubrickaitė ir D. Šetikaitė. Jų gra
žus lietuviškas tarimas ir jautrūs 
eilėraščiai bei dainos ne vienam iš
spaudė akyse ašaras. Labai gražiai 
pašoko ispanišką - meksikietišką 
šokį Vaidilutė Šetikaitė, kuri yra 
tikra šokio menininkė. Nepasidavė 
ir mūsų mažosios paukštytės Nida 
Zubrickaitė ir Kristina Kuraitytė, 
kurias paruošė jų skiltininkė Viltė 
Zubrickaitė. Senesniesiems yra ma
lonu, kad jaunimas taip noriai ir 
jaunatviška energija pradeda užim
ti jų vietas — reiškia jų darbas ne
nuėjo veltui.

Po meninės dalies buvo Kaziuko 
mugė. Grakščios skautės tik sukinė
jos prie bufeto, pardavinėdamos 
įvairius skanumynus, balandėlius, 
virtinius, kugelį ir įvairius pyragus. 
Tėvas Barnabas, kaip ir kiekvienais 
metais, taip pat ir šiemet, padovano
jo nemažą kiekį baronkų. Tėvui 
Barnabui ir visoms mamytėms, ku
rios prisidėjo prie mugės pasiseki
mo, nuoširdžiai skautai dėkoja. S.

Sesių šventė Washingtone, DC. 
Gražiai veikiąs skaučių vienetas, 
neseniai įsikūręs JAV sostinėje. 
Dr-kė si. Aldona Kindurienė, adju
tante psl. Regina Petrutienė, lauža- 
vedė v. si. Gražina Čėsnaitė. Sėk
mės visoms!
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SKAUTAI
M ČIAI

Žiemos Stovykla
Bostono ir Kennebunko vyčiai 

kartu su sk. v. kandidatais Įdomiai 
ii* smagiai stovyklavo sniege.

Palikę Bostoną saulėtą pavasarį, 
atsiradome snieguotoje padangėje. 
Iš Bostono ir kelias platus, o va
žiuojant tolyn, jis vis siaurėjo. Pa
galiau atsidūrėme lyg tunelyje, nes 
abiem pusėm kelio stūksojo sniego 
kalnai.

Kelionė nuotaikinga ir įdomi. Va
žiuojame “tuneliu” rimtai šneku
čiuodami, kaip pridera geriems pi
liečiams, tik staiga — sirena.

“Policija”, šnabždėjome. Buvo ne
aišku, ko iš mūsų galėtų norėti. Su
stabdė mus, visai išsigandusius, 
stipriomis lempomis šviesdami pa
prašė dokumentų. Bekrapštydami 
kišenes pažinome ir “policininkus” 
— tai bostoniškiai sk. vyčiai sugal
vojo skaniai pasijuokti. Užsidėję 
skautiškus fetrus ir laikydami rau
doną lempą ant automobilio, mus 
labai gražiai apstatė.

Prie stovyklavietės privažiuoti 
negalima, todėl susikrovę visą man
tą ant rogių, keliavome pei’ snie
gynus. Traukėme roges ii* pūškavo
me, pasinerdami į sniegą beveik iki

Aukštikalnis II
kaklo (tokiu atveju gelbėjome vie
nas kitą). Atrodė tikra Aliaska, tik 
vietoje šuniukų patys griuvome ir 
kėlėmės, traukdami roges į kalną.

Programa smagi ir kitokia, kaip 
visuomet. Rašinėliai, diskusijos, gy
vi pašnekesiai, žaidimai ir pagaliau 
žygis su sniego batais. Ką reiškia 
sniego batai? Tai platokas, ne per 
ilgas faneros gabalas, pririštas prie 
kojų (tur būt, s. Č. Kiliulio sugal
vota!) Atrodė, kad būtų buvę daug 
lengviau bristi sniege iki juosmens, 
negu išskėstomis kojomis rėplioti 
paviršiumi. Dar niekad gyvenime 
nebuvome taip pavargę.

Būtų sunku suskaičiuoti nuoty
kius ir aprašyti mūsų nuotaikas. 
Svarbiausia, kad ta proga skautų 
vyčių kaklaraiščiais pasipuošė šie 
Bostono ir Kennebunko s. v. kandi
datai: si. M. Žiaugra, si. G. Subatis, 
si. V. Adomkaitis, psi. V. Dabrila, 
psi. V. Durickas (visi iš Bostono), 
v. si. G. Taoras, v. si. J. Vaičiūnas, 
si. J. Ezerskis, psl. B. Acalinas ir 
psl. A. Jarmus (visi 5 iš Kenne- 
bunkporto).

Sveikiname naujus vyčius ir lin
kime tarnauti. Naujas vytis

BROLIAI VYČIAI!

Brolijos Skautų Vyčių skyrius yra 
išleidęs ps. R. Povilaičio redaguotą 
ir daugelio autorių paruoštą labai 
reikalingą ir gerą knygą

SKAUTAS 
VYTIS.

Tai labai svarbus vadovėlis kiek
vienam sk. vyčiui ir kiekvienam 
kandidatui.

Ar jau įsigijai?
Už $2.00 gausi Brolijos Vadijoje.

Valio, Naujiems New Yorko 
Skautams Vyčiams I

Per Vainikų dienos ilgąjį savait
galį Atlanto Rajono stovyklavietėje 
įvyko jaunųjų vadovų lavinimo 
kursų iškyla.

Astuoni New Yorko broliai kartu 
su savo tuntininku s. Vyt. Kidoliu 
išvyko šion iškylon, o grįždami ga
lėjo didžiuotis, kad iš aštuonių net 
trys grįžo su violetiniais kaklaraiš
čiais. Sveikiname s. v. v. si. Antaną 
Miklą, s. v. si. Gediminą Mikalaus
ką ir s. v. si. Rimantą Raubą ir lin
kime jiems dar ilgai darbuotis skau
tų eilėse ir dar ilgai tarnauti Die
vui, Tėvynei ir Artimui! Toki pa
tys linkėjimai priklauso ir dviem 
New Britaino vyčiams — psl. Leo
nui Zdaniui ir psl. Juozui Dlugaus- 
kui.

Bostono ŽALGIRIO 
ir 

Kennebunkporto 
KRETINGOS

tuntų skautai vyčiai 
žiemos stovykloje 
miklinasi bėgti snie
gu, avėdami dar vy
žas, kad neklimpstų 
i sniegą.

s. Č. Kiliulio ntr.
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VIENIŠI PASAULIAI. Alė Rūta. 
Romanas. 1968. Išleido Lietuviškos 
Knygos Klubas Chicagoje. 265 psl. 
Kaina $3.50.

Autorė žinoma mūsų rašytoja. 
Naujasis jos kūrinys vertas lietu
viškojo jaunimo dėmesio. Brangin
dami savąją kūrybą, mielai skaito
me šį naująjį romaną mūsų litera
tūroje.

Jurgis Gliaudą. LIEPSNOS IR 
APMAUDO ĄSOČIAI. Premijuotas 
romanas. 1969 m. Išleido Lietuviš
kos Knygos Klubas. 304 psl. Kaina 
$4.00.

Jurgis Gliaudą jau kelintos kny
gos laureatas. Dienraščio DRAUGO 
aštuonioliktojo kasmetinio naujo 
kūrinio konkurso komisijos paskir
ta premija.

Lietuviškosios knygos mėgėjai 
džiaugsis naujuoju leidiniu. Verta.

TRIMITAS. 1969 m. V. Tautinės 
Stovyklos Australijoje laikraštėlis, 
rotatoriumi išleistas. Red. ps. J. 
Zinkus, si. D. Juškaitė, pi. U. Kazo- 
kaitė ir si. J. Sadauskas. Geras ir 
gausiai iliustruotas leidinėlis.

ATSPĖK MĮSLĘ:
(Žiūrėk mįsles 124 psl.) — 

SVOGŪNAS.
MORKA.
BULVĖ.

PASIKALBĖJIMAI APIE PA

15e. Daržovės '
Nemenkiau gausi ir nesunkiai su

renkama “topicals” šaka. Duoniniai 
ar pašariniai javai pašto ženkluose 
vaizduojami seniai. Nebūtinai tik 
patys javai, bet javų sėjimas, javų 
laukai, piūtis, atskirų javų varpos, 
pėdai, gubos.

Sėklos gali būti įvairios: medžių 
ir krūmų sėklos, daržovių sėklos, 
gėlių ir žolių sėklos, medicinos rei
kalams vartojamos medžių, krūmų 
ar žolių sėklos, pašarinių žolių sėk
los ar galvutės, kaip, pvz., dobilai, 
seradėlė, liucerna, vikiai.

Iš javų paprastai vaizduojami 
kviečiai, rugiai, miežiai, avižos, žir
niai, linai, kanapės, ryžiai, soros, 
saulėgrąžos, vikiai, pupos ir pupe
lės, įvairūs prieskoniai, kaip tai pi
pirai, gvaizdikėliai, cinamonas, 
įvairiausi riešutai, ir t. t. Pvz., Lie
tuva 1921 m. rodė ūkininką, anksti 
rytą išėjusį sėti į laukus. Estija 
1935 m. rodė rugių rinkėją su javų 
pėdu. Kviečių, rugių, avižų ar mie
žių varpos vaizduojamos seniai. 
Pvz., Jungtinės Tautos savo Žemės 
Ūkio ii- Maisto organizacijos skyriui 
skirtuose 2 pašto ženkluose 1954 m. 
rodė puikius piešinius, kuriuose 
nupieštos kviečių ir avižų varpos. 
Okupuotas Vilniaus kraštas 1921 m. 
rodė sėjančią merginą. Tokią pat

ALp(LKA)3083
1969, Nr.5

Klišė Nr. 53. Javų gubos 
laukuose. (Australija, 1925 m.)

sėjėją atvejų atvejais rodė Prancū
zija. Sovietų Sąjunga keletu kartų 
rodė javų laukus, kombainus, dir
bančius laukuose, pjovėjus ir rin
kėjus. Pvz., 1951 m. parodė kom
bainą, plaunantį kviečių lauką, ki
tame tos pačios serijos pašto ženk
le parodytas vaisių skynimas, dar 
toliau — citrusų rinkimas ir med
vilnės skynimas. JAV jau 1898 m. 
viename pašto ženkle parodė ūki
ninkavimą vakaruose — farmeriai 
aria laukus kviečiams. Kanada 1928 
m. (ir vėliau) rodė arklių traukia
mą plaunamą mašiną, kombainą 
laukuose, 1967 m. javų elevatorius. 
Egiptas keliais atvejais rodė seno
vinį artoją, ariantį jaučiais, med
vilnės medelius ir rinkimą, kviečių 
varpas. Ypač daug tokių pašto ženk
lų išleista visuose kraštuose 1963 
metais, minint taip vadinamus tarp
tautinius “kovos su badu” metus.

Ant. Bernotas

IŠ LIETUVIŲ TAUTOSAKOS:
Mįslės:

1. Kai mėlynas — juokiasi, 
Kai pilkas — verkia.

2. Laukas nematuotas, 
Avys neskaitytos, 
Piemuo raguotas.

3. Dega visą dieną, bet nesudega.
4. Guli ant kelio rąstas — nei perlipt, 

nei aplink apeit.
5. Ant bobutės grytelės 

Kabo duonos riekelė, 
Šunys loja — 
Pasiekti negali.

6. Vasarą nesušyla,
Žiemą nesušąla.

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

8. Be sparnų skrendu,
Be kojų brendu.

9. Be kojų, be rankų duris atidaro.
10. Bėga bėga, akmenis čiupinėdama, 

pakraščius žiūrinė dama.

Atsakymai:
•ądQ 
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