
JAV Atlanto Rajono 
skautu ir skaučių pavasari
nis sąskrydis š. m. balan
džio 26-27 d.d. Kennebunk- 
porte, Me., tėvų pranciško
nų sodyboje.

Tuo pačiu metu ten įvy
ko ir rajono vadovų bei 
vadovių suvažiavimas su 
įvairiais pasitarimais bei 
posėdžia is.

Sąskrydis buvo gausus, 
nuotaikingas ir visaip vy
kęs.

Nuotraukoje sąskrydžio 
dalyvės ir dalyviai prie 
lietuviško paminklo.

s. Č. Kiliulio ntr.
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LITUANICA Chicagoje:

LITUANICOS skautų tunto Chicagoje n r-
darytas skydas. V. si- G- F

Pirmūnas v. s. Petras Jurgėla jau paruošė istorinį 
veikalą iš Lietuvių skautybės praeities — LIETUVIŠ
KOJI SKAUTIJA.

Autorius rankraščius bei iliustracijas perduoda 
Lietuvių Skautų Sąjungai (tuos reikalus tvarko LSS 
Tarybos Pirmijos įgaliotas v. s. K. Palčiauskas).

Didelei knygai išleisti reikia geros talkos: kaupti 
lėšas, rinkti prenumeratas ir kitaip prisidėti.

SKAUTAUTI — reiškia ugdytis būti geru žmo
gum i, būti susipratusiu lietuviu, būti sąžiningu 
piliečiu ir rūpestingu savos šeimos nariu.
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SKAUTININKAS paskirtas VYSKUPU

Šventasis Tėvas prelatą Antaną L. Deksnį, ligi tol buvusį East St. 
Louis, Ill., lietuvių parapijos kleboną, paskyrė Europos lietuvių vys
kupu.

Naujasis Vyskupas įšventintas birželio 15 d.
Vyskupas A. Deksnys, būdamas gimnazijoje ir vėliau, buvo la

bai veiklus skautas, energingas vadovas ir šviesus skautiškojo sąjū
džio dalyvis.

Būdamas Rokiškio skautų vadovu buvo pakeltas į paskautinin- 
kio laipsnį.

Lietuvių Skautų Sąjungos Vadovybė, džiaugdamosi tuo Švento
jo Sosto dėmesiu lietuviams, naujajam Ganytojui linki laimės, sėk
mės ir visų lietuvių dėmesio Jo darbams.

Ilgiausių Metų!

J. E. Vyskupas Antanas L. Deksnys

Vyskupo A. Deksnio ganytojiškasis 
herbas.

Gimęs 1906 gegužės 9 d. Lietu
voje.

1918 m. baigė pradžios mokyklą.
1926 m. baigė Rokiškio gimnazi

ją, kurioje uoliai skautavo ir sėk
mingai vadovavo Rokiškio skau
tams.

1931 m. baigė kunigų seminariją 
ir buvo įšventintas kunigu.

1931 - 1934 m. laikotarpiu pasto
racini darbą dirbo Panevėžyje, o li
gi 1936 m. — Biržuose.

1936 - 1940 m. studijavo Šveica
rijoje ir Friburgo universitete gavo 
filosofijos daktaro laipsnį.

Į sovietų okupuotą Lietuvą grįž
ti nebegalėdamas, 1941 m. atvyko 
į JAV.

Nuo 1943 m. — East St. Louis 
lietuvių parapijos klebonas. Pastatė 
lietuviškais motyvais (taip pat 
skautininko — ps. inž. J. Muloko) 
suprojektuotą bažnyčią.

Uoliai dalyvavo ir visame JAV 
lietuvių gyvenime.

Ramaus, pavyzdingo, kultūringo 
visuomenininko nuotaika pasireiš
kia visi darbai.

Europos lietuviai sulaukia savo 
Ganytojo, visaip toms pareigoms 
tinkančio.

Visa lietuvių skautija taip pat 
džiaugiasi.
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Vyriausiojo VADO Pėdsakais
1940 birželio 15 d. sovietai oku

pavo Lietuvą.
1941 birželio 13-14 d.d. sovietai 

pradėjo masiniai lietuvius tremti i 
Sibirą.

TREMTINIU KALINIU MALDA:

AČIŪ TAU, VIEŠPATIE, KAD 
RŪSČIĄ ŽEMĖS NUVALYMO VA
LANDĄ NEAPLENKEI MŪSŲ 
TAUTOS.

LEISK, KAD, KANČIOSE PRA- 
SKAIDRIJĘ, TAVO ŠLOVĖS VA
LANDOJE LAISVI STOTUMĖM 
TĖVYNĖJE TAVO RYTOJAUS 
KURTI.

Ši malda parašyta Sibire koncen
tracijos stovykloje. Ją lietuviai ka
liniai kalbėdavo drauge su vėliau 
sovietų nukankintu vyskupu Rama
nausku, kuris tą maldelę ir buvęs 
patvirtinęs. Ji parašyta kito kalinio, 
iš kurio po daug metų tekstą gavo 
Skautų Aido redakcija.

Šalia nuotrauka taip pat gauta 
redakcijos.

Lietuvių tremtinių, jau nebe koncentracijos stovyklose, bet prievarta 
ten laikomų, kapinės Sibire.

Kapinių paminklo žodžiai:

Lietuva tebėra sovietų okupuota.
Rusų okupacija kenkia lietuvių tautai.
Lietuva turi būti laisva, ir lietuviai patys turi laisvai 

spręsti savo reikalus be komisarų iš Rusijos!
Lietuviai siekia Lietuvai laisvės.

Tauras

MES ESAME IŠ GINTARO KRAŠTO, 
IŠ GARBINGOS GIMTINĖS LIETUVOS. 
KAS IŠSKAITYS VISUS BE RAŠTO 
KĄ IŠKENTĖJO DIDVYRIAI JOS.

VAKARAS TINGIAI SUTEMO
Vakaras tingiai sutemo,
Dangų nudažė rausvai,
Regiu aš išvežtą mamą, 
Kur skausmas jai širdį pažeis.
Vakaras alpo giružėj,
Vieškelio kryžiai svyruos, 
Laukia sūnelis mamužės, 
O ji ten... Uralo kalnuos...
Vakaras ėmė raudoti,
Rožės mirgėjo rasa,
Grįžki, brangiausioji mama, 
Kam palikai tu mane!

(Iš Laisvės kovų dainos)

IŠ LIETUVIU CHARTOS:

Valstybė yra aukščiausioji tautinės bendruomenės or
ganizacija.

Valstybinė nepriklausomybė yra tautinės kultūros ug
dymo ir išlikimo būtinoji sąlyga.

Darbu, mokslu, turtu ir pasiaukojimu lietuvis kovoja, 
kad apgintų ir išlaikytų nepriklausomą Lietuvos vals
tybę.

Tautos istorija yra geriausia tautos mokytoja.
Lietuvis brangina savo tautos praeiti ir tautinius 
papročius.

Lietuvis stengiasi būti vertas savo protėviu, kad paliktu 
pagarbų pasididžiavimą savo palikuoniams.

Lietuvio tautinės spalvos: geltona - žalia - raudona.
Lietuvio tautinė šventė — Vasario 16-ji diena.

Lietuvio šūkis: “Lietuviais esame mes gimę, lietuviais 
turime ir būt!”

140 —
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LIETUVIU TAUTA,

Lietuviais esame mes gimę, 
Lietuviais turime ir būt!

LIETUVIŲ
CHARTA

užsigrūdinusi amžių kovose dėl teisės laisvai ir nepri
klausomai gyventi savo tėvų žemėse, 

vieninga valia siekia savo gyvybę, kalbą, tautines bei 
valstybines tradicijas išlaikyti, kurti ir ugdyti,

kad, sava tautinė kultūra visuotinei žmonių giminės 
pažangai bendradarbiaudama, vykdytų Visagalio valią 
ir laisvo žmogaus pašaukimą.

Lietuvių Tautos amžinųjų siekimų vardan skelbiama 
ii LIETUVIU CHARTA:

1.
Tauta yra prigimtoji žmonių bendruomenė.

Niekas negali būti prievartaujamas savo ryši su tau
tine bendruomene nutraukti.

Pasaulyje pasklidę lietuviai sudaro vieningą Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenę.

2.
Žmogus turi prigimtąją teisę laisvai išpažinti ir ugdyti 
savo tautybę.

Lietuvis lieka lietuviu visur ir visada.

Savo tėvų išlaikytą Lietuvių Tautos gyvybę lietuvis 
perduoda ateities kartoms, kad amžinai gyventume.

3.
Kalba yra stipriausias tautinės bendruomenės ryšys.
Lietuvių kalba lietuviui yra tautinė garbė.

4.
Šeima yra tautos gyvybė.
Lietuvis kuria lietuvišką seimą.

5.
Tautinė kultūra yra kelias i tarptautini pripažinimą ir 
bendravimą.

Apreikšdama tautos genijų, tautinė kultūra įneša sa
vaimingą indėli i visuotinius žmonių giminės laimėjimus.

6.
Valstybė yra aukščiausioji tautinės bendruomenės or
ganizacija.
Valstybinė nepriklausomybė yra tautinės kultūros ug
dymo ir išlikimo būtinoji sąlyga.

Darbu, mokslu, turtu ir pasiaukojimu lietuvis kovoja, 
kad apgintų ir išlaikytų nepriklausomą Lietuvos vals
tybę.

7.
Mokykla yra tautinės dvasios židinys.

Kiekvieno lietuvio kilniausioji pareiga būti lietuvių 
mokyklos rėmėju.

8.
Draugija yra tautinės kultūros veiksminga talkininkė.

Lietuvis kuria ir palaiko religines, kultūrines, jaunimo, 
savišalpos, profesines ir kitas lietuvių draugijas.

9.
Mūsų tėvų kovos ir aukos dėl lietuviškos knygos yra 
testamentinis įpareigojimas visoms Lietuvių Tautos 
kartoms.

Lietuvis organizuoja ir remia spausdintą lietuvišką žodi.

10.
Tautos istorija yra geriausia tautos mokytoja.

Lietuvis brangina savo tautos praeitį ir tautinius 
papročius.

Lietuvis stengiasi būti vertas savo protėvių, kad paliktų 
pagarbų pasididžiavimą savo palikuoniams.

11.
Tautinis solidarumas yra aukščiausioji tautinė dorybė. 
Lietuvis ugdo tautinį solidarumą.

Visi lietuviai yra lygūs tos pačios tautos vaikai, tarp 
savęs broliai.

Tautinio susipratimo ir lietuvių vienybės ženklan kiek
vienas lietuvis moka nuolatinį tautinio „olidarumo įnašą.

12.
Lietuvio tautinės spalvos: geltona — žalia — raudona.
Lietuvio tautinė šventė — Vasario 16-ji diena.
Lietuvio šūkis: “Lietuviais esame mes gimę, lietuviais 
turime ir būt!”

13.
Lietuvis yra lojalus savo gyvenamajam kraštui.
Lietuvio santykius su nelietuviu nustato artimo meilė 
ir pagarbą kiekvieno žmogaus laisvei, garbei, gyvybei, 
sveikatai ir turtui.

Kiekvieno lietuvio priedermė sudaryti sąlygas tautinei VYRIAUSIASIS LIETUVOS IŠLAISVINIMO
kultūrai. KOMITETAS
LIETUVIŲ CHARTAI 20 METŲ Tremtyje, 1949 m. birželio 14 d.

Lietuvių Charts dabar yra visų lietuvių aukščiausias įstatymas - savoji 
konstitucija , pagal kurią kiekvienas lietuvis tvarko savo tautinį gyve
nimą. Sesės skautės ir broliai skautai, savo vyresniųjų palaikomi, giliai 
įsisąmoniną Lietuvių Chartos dėsnius ir stengiasi tobuliau juos suprasti.

•141
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Vandens malūnas Žemaičiuose.
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SKAUTININKAS -
_ įšventintas kunigu

J. E*. Vyskupas. V8. Brizgys s.m. gegužes 17 d., Waterbury j e 
Conn.., kunigo šventimus, suteikė Antanui Saulaičiui,SJ.

Iš viso tai buvo pirmą kartą, kad kunigas šventinamas; 
lietuvių kalba.

A. Saulaitis priklauso? 
Lietuvos jėzuitų provinci
jai.. Sav® pirmąsias Mišias 
Chicagoje atnašavo? prie 
Lietuvos Nepriklausomybės 
paminki.® Jaunimo centro so
dely j e»

Jaunimą Centre. įvyko? vai- 
sės su programa, kurią įdo
miai pravedė Brolijos VS v. 
s.- VI. Vijeikis, skautams; 
ir svečiam® joje dalyvaujant

Clevelando skautininkių vardu A. Saulaiėiui do
vaną įteikia s. M. Švarcienė. Įvairių kolonijų pa' 
kviestas;, jis šv, Mišias atnašavo Bostone, New 
Yorke, Toronte, Detroite, Clevelande ir kit. •ANUNA5 LAIKO MISELS-S gIR tra lia lia ~ BPTOįS KUNIGAS Į

IR TRA LIA LIA . . jJ mi
IRTCAUALIA—.____

- ( TMiKO W MB aos
\ OS WMW
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Nelės Mazalaitės
PASAKĄ APIE KAREIVĮ JONĄ

Scenai paruošė Beatričė Kleizaitė-Kerbelienė

SKAITYMAS: Ir dar kartą mes grį
šime savo pasakojimu į dangų, į 
vieną įvykį, atsitikusį karštą dieną. 
Taip, buvo neįmanomai karšta: kie
čiausias kaktusas leipo, it trapiau
sios gėlės daigas, ir paukščių ger
klėse trupėjo liežuviai, tarsi jie bū
tų buvę padaryti iš įkaitusio smėlio. 
Angelai negalėjo pajudinti sparnų, 
sunkių nuo prakaito, ir jie tvokso- 
jo, kaip išmaudyti balandžiai.

ŠV. PETRAS: Kas čia dedasi? Šitas 
karštis neina iš vasaros, šita šiluma 
nepilstoma iš saulės sandėlių. Jeigu 
žemėj nebūtų pasibaigęs karas, sa
kyčiau: vėl patrankos degina mūsų 
ąslą, bet juk tenai seniai jau yra 
taika. Kas gi čia dedasi?

(Angelas sodininkas ateina ir žiūri, 
ar neišdžiūvę gėlių vazonai. Pasi
ėmęs kibirą, bėga į šulinį. Ten ran
da gulintį žmogų).

ANGELAS: Ką tu čia veiki? 
(Žmogus pakyla, bet nieko nesako).

ANGELAS (išsigandęs): Ką tu čia 
veiki??

ŽMOGUS: Ieškau savo motinos. 
Pragare ji negali būti, o skaistyk
loje neradau, todėl atėjau čia. Var
tai buvo uždaryti, nenorėjau belstis, 
tai truputį numigau.

ANGELAS: Kas tu esi?

ŽMOGUS: Kareivis Jonas.

ANGELAS (pasisemia vandens): 
Piname. (Nuskuba, palaisto gėles 
praeidamas ir nueina i pakraštį, 
kur yra šv. Petras). Šventasis Pet
rai, čia atėjo kažkas ir sakosi esąs 
kareivis Jonas. Bet aš nežinau, ar 
jis kalba tiesą: karas pasibaigė taip 
seniai, kad visi kareiviai mirė, ar
ba išgijo ir nuėjo namo. Ir jis toks 
keistas, nebijo karščių, nieko ne
prašo.
(Angelas skubiai nubėga laistyti 
gėlių).
(Susirenka palaimintųjų būrelis).

PIRMAS: Taip seniai mes bematėm 
kareivį: priimkim jį.

ANTRAS: Tu mums papasakosi gra
žių karžygiškų istorijų.

TREČIAS: Tu, tur būt, apgynei 
miestą ir išgelbėjai tūkstančius gy
ventojų?

ŽMOGUS: Ne.
ŠV. PETRAS: Iš tikrųjų, ką gi tu 
esi nuveikęs? Gal tu gelbėjai kūdi
kius iš ugnies, savo kūnu esi užsto
jęs draugą?

ŽMOGUS: Ne.

ŠV. PETRAS: Ach, taip. Tu gynei 
savo žemę nuo užpuolikų ir mirei 
už ją.

ŽMOGUS (sušunka liūdnai ir bevil
tiškai): Ne. Jūs, tur būt, nežinote, 
kad mums nebuvo leista ginti savo 
žemės. Jų atėjo tiek daug, piautuvą 
ir kūjį nešė jie. Jie mokėjo užmušt 
ir nemirtingą sielą. Jie vogė mus iš 
namų ir varė tolyn. Jie ieškojo mū
sų pasislėpusių giriose ir kaip įkai
tus varėsi mūsų senus tėvus. Kai iš
girdau, kad jie paėmė mano moti
ną, aš išėjau iš savo slėptuvės. Ir jie 
išvežė mane. O motina mirė iš siel
varto. Dirbdami ten, mes nebeteko
me prakaito ir ašarų, iš nuovargio 
ir nevilties daugelis mirė — taip, 
kaip ir aš. Ir dabar ateinu paklaus
ti, gal būt, jūs regėjote mano mo
tiną.

MOTINA MARIJA (atsirado jam 
bekalbant): Niekuomet negaliu ma
tyti nė vieno nuliūdusia, kad jam 
nepadėčiau. Argi nereikėtų surasti 
jo motiną?
(Sučiulba paukštelis).

ŽMOGUS: Tai vyturėlis! Tai jis gie
dojo, kai aš ardavau savo dirvą 
(šypsosi), arba kai skambėjo rasa, 
krisdama ant dalgio šienapjūtėj. Ir 
visu gražiausiai dainuodavo mer
gaitė, kurią norėjau parsivesti na
mo, kad užvaduotų mano motiną. 
Ir motina stovėdavo ant slenksčio,

ir viskas aplinkui žinojo ir jautė, 
jog mes čia šeimininkai. Mūsų so
dyba buvo tokia pat graži, kaip 
dangus... (Išsigąsta, visi tyli).

VIEŠPATIES BALSAS: Atveskite 
jo motiną. (Atbėga moteriškė, ap
kabina kareivį). Šičia tu gausi so
dybą, iš kurios tavęs niekad neišva
rys!
(Palaimintieji apstoja kareivį. Ta
ria gerą žodį. Kareivis pradeda vėl 
liūsti, bando kalbėti, bet nedrįsta 
ištarti žodžio).

VIEŠPATIES BALSAS: Tu dar ne
si laimingas? Dar nesi nurimęs? Ko 
gi tu dar nori, vargšas žmogau?

ŽMOGUS: Tiktai Tavo žodžio, Vieš
patie: Ar ten žemai, mano sodyboj, 
visuomet bus priešai? (Viešpats 
pakelia dangaus kraštą. Kareivis 
pamato žemę. Visi sustingsta).

SKAITOMA: Baltija banguoja ra
miu pajūriu, Dubysa švyti, kaip 
paukščių takas. Miestuose kyla na
mai, ir kaimuose žmonės deda rąs
tus pamatams ir kloja šiaudus ant 
stogu. Visur yra tik savi žmonės. 
Jų veidai ramūs ir be baimės. Iškil
mių vietose stovi bokštai ir stiebai 
ir tarsi per vėją, vėliavose iškilęs, 
lekia baltas raitelis. Ir žmogus pa
mato, kaip jo sodybos dirvoj stovi 
jo kraujo vyras ir žiūri į žemę to
kiu žvilgsniu, tarsi bučiuotų ją.

ŽMOGUS (pakelia akis į Viešpatį): 
Aš tikiu Tavo pažadu, Viešpatie, ir 
dabar nėra nieko laimingesnio už 
mane, mano Dieve.

(Galas)

— 145
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LORDAS R. BADEN-POWELLIS

Reikia paminėti, kad B.-P. mo
kykloje neturėjo artimo draugo: jis 
nelengvai atsiverdavo kitam ir, at
rodo, labiau mėgdavo kalbėti su 
mokytojais, kaip su berniukais. Bet 
tai nereiškia, kad jis buvo nepopu
liarus — toli gražu, bet jis netiko i 
berniukų pripažinamus kelis tipus. 
Jo išlygintas būdas ir linksma nuo
taika bei sutikimas dalyvauti įvai
riausiuose užsiėmimuose jam pelnė 
gero, kad ir kiek keisto vyruko var
dą.

Mokyklos direktorius sakė, kad 
B.-P. buvo nepaprastai naudingas 
mokyklai kraustantis iš Londono. 
Dauguma kitų berniukų buvo iš pri
gimties konservatyvūs, bet B.-P. pa
dėjo išlyginti pasikeitimo sunku
mus.

Jis nebuvo nei išimtinai geras mo
kinys, nei puikus sportininkas. Vie
name jo mokyklos liudijime direk
torius pažymėjo, kad jo sugebėjimai 
didesni už mokslo rezultatus. Jis 
dalyvaudavo sporte ir labiausiai 
mėgo futbolą. Mokyklos laikraštėlis 
jį gyrė kaip vartininką. Žaidimo 
metu jis mėgdavo nors kartą garsiai 
sušukti šūkį ir keisti batus žaidi
mui įpusėjus — kojoms būdavę pa
togiau.

Mokykloje buvo visokių klubų, ir 
B.-P. priklausė irklavimo ir ledo 
rutulio klubų bei muziejaus ir Spor-

EINA UPĖS KRANTINE

Užsidėję kuprines,
Visa ko prikrautas, 
Eina upės krantine 
Skautai stovyklauti.
Mina, pluka paneriais 
Dulkini, sušilę:
Gal tiktai pavakariais 
Šilą prieis už mylios.
Nors pavargę, bet jauni 
Traukia sau dainelę, 
Kad miške bus ne vieni — 
Striksens su kiškeliais. 

to Dienos komitetui. Jis dalyvauda
vo ginčuose ir paprastai būdavo 
prieš siūlomą mintį arba sumany
mą, matyt, grynai norėdamas 
mankštintis, rungtis žodžiais.

Berniukai gyveno tarsi šeimomis 
atskiruose namuose. B.-P. ir keli jo 
tos pačios šeimos draugai įsteigė 
Druidų (Žynių) klubą. Kiekvienas 
klubo narys turėjo savo ypatingą 
vardą: kapitonas Jūros Sraigė, pro
fesorius Avikailis, lordas Maudykli- 
nis Rankšluostis — B.-P. vardas. 
Protokolų knyga išlaikyta. Ji deko
ruota škicais, kuriais B.-P. žavėda
vo savo bendraamžius, ir nustato, 
kad kiekvienas brolis, kuris negalės 
sukurti dainos arba sugalvoti kal
bos (minutę po to, kaip jį pakvie
tė), netrumpesnės už 5 minutes arba 
vieną jardą, bus nubaustas — jis 
turės duoti vieną butelį limonado.

Labiausiai už viską B.-P. mėgda
vo vaidinimus ir koncertus. Šeimo
je jo mokėjimas vaizduoti žmones 
ir pamėgdžioti gyvulių balsus džiu
gino visus. Mokykloje jis buvo nuo
lat kviečiamas dalyvauti vaidini
muose, muzikinėse pramogose ir 
improvizuotuose koncertuose, ruo
šiamuose mokytojų šeimų ir berniu
kų. Jis dainavo, neblogai grojo 
smuiku, vaidino ir pasirodydavo 
ekspromtu, kas visiems labiausiai 
patikdavo.

Žengia, pagaliau, būriais
Į Krivaičių šilą, 
Kur prie laužo vakarais 
Šnekės su vaidilom.
Kvies į laužą sesutes, 
Jaunas kvies mėginti 
Kernavės vaidilutes 
Tenai suvaidinti.
Visus darbo sunkumus
Nugalėję girioj,
Sugrįš skautai į namus 
Sveiki, daug prityrę.
7.XI.30

Stasys Jakštas

Namai, kuriuose gimė B-P, Londone

Kartą lordas B.-P. lankė savo se
nąją mokyklą ir pataikė į pobūvį. 
Kada vienas iš vaidintojų iškrito, 
pertrauka pasidarė per ilga, ir ber
niukai ėmė nerimti. Direktoriaus 
pakviestas, B.-P. tuojau užlipo į sce
ną ir atvaizdavo prancūzų kalbos 
pamoką — laimė, prancūzų kalbos 
mokytojo nebuvo salėje — kokią jis 
atsiminė iš savo mokyklinių laikų. 
Jis buvo nepamainomas, ir berniu
kai plyšo juokais.

Už Charterhouse mokyklos sporto 
aikščių tęsėsi anais laikais dar ma
žai paliesti miškingi plotai, kur mo
kiniams buvo draudžiama eiti. Bet 
kokį gamtos mėgėją jie turėjo labai 
vilioti, ką kalbėti apie B.-P.: jis vie
nas slaptai praleido ten daug lais
vo laiko, apie ką jis pasakojo savo 
atsiminimuose.

Jis prisiminė, kaip sugaudavo zui
ki ir iškepdavo jį ant mažos be dū
mų ugnies, kad neišsiduotų; kaip 
išmoko vartoti kirvį, eiti nukritu
siu medžiu per vandens išrėžtą klo
nį, slinkti taip tyliai per mišką, kad 
paukščiai ir žvėrys jį laikytų drau
gu, ne įsibrovėliu. Jis įsimiklino 
slėpti savo pėdsakus, lipti į medį ir 
nejudėti, kad pro jį praeiną suaugę 
jo nepastebėtų. O gal jie tik dėjosi 
jo nematą?
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JAV ATLANTO RAJONO SĄSKRYDŽIO dalyvės vadovės: I. eil. — 
sės. Viktorija (Dalia Kebliiiskaitė), v. si. Šeimininkienė, ps. G. Stankūnie
nė, ps. A. Bartytė, v. si. A. Marijošienė; II. eil. — ps. D. Surdėnienė, ps. B. 

Zdanienė, s. L. Milukienė, v. si. A. Kindurienė, v. s. O. Saulaitienė, ps. A. 
Bartienė, ps. I. Jankauskienė, v. si. sės. Jurgita (M. Saulaitytė).

Lietuvių Liaudies Menas Tarptautinio Skaučių Ratelio 
SueigojeŠ. m. sausio 20 d., Tarptautinio Skaučių Ratelio (International Trefoil Circle) sueigoje, įvykusioje p. Diana Goldberg namuose Manhattan, N. Y., įvairių tautybių skautės buvo supažindintos su lietuvių liaudies menu.Sueigos metu lietuvių tautinius rūbus demonstravo vyr. sk. si. Aldona Kidolytė, o v. s. Viktorija Ce- četienė vaizdžiai papasakojo apie lietuvės moters nagingumą, jos pilnas raštuotų audeklų kraičio skrynias, lietuviškų raštų pritaikymą ir rankdarbių įvairumą.Ta pačia proga svetimtautės sesės pamatė ir to lietuviško nagingumo vaisius. Buvo suruošta parodėlė iš lietuviškų audinių, medžio drožinių ir leidinių apie liet, liaudies meną. Taip pat parodėlėje buvo išstatytas 

ps. A. Glodo ntr.

ir ps. B. Kidolienės nemažas gintarų rinkinys.Sesė iš New Jersey demonstravo juostų audimą, kuris domino visas. Rinko nytis ir bandė raštą ir japonė, ir graikė, ir Kenya negrė. Visos negalėjo atsistebėti, kaip su mažomis staklelėmis ir pačiu primityviausiu audimo būdu nuaudžiama tokios spalvingos juostos, gaunama tikrai įmantrūs raštai.Tarp gintarų, juostų ir smūtkelių žaliavo vazone ir lietuviška rūta. Sesė Čečetienė papasakojo, ką rūtą reiškė lietuvei mergaitei, kaip kiekviena mergaitė augindavo rūtas savo darželyje, kurios ištekant papuošdavo jaunamartės galvą.Sueigoje dalyvavusioms lietuvėms skautėms tas didelis visų dėmesys mūsų liaudies menui buvo nemažas

Gražina Tulauskaitė

VASARA

Saulės midumi vaišinas
Liepos su beržais.
Bitės skuba į liepynus
Vis ratelio žaist.
Tulpės raudonom taurelėm
Geria saulę čia.
Su žvaigždėm kalbėtis galim 
Joninių nakčia.
Žolėje žiogelis jaunas
Mokosi smuikuot.
Vasara sau kraitį kraunas, 
Kol atjos ruduo.

(Po Svetimu Dangumi)

pasididžiavimas, nes tas viskas išskyrė lietuvę iš daugumos ir pavaizdavo ją darbščią ir nagingą.Sueigoje buvo malonu matyti p. Ruth Perera, kuri yra plačiai žinoma kaip Girl Scouts of America vyriausio štabo narė, taip pat narė tarptautiniame skaučių komitete. Ji palaiko labai draugiškus ryšius ir su pasaulio skaučių įkūrėja Lady Baden-Powell.Lietuviai jai nėra svetimi. Ji su pasididžiavimu nešioja lietuvių skaučių ženklą — rūtelę ir su nemažesniu pasididžiavimu pasako, kad jos žentas yra lietuvis vilnietis, iš kurio ji sužinojo daug dalykų apie Lietuvą ir lietuvius.Vėlai vakare, visoms išsiskirsčius, pro požeminio traukinio dundesį dar vis tebegirdėjau kitataučių sesių pagyrimus lietuvei moteriai, nusistebėjimo išsireiškimus apie mūsų liaudies meną, kuris yra tikrai įvairus, turtingas ir, nors kilęs iš gilios; senovės, ir šiais laikais dar nepamirštamas, visur pritaikomas ir branginamas.Atvėrus nors maža dalele mūsų tautodailės kraičio skrynią ir joje laikomus lobius parodžius svetimtautėms, kurios jais nuoširdžiai žavėjosi, kyla pasididžiavimas būti Lietuvos dukra ir lietuve skaute.
ps. B. Kidolienė
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SKAUTAI
VYČIAI

Mūsų mintys:

"DIEVUI, TĖVYNEI IR ARTIMUI"
Dievas turi būti mūsų vadovas. 

Mes turim savo gyvenimą gy
vent pagal Dievo taisykles. Kai 
gyvenam šitaip, reikia atsimint, 
kad mes visur turime taip gy
vent. Negalima pasirodyti reli
gingas bažnyčioj, o ne namuose. 
Jeigu gyvensime dieviškai, tai 
turim taip gyventi visur.

Mes turim daugiau apie Dievą 
išmokti. Išmokstame ne būtinai 
iš knygų, bet ir žiūrėdami i gam
tą, į žmones ir į pasaulį.

Mūsų nuomonė apie Tėvynę 
yra tokia: mūsų tėvynė dabar 
yra čia, mes turim visą savo mei
lę Amerikai duot, bet tuo pačiu 
laiku turim nepamiršt Lietuvos. 
Mes sakom, kad Amerika vis eis 
pirma, o tada Lietuva.

Mums atrodo, kad mūsų arti
mi yra paveikslai Dievo. Mes tu
rim savo artimą taip pat gelbėti 
ir su juo taip pat elgtis, kaip kad 
mes būtume prie Dievo.

Bronius Acalinas ir Alvydas
* * *

(AUKŠTIKALNIO n žiemos stovyklos 
dalyvių rašiniai).

sidižovinti, pavalgyti ir gerai iš
simiegoti. O jeigu atsirastų dar 
ir narsesnių skautukų, tai galėtų 
iškylauti be palapinių. Jie tada 
galėtų pasistatyti sniego namą, 
pasikurti laužą ir ten pagyventi 
trumpą laiką.

Vyčiai kandidatai:
G. Taoras ir G. Geldys.

GAMTA ČIA
Smagu ir jauku, kada esame 

toli nuo civilizacijos. Negirdi ma
šinų važinėjant, tik skautų riks
mus ir šaltą vėją. Būdamas toli 
nuo visko, be rūpesčių, gali, ma
loniai nusiteikęs, skautiškai ge
rai praleisti laiką. Nors sniegas 
šešių pėdų gilumo, vis tiek yra 
didelė proga susipažinti su gam
ta.

Čia New Hampshire, toli nuo 
visko, ne kaip kitos skautiškos 
stovyklos miesto vidury, yra 
daugiau vietos ir vanduo bei 
oras yra švarūs. Nors stovyklau
ti čia yra truputį civilizuota, bet 
daug švariau ir smagiau miegot.

Skautai turi būti laisvi, ir čia

t. tuntininkas, pavasarinio sąskry
džio organizatorius.

yra proga. Darom, ką norim, 
skautiškai, be jokios baimės ar 
kliūčių. Lauke gali jaustis labai 
laisvai, nėra kitų žmonių, tik 
broliai skautai.

Šita ypatinga vieta yra labai 
skautiška vieta. Daugiausia lie
tuvių skautai myli tas pušis ir 
saldų orą, kuriuo mes kvėpuo
jam. Dėl šių priežasčių turėtu
mėm jaustis laimingi, nes, jei 
gamta nepatinka, stovyklauti ne
siseka. Nėra tikros stovyklos.

R. Krulikas ir G. Subatis
Mums šitos sąlygos patinka, 

bet mums visiems patiktų labiau 
miegoti lauke. Savaitgaliui yra 
labai patogu šitaip stovyklauti, 
bet per dviejų savaičių stovyklą 
mums patiktų labiau lauke mie
goti palapinėse arba sniego na
me. Mes galėtume naudoti šitą 
namą vyriausiai būstinei ir mie
goti lauke.

Pavyzdžiui, jei šita stovykla 
būtų truputį ilgesnė, mes galėtu
mėm išeiti į trumpas iškylas, neš
dami savo palapines ir miega
muosius maišus. Pabuvę ten ke
lias dienas, galėtumėm parvykti 
į vyriausią būstinę pasišildyti, iš-

Nuotraukėlė iš Anglijos. Būrelis mielųjų vadovų, 
skautukų bei skautyčių. Kairėje rajono vadas s. J. Mas- 
lauskas, dešinėje s. B. Zinkus ir k.
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KERELIŲ šeimao

SKAUTIŠKOSIOS
ŠEIMOS

JAUNIŲ šeima» Chicagos AUSROS VARTŲ t-to 
AUŠRINĖS dr-vės skiltininkė sl.Laima Jauniū- 
tė, GABIJOS administratorė v.si. F.- Jaunienė 
ir LITUANICOS^t. BASANAVIČIAUS dr-vės dr-kas, 
V TS buvęs LIŠKIAVOS pilies valdovas s. Z.

KERELIAI, Jolanda ir Alfonsas 
Kereliai - abu skautininkai® Duk
relės Vilija ir Svajonė - skautės:; 
s. Jolanda KERNAVĖS t. vyr. skč. 
GAJOS būrelio vadovė; abi dukre
lės taip pat kernavietės.-
Skautų Brolijos Vadijos skautų 

vyčių skyriaus vedėjas ps. Dr. R. 
Povilaitis; su sūneliu vilkiuku 
Arvydu savo paveikslų iš gamtos 
medžiagos parodoje Jaunimo Centre 
Chicagoje. S. Povilaitis redaga
vo neseniai išleistą knygą SKAU
TAS VYTIS.

POVILAIČIŲ skautiškoji šeimos dalisMūsų skautybė pirmiausia stipriai laikosi todėl, kad yra daug šeimų, kuriose skautavimui skiriama daug dėmesio. Tėvai ir vaikai — visi dedasi, kad lietuviškas skautavi- mas gyvuotų.Skautiškomis šeimomis laikome, jei jos narių dauguma yra skautai- ės.
LITUANICOS t. skautų vyčių ŠARŪNO 
būrelio nariai viduryje, sėdi - V. 
Plioplys, A. Matukas, V. Namikas, 
R. Vedegys, J. Toliušis-, Z. Jaunius 
A. Karaliūnas ir C, Stankevičius, 
o aplink juos jų vaikai - skautės 
ir skautai. Įdomu! 

SKAUTŲ VYČIŲ šeima Chicagoje.

-149
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Atlanto rajonas

JAV ATLANTO RAJONO skaučių 
ir skautų tradicinis pavasa
rinis sąskrydis- IV.26-27 d.d. 
tėvų pranciškonų sodyboje 
Kennebunkporte, Me.

Sąskrydį organizavo, rajono 
vadijai pavedus, KRETINGOS 
skautų tuntas., kurio tuntinin- 
kas s. Mykolas Subatis jau ke
lintą karktą rūpestingai atlie
ka sunkų organizavimo darbą.

Sąskrydis, labai pasisekė. 
Programa buvo įvairi. Daug 
užsiėmimų. Gerai aorūpinti. 
Dalyvių buvo apie 250 asm..
Vadovai ir vadovės dar tu- 

iiėjo ir savo -posėdžius.

• h 
ra -h

>u

o Tl o 
o

Paminklinis lietuviškas kryžius 
ir atmintinis mūrinis paminklas 
iš New Yorke įvykusios psaulinės 
parodos Vatikano paviljono.

/Kair./ Sąskrydžio dalyviai 
/matomos tik sesės ir kiek bro
lių/ užsiėmimų salėje užbaigi
mo metu.

re 
h +> ei

ra 
ft

Sąskrydžio organizatorius 
KRETINGOS t. tuntininkas s. 
M. Subatis dėkoja programos 
vedėjui s. A. Saulaičiui.
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Lietuvių Skautų Brolijos Oro Skautų Skyr. vedėjas ps. Jonas Gierštikas

LIETUVOS AVIACIJA
Lietuvos karo aviacija buvo įsteigta 1919 m. 

Tad šiais metais sukanka 50 metų nuo įsteigimo

Pirmoji oro kelionė Lietuvoje buvo atlikta 
Vilniuje 1809 Robertsono, kuris pakilo šildomu 
oro pripūstu balionu. 1851 žemaitis Aleksand
ras Hriškevičius išspausdino lenkiškai Parolot 
Žmudzina (Žemaičio garlėkys), kuriame, ap
žvelgęs seniau darytus bandymus sunkesniais 
už orų aparatais į viršų pakilti, davė ir savo 
sugalvotojo garlėkio (garo mašinos varomo 
aparato) schemų. Tokį aparatų jis buvo 
sukonstruktavęs ir išbandęs Kaune per vienų 
prekymetį. Kada jo aparato pabaidyti suvažia- 
vėlių arkliai išsibėgiojo, pridarydami daug ža
los, Kauno gubernatorius įsakė Hriškevičių 
suimti ir Sibiran ištremti. Gelbėdama savo 
vyra, žmona tų aparatų sukapojo. Nėra žinios, 
ar paskui panašūs bandymai dar buvo kada 
Lietuvoje daryti. Tik prieš kelerius metus 
prieš I Pasaulinį karų buvo atliekami parodo
mieji skraidymai Vilniuje, kur skrido atvykę 
rusų lakūnai.

Lietuvos savarankiškosios aviacijos užuo
mazga yra glaudžiai susijusi su Lietuvos ne
priklausomos kariuomenės kūrimusi. Jau 1919 
1.30 buvo sudarytas inžinerijos kuopos aviaci
jos būrys, III.l jis paverstas kuopa. III. 12 
ji paversta dalimi. Joje buvo 7 karininkai, 
4 tarnautojai ir 30 mokinių ir kareivių spe
cialistų. Pirmas Sopwith tipo 100 a. j. lėk
tuvas teko Lietuvos aviacijos karo grobiu iš 
bolševikų: jis, pritrūkęs benzino, 1919.11.5 
nusileido prie Jiezno. 1919.11.27 buvo Lietuvon 
atgabenti Vokietijoje pirkti 8 nauji lėktuvai, 
o mokomasis lėktuvas buvo įgytas 1919.VI. vo
kiečiams kraustantis iš Kauno. 1919.III.12buvo 
įsteigta aviacijos karo mokykla. 1921.III. prie 

mokomosios eskadrilės buvo suorganizuoti 
žvalgų ir lakūnų kursai. 1923 suorganizuota 
aviacijos mokykla iš karininkų ir puskari
ninkių klasių. 1936 Lietuvos Aero klubas įstei
gė sportinę eskadrilę. Nuo 1931.1.31 prie Vy
tauto Didžiojo karininkų kursų veikė aviacijos 
skyrius. Lietuvos aviacijos kūrimosi pradžio
je dėl savų prityrusių lakūnų trūkumo aviaci
jos kūrimasis ėjo gan sunkiai, bet visdėlto Lie
tuvos aviacija dalyvavo ir Nepriklausomybės 
karuose ties Panevėžiu, Ukmerge, Varėna, Su
valkais ir kt. Per palyginti trumpų laikų Lie
tuvos karo aviacija tinkamai pakilo. Ji paga
mino ir eilę savo konstrukcijos lėktuvų: gen. 
inž. A. Gustaitis keturių tipų Anbo, vyr. Itn. 
inž. Dobkevičius trijų tipų Dobi. Tačiau ne
paisant šiaip nedidelio skaičiaus Lietuvos lakū
nų, jų nuostoliai įvairiose aviacijos katastro
fose buvo gan dideli, nes tik nuo 1919.IX.28 
ligi 1933.VU.13 žuvo 24 lakūnai. Lietuvos aero
klubas davė pradžių ir Lietuvos civilinei avia- 
Cljai* Lietuvių Enciklopedijos)
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DOBI I

1921 m. Vyr. Itn. J. Dobkevičius pradeda konstruktuoti savo 
lėšomis sportinį lėktuvą asmeniškam - sportiškam naudojimui. 
Valdiški galingais motorais karo lėktuvai, žinoma, šią norą 
patenkinti negalėjo.

Padedant I-os eskadrilės darbininkams ir tarnautojams jau 1922 
m. lėktuvą baigia ir pakrikštija ’’DOBI I”.

Dobi I vienvietis monoplanas su 30 a.j. "Haacke’’motoru dviem 
horizontaliais priešingais cilinderiais sudaro vaizdą labai mažyčio 
lėktuvėlio. Jo 7.5 kvadratinių metrų ploto sparnai neša 290 kilo
gramus, tuščias sveria 167 klg. 7.5 kvadratinių metrų ploto 
sparnai, trapezoidiniai - vidutiniai storo profilio į galus plonėją, 
pagaminti iš medžio, aptraukti audeklu. Trumpas bet storas lie
muo, sudarytas iš keturių medinių laužeronų ir rėmų, apdeng
tas aliuminine skarda. Lakūno sėdynė vidury sparno su celuloidi- 
niais langais sparne geresniam matymui. Jo greitis 175 km. / vai. 
ir į 1000 m. pakyla per 6 min.

Daviniai pasiekti su tokiu silpnu motoru nepaprastai geri, mato
mumas menkokas.

J. Dobkevičius bandė skristi į Petrapilį, bet buvo priverstas nu
sileisti dėl menko sugedimo. Bekylant palaužė lėktuvą ir turėjo 
grįžti Kaunan. 1925 m. gruodžio mėn. besileisdamas užkliuvo už 
vežimo. J. Dobkevičius susižeidė sunkiai koją, o lėktuvas nebuvo 
daugiau remontuojamas.

M
B
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Sesės kanadietės sprendžia
jūrinius uždavinius*
Chicagos LITUANICOS tunto ALGIMANTO laivo ' 
vasaros kelionė Wisconsin upe NABO valtimi
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Čia įrašyti raides.

Škiltininkė davė savo 
esėms uždavinį. Iš jo se
es sužinos kur važiuoja.

Lietuvos Sostinės antrą 
raidę įrašyti į antrą 
langelį.
Iš medžio, kamieno padary
tas namelis yra Žemaitijo
je. Jį pastatė seną laiką 
rašytojas Dionyzas Poška. 
Šio namelio pavadinimo aną 
trą raidę įrašyti. į septini 
tą langelį.
Šis ąžuolas yra 2000 metą 
senumo. Auga aukštaitijoje< 
Jo vardo šeštą raidę įra
šyti į penktą langelį.

Tai didžiausias akmuo Lie
tuvoje. Jo vardo ketvirtą 
raidę įrašyti į ketvirtą 
langelį.

Auksėiausio Žemaitijoje, 
kalno vardo ketvirtą raidę 
įrašyti į šeštą langelį.
.Darius ir Girėnas 1933 31' 
jis New York išskrido į .Kau
ną, Ją lėktuvo vardo pirmą 
raidę įrašyti į pirmą lan
gelį.
Lietuvos didžiausios upės 
vardo antrą raidę įrašyti 
į trečią langelį.

Nudažyk šią tulpių puokštę, 
o į langelius įrašyk daž
nai lietuvią kalboje nau
dojamus mamytės pavadini
mus .
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KLAUSI — RASI

— Kas tenai taip pyška?...
— Suėję į mišką, 

Palapinių retą 
Skautai miestą stato.

— Kas ten triukšmą kelia?.
— Tai skautų dainelė 

Linksma iš pušyno 
Išplaukti mėgina.

— Ar girdi, kas šaukia?...
— Skaučių dainos plaukia: 

Taip į girios tylą 
Jaunystė prabyla.

— Kas žarom plazdena?...
— Laužą ten kūrena

Savo vakarinį 
Skautišką šeimyna.

— Ar mums nevertėtų 
Laužo pažiūrėti?...

— Eime į pušyną, — 
Tegul skautai žino, 
Kad einam prie laužo 
Ne vaidint padaužų, 
Bet drauge su skautais 
Dainelę užtraukti, 
Ar rankas supynę, — 
Giesmę vakarinę.

7.XI.27
Stasys Jakštas

LIETUVIŲ PASAKOS:

Voverės uodega
Voverę Dievas sutvėrė ne

didelę ir su mažute uodega. 
Kiti gyvulėliai, kurie turėjo 
dideles ir gražias uodegas, 
ėmė iš voverės juoktis, kad 
ji savo uodega negalėsianti 
nė musių nusibaidyti.

Nuėjo tuomet voverė pas 
Dievą ir ėmė skųstis, kad 
kiti gyvulėliai iš jos juokia
si, jog ji turinti tokią mažu
tę uodegą. Dievas davė jai 
tokią uodegą, kokios dar iki 
tol nebuvo turėjęs nė vienas 
gyvulys.

Ir dabar voverės uodega 
už visų gyvulių uodegas 
gražiausia ir dailiausia.

Kodėl genys margas
Betverdamas paukščius, 

Dievas kiekvieną paukštį 
dažė atskira spalva. Darbas 
jau buvo baigtas, visi paukš
čiai nudažyti, ir Dievas liku
sius dažus, kuriuos prieš tai 
sumaišė, norėjo išpilti.

Bet tuo metu atskrido ge
nys, kuris nežinia kodėl pa
sivėlino, ir prašė Dievą jį 
nudažyti. Pagailo Dievui 
genio, ir jisai nudažė genį 
likusių dažų mišiniu. Taip 
nudažytas, genys ir liko 
margas.

MĮSLĖS:
1. Vaikščiojo panelė po pievelę ir išbars

tė aukso perlus. Mėnuo matė — nepasakė, 
saulė kėlėsi ir surinko.

2. Eina ožys rėkdamas, 
Ragu dangų drėksdamas.

3. Viena raudona įeina — visus išvaiko.
4. Stovi ąžuolas su dvylika šakų, ant 

kiekvienos šakos — po keturis lizdus, kiek
viename lizde — po šešis vaikelius ir septin
ta motina.

5. Raudonas žmogelis žalia barzdele.
6. Vasarą darže bujoja,

Žiemą namuose žiemoja,

Kas jį pauosto, 
Ašaras šluosto.

7. Šimtas lapų, 
Šimtas palapių, 
Patsai ant vienos kojos.

8. Raudonas ponaitis, 
Pilve akmenaitis.

9. Tokia žiemą, tokia vasarą.
10. Ant kojytės kepurytė.

Mįslių atsakymai:
•snqXjf) -oi -ęiSg mras^A -g ’suą 

-sndojĮ '2, -suunSoAg -9 •iząjopĮ -g •į'b19W -p 
•siuSfį 'g ’snųrez jį snumąjoj -g 7
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LSS 1969 Suvažiavimas
Suvažiavimo atstovų registracijos 

mokestis $2.00 asmeniui, mokamas 
Suvažiavimo Prezidiumui regis
truojantis dalyvauti Suvažiavime.

Anglijos ir Australijos rajonų 
atstovai-ės Suvažiavimo atstovo re
gistracijos mokestį moka savo rajo
nų vadams (s. J. Maslauskui ar v.s. 
V. Neverauskui), kurie registraci
jos mokesčius palaiko rajono kaso
je ligi tolimesnio Pirmijos nurody
mo.

Vokietijos rajono vadovai-ės nuo 
registracijos mokesčio atleisti.

Suvažiavimo Prezidiumo adresas:
s. Kostas Nenortas,
44 Alban Street,
Dorchester, Mass. 02124, USA.

LSS Atlanto Rajono Vadi j a
1969 m. balandžio 30 d.,

Plainview, N. Y.
Š. m. balandžio 26-27 d.d. Kenne

bunkport, Me. įvyko Atlanto Rajo
no tradicinė Pavasario Šventė — 
skaučių-tų ir vadoviu-vu sąskrydis.

Šios šventės metu baigėsi Atlanto 
Rajono Sesių Juostų Audėjos kon
kursas.

Taisyklės: Vienas taškas — viena 
sesė išmokyta austi ir nuaudusi vie
ną ar dvi juosteles.

Daugiausiai taškų surinkusi vie
tovė, draugovė, skiltis laimi.

Buvo raginama vietovėse praves
ti juostu audėjos kursus, kad išmo
kytų skautes ir kitas lietuvaites — 
neskautes juostas austi.

Vadovių posėdyje balandžio 26 d. 
buvo nutarta:

I-mą vietą laimėjo HARTFORDAS:
R. Aleksandravičiūtė
V. Aleksandravičiūtė

Anglijos rajonas
Birželio 7—ji Manchesteryje pra

ėjo skautiška ir šventiška nuotaika, 
nes beveik visoje Anglijoje sako
ma, kad tame dideliame mieste vi
suomet lyja. Bet šį kartą saulė, iš
kilus iš ryto miglos, skaisčiais ir 
karštais spinduliais sveikino Živi
lės ir Maironio draugovių skautus, 
besiruošančius vykti į savo vienetų 
7 metų sukaktuves.

Anksti rytą DBLB pirm, ir Vytau
to Didžiojo dr-vės vadovas s. v. si. 
S. Kasparas iš Londono jau pasiro
dė Manchesteryje pas LSB Rajono 
V-jos V-ką s. v. v. si. A. Jakimavi
čių pasitarti. Vėliau pasirodė LBLS 
vicepirm. s. J. Alkis su skautukais 
iš Londono.

Po pietų pradėjo rinktis į savo 
Socialinį klubą patys Manchesterio 
lietuviai, o vėliau ir tautiečiai iš 
Birminghamo, Londono, Boltono, 
Rochdales, Halifaxo ir kitų vieto
vių, o iš Derbio atbildėjo net di
džiulis autobusas, kuriam vadovavo 
skautiškos idėjos rėmėjas ir DBLS 
Derby skyriaus pirm. J. Levinskas.

Orui esant gražiam, dr-vės rikia
vosi gražioje klubo aikštelėje, kurią 
gaubia obelys ir kriaušės. Prie tri
spalvės žengė įžodžiui — jaun. 
skautės: A. Lipkevičiūtė, V. Valiu
kevičiūtė, F. Valiukevičiūtė; jaun. 
skauto: J. Bružas; skautės: O. Lip
kevičiūtė, A. Kutkutė, R. Jalovec- 
kaitė ir R. Bernatavičiūtė. Rajono

S. Banevičiūtė
Z. Dapkutė
V. Kovaitė
G. Jurėnaitė
R. Jurkevičiūtė
V. Šliogerytė
D. Virkutytė
A. Vitėnaitė 

n-rą vietą laimėjo BOSTONAS:
A. Danasaitė
D. Paliulytė 

vadas užrišo kaklaraiščius ir Tėvy
nės mazgelį, o gerojo darbelio maz
gelį užrišo vadeivė ps. G. Valterytė.

Živilės dr-vės dr-kei I. Jakubai- 
tytei išvykstant į Kanadą, dr-kės 
pareigas perėmė v. s. psl. N. Kut
kutė, jos adjutante — v. s. K. Lip
kevičiūtė.

Į paskiltininkės 1. pakelta V. Ba
rauskaitė, j vyr. skiltininkės buvusi 
dr-kė I. Jakubaitytė.

Susirinkę gražiai atsisveikino su 
į Kanadą išvykstančia, labai skau
tiška ir veiklia V. Jakubaičių šei
ma. Rajono vadas įteikė poniai pa
dėkos lapą, ponui įsegė skautišką 
ženklą, o v. s. v. si. Jakubaitytei, 
Jaunimo Kongreso dalyvei, rajono 
vardu įteikė dovaną. Atsisveikini
mo žodį taip pat tarė ir DBLB pirm, 
s. v. si. S. Kasparas ir visa eilė or
ganizacijų atstovų: klubo pirm. V. 
Kupstys, DBLS Manchesterio skyr. 
pirm. A. Jaloveckas, skautų vieneto 
pirm. A. Bernatavičius ir rajono va
das.

Po gražios dainų programėlės įvy
ko malonios vaišės, o po jų žaidi
mai jaunesniesiems. Vyresnieji tuo 
tarpu tarėsi skautiškos veiklos rei
kalais.

Sulaukę vėlyvo vakaro, tolimes
nieji svečiai liko iki rytojaus die
nos, o ekskursijos išvyko namo, ti- 
kėdamosios vėl susitikti, jei ne 
Manchesteryje, tai kituose lietuviš
kų kolonijų parengimuose.

L. Paliulytė
G. Treinytė
R. Veitaitė
D. Venckutė
J. Venckutė

m-čia vietą laimėjo: PHILADEL
PHIA ir WATERBURIS.

Skiltys, kurių visos sesės moka aus
ti juostas, gali prie gairelės dėvėti 
skilties spalvų juostelę.
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Australijos Rajonas
LSB Vadovų lavinimo skyriaus 

vedėjo s. A. V. Saulaičio į kunigus 
šventinimo proga Australijos rajono 
skautams buvo priminta gegužės 17 
ir 18 dienomis padaryti po gerąjį 
darbelį. Ta proga rajone turėjo būti 
padaryta viso apie 500 gerųjų dar
belių.

AUŠROS Tuntas. Jau virto Syd- 
nėjaus skautų tradicija, Atvelykio 
sekmadienį rinktis savoj on stovyk- 
lavietėn margučių parodai ir lietu
viškiems Velykų žaidimams. Su 
margučiais (paruoštais tėvų k-to) 
skautus aplankė “Velykų Bobutė” 
(ponia Aldona Jablonskienė).

Ten pat (balandžio mėn. 13 d.) 
įvyko tunto sueiga. Dienos progra
ma užbaigta laužu, kurį vykusiai 
pravedė pi. Danutė Šliogerytė ir 
skautė Loreta Bačiulytė.

Gegužės 11 d., kartu su Sydnėjaus 
ateitininkais, tunto skautai-skautės 
pravedė Motinos Dienos minėjimą.

Birž. 28 d. tuntas suruošė kaukių 
balių. Kaukių balius yra antras di
džiausių balių Sydnėjuje, kurio pel

nas ir yra tunto “aruodas” visiems 
metams.

Atskira ERELIŲ skiltis Canber- 
roje padėjo ruošti Motinos Dieną. 
Iškilmingoje skilties sueigoje skau
to įžodį davė Raimondas Gružas ir 
Step. Venslova. Motinos Dienai pri
taikytą paskaitą skaitė iš Melbour
ne atvykęs v. s. Ant. Krausas.

DŽIUGO Tuntas. Dėl pasikeitusių 
gyvenimo sąlygų s. V. Adomavičius 
pasitraukė iš tuntininko pareigų. 
Nuo š. m. kovo 25 d. tuntininko pa
reigas perėmė buvęs pavaduotojas 
s. v. v. si. Vladas Stasiliūnas.

VENTOS Vietininkija. Praėjusių 
metų pabaigoje vietininkijos vado
vavimą perėmė ps. Regina Plat- 
kauskienė. Numatyta eilė pagerini
mų skautiškoje veikloje.

Gegužės 10 d. vietininkijos skau
tės ir skautai suruošė platų ir įdo
mų Motinos Dienos minėjimą. Pa
skaitą skaitė v. s. A. Krausas, o me
ninę dalį atliko skautės - skautai, 
prisidedant kun. Bašinsko vadovau
jamam jaunimo chorui ir solistui 
Pauliui Rūteniui, atvykusiam aus
tralų operos gastrolėms. A.

Suvažiavimo atstovai-ės turi būti 
nario mokestį sumokėję už visą ka
dencijos laiką — už 1967, 1968 ir 
1969 metus. Kas to mokesčio nega
lėjo ar negali kitaip sumokėti, gali 
jį įmokėti Suvažiavimo Prezidiumui 
drauge su registracijos formalu
mais.

LSS metinis nario mokestis yra 
toks:

a) skautininkams ir skautinin- 
kėms po $3.00 asmeniui,

b) skautams vyčiams ir vyresnio
sioms skautėms po $2.50 asmeniui ir

c) skautams ir skautėms po $2.00 
asmeniui.

Suvažiavimo darbu datos:
1. Suvažiavimo atstovu registra

cija ligi š. m. rugsėjo 25 d„
2. Suvažiavimo renkamų LSS Va

dovybės organų narių kandidatų 
siūlymai ligi rugsėjo 25 d.,

3. Pranešimus, pasisakymus bei 
siūlymus Suvažiavimo nutarimams 
Suvažiavimo Prezidiumui pateikti 
ligi š. m. spalio 5 d.

Suvažiavimo Prezidiumas galuti
nį kandidatų sąrašą tikisi paskelbti 
apie spalio 25 d., o balsavimus vyk
dyti apie lapkričio 10 d.

JAV ATLANTO RAJONO SKAUTŲ ir SKAUČIŲ SĄSKRYDŽIO IV. 26-27 d. d. dalyviai ir dalyvės 
iškilmingojo akto metu. Sveikinimo žodį taria pranciškonų provincijolas tėv. L. Andriekus.
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Seserijos Vyriausios Skautininkės Viešnagė New Yorke
Š. m. birželio 9 d. New Yorko 

skautės su džiaugsmu sutiko joms 
taip mielą viešnią, LSS-jos Vyr. 
Skautininką v. s. Malviną Jonikie
nę, kuri paaukojo savo atostogas, 
lankydama LSS-jos Atlanto Rajono 
vietoves.

Buvusios Neringos tunto t-kės ps. 
I. Vilgalienės namuose, sodelyje, iš
sirikiavo Neringos tunto sesės ir 
sesės židinietės. Netrukus atvyko 
Vyr. Skautininke, lydima Atl. Ra
jono vadeivės s. L. Milukienės. Jas 
pasitiko tuntininkė ps. I. Jankaus
kienė, o visos sesės pasveikino vieš
nią skambiais šūkiais.

V. S-kei buvo Įteikta dovanėlė — 
medžio drožinys, jos vizitui New 
Yorke prisiminti. Susipažinus su se
sėmis, viešnia buvo pakviesta pri
sėsti p. p. Vilgalių salione, kur ją 
tirštai apsupo sesės. Čia buvo gali
ma arčiau susipažinti, pasidalinti 
Įspūdžiais, ir vadovės turėjo progos 
papasakoti sesei Jonikienei apie sa-

Waterbury, Conn.
Linksma, gera ir smagu mums pa

būti čia kartu.
Birželio 10 d. Waterburyje lankėsi 

Vyr. Skautininke v. s. Malvina Jo
nikienė. Mūsų mieloji viešnia ne
pabūgo ilgos kelionės ir nuovargio, 
atsisakydama atostogų, kurias pa
šventė Atlanto rajono sesėms atlan
kyti. Per 7 dienas ryžosi atlankyti 
10 vietovių, savo sūnaus — rūpes
tingo šoferio — globojama.

Iškilmingą sueigą pravedė vyr. 
sk. Irena Šiugždaitė. Maldą kalbėjo 
dvasios vadas kun. H. Balčiūnas. 
Įsakymuose t-kė ps. Albina Paliu- 
lienė džiaugėsi VS atsilankymu ir 
taip pat priminė ir liūdnąjį birže
lio mėnesį — tuos žiaurius lietuviu 
trėmimus į Sibirą 1941 metais.

Keturios sesės kandidatės — Ra
mutė Kemėžaitė, Romutė Paliulytė, 
Rasa Pakalnytė ir Žaidrė Petruške- 
vičiūtė — davė skautės įžodį.

Mūsų brangioji viešnia v. s. Joni
kienė užrišo kaklaraiščius, o v. s. 
O. Saulaitienė ir s. D. Venclauskai- 
tė gerąjį ir Tėvynės mazgelius. 

vo vieneto veiklą. Pati Skautininke 
papasakojo tikrai įdomią istoriją- 
pasaką, artimai liečiančią skautiš
kuosius idealus. Sesės pasiklausę 
turėjo progos padaryti savo išvadas, 
iš ko išsivystė gyvos diskusijos. Sa
koma, kad skautas be dainos yra 
kaip žuvis be vandens, todėl visas 
sesių būrys kartu su viešnia sudai
navo keletą dainelių.

Toliau šeimininkė pakvietė visas 
užkandžių. Bevalgant vis dar atsi
rado kalbos, tačiau naktis artėjo, ir 
mažesnėms paukštytėms jau buvo 
laikas atsisveikinti su Vyr. Skauti
ninke, ir tai visoms davė ženklą 
skirstytis. Nors ir nenoromis, nes 
tai reiškė sueigos galą, sesės vėl 
susirinko sodelyje, kur iš jaunų 
širdžių į žvaigždėtą dangų pakilo 
skautų Vakarinė giesmė ir Ateina 
Naktis. Dar kartą paspaudėme sesei 
Jonikienei kairę, palinkėjome lai
mingos kelionės ir su viltimi tarė
me atsisveikinimo žodžius: — Iki 
pasimatymo! B. K.

T-kės Albinos Paliulienės supa
žindinta su atskirom sesėm, Vyriau
sioji Skautininke M. Jonikienė pra
vedė pašnekesį, įtraukdama visas 
skauteles, dvasios vadą ir tėvelius.

Prie vaišių stalo vyr. sk. kandida
tės padainavo 3 daineles. Skaučių 
ketvertukas ir mažosios sesės taip 
pat padainavo. Vėliau buvo žaidi
mai visiems dalyviams.

Viešniai buvo įteikta dovana — 
pačių sesių papuošta lietuvaitė-lėlė. 
Jauniausiai sesei ir jos vadovei 
viešnia padovanojo knygeles, o ket
virtukui, kuris davė įžodį, medali- 
kėlius su skautiška rūtele.

Taip greit ir smagiai prabėgo ke
lios valandėlės, sujungdamos mus 

- visas bendram darbui.
Sesė Juzė.

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, 111 
Grohmans Lane, Plainview, N. Y. 11803.

Motinos Diena Waterburyje
1969. V. 3 d. per tunto sueigą bu

vo paminėta Motinos Diena. Tėve
lių ir svečių susirinko gražus būrys.

Sueigą pravedė vyr. sk. Irena 
Šiugždaitė. Kun. Balčiūnas, tunto 
kapelionas, sukalbėjo maldą ir vė
liau tarė keletą žodelių mamytėms.

Jaun. sk. įžodį davė kandidatės 
Kristina Melninkaitė ir Onytė Pa
liulytė, o vilkiukų — Rimantas Bal
sys, Romas Jasiulevicius ir Linas 
Pakalnis.

Buvo padėkota ir dovanėlė įteik
ta Baltijos dr-vės dr-kei ps. Mari
jai Žukienei už 5 metus gražiai eitas 
pareigas. Jos adjutante vyr. sk. 
Irena Šiugždaitė nuo 1969. III. 16 
dienos eina Baltijos dr-vės dr-kės 
pareigas; dr-vės adjutante yra vyr. 
sk. Diana Melninkaitė.

Sesė Jūratė Vaitkutė, buvusi Pu
šyno dr-vės adj., nuo geg. 3 d. eina 
Dubysos dr-vės adj. pareigas.

Skautės Violeta Kazlauskaitė, Bi
rutė Paliulytė, Joana Paliulytė ir 
Nijolė Uogintaitė pereina iš skau
čių Baltijos dr-vės į vyr. sk. Duby
sos dr-vę vyr. sk. kandidatėmis.

Skautės Birutė Paliulytė ir Nijo
lė Uogintaitė išlaikė egzaminus į I 
p. laipsnį.

Neries t-to adj. ps. Livijai Gar- 
sienei, išvykstančiai iš Waterburio, 
nuoširdžiai padėkota už įdėtą dar
bą, einant adj. pareigas tunte.

Po sueigos smagiai pasivaišinta 
kavute, kurią paruošė tėvų komite
tas. Sesės ir broliai pravedė trumpą 
programėlę, o ps. Šarūne Petruške
vičienė parodė filmą iš Waterburio 
skautų-čių veiklos.

Po minėjimo buvo trumpas tėvų 
komiteto susirinkimas. Išrinkta 
nauja valdyba, į kurią įeina Kęstas 
Dumčius, Vladas Smolskis, Jonas 
Paliulis, Šarūne Petruškevičienė ir 
Zita Smolskienė. Sesė Juzė.
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New Yorko Sueiga
Skautų Patrono;
Šv.o. JURGIO šventė

Sūnus ir tėvas..
/Deš«/o Vilkiukui Arūnui, 

ką tik davusiam įžodį, kak
laraištį uždeda jo tėvas 
s. Antanas Gudaitis-®.
Šiuo metu LSS-goje visose 

vietovėse vis daugiau ir 
daugiau atsiranda skautau- 
jančių šeimų, kurių tėvai 
ir vaikai yra skautai-ės.

Skautiškoji šeima yra 
tvirtas lietuviškosios 
skautybės sąjūdžio pagrin
das ..

/Žem./ Vilkiukas Gediminas 
Bivainis, davęs įžodį, pa- 
puošiamas vilkiuko kakla
raiščiu®

/Deš. žem./ Sesių gretos 
Šv. Jurgio sueigoj©.

Po 
Bivainio 

ntrs,
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CLEVELANDE, Ohio

Šaunios Kaziuko mugės ir 
jos programos dalyviai.

iSSS?

■ ' - !

LSS-gos vyriausiasis: dvasios 
vadovas v. s. kun. J. Vaišnys 
lankėsi Clevelande.. Nuotrau? 
ko j e. jį matome su NERINGOS 
ir PILĖNŲ tuntų vadovais..

s. VI,. Bacevičiaus: ntrs.

Vyresniųjų skautų draugovė

»j

NERINGOS tunto sesės:.

Sesės rikiuotėje
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Clevelande lietuvių kultūrinis darželis. Prie Dr. Jono Basanavičiaus paminklo Pilėnų tunto 
vadovai su Brolijos VS v. s. VI. Vijeikiu, kai šis lankėsi Clevelande. Nuotraukoje — tunt. A. Mei
lus, v. s. V. Šenbergas, v. s. Pr. Karalius, s. VI. Barevičius ir k.

KANADOS RAJONAS

Iškyla pas p. Tamošaičius
Gegužės 24 d. būrelis Toronto 

skaučių su keliom vadovėm nutarė 
nukeliauti j Kingstoną ir aplankyti 
p. Tamošaičių ūkį. Važiavom apie, 
tris valandas. Privažiavus mus nu
stebino ūkio namų paprastumas, 
bet iš kieme stovinčių, juodai nuda
žytų skulptūrų tuoj matėsi, kad čia 
gyvena menininkai. Mus tučtuojau 
pasitiko abu p. Tamošaičiai ir vedė 
aprodyti savo darbų. Ponia Tamo
šaitienė dėvėjo savo pačios austais 
drabužiais. Apatinio aukšto studija 
pilna p. Tamošaitienės paveikslų, 
kurie degė savo spalvomis. Tame 
pačiame aukšte yra staklės, kur ji 
audžia lietuviškus audinius ir kili
mus. Čia irgi spalvų įvairumas buvo 
stebuklingas. Čia tuoj pat išmokom 
kaip pinti aukštaitišką juostą, ir vi
sos su dideliu entuziazmu mėginom 
ją pinti.

Antrame šio pastato aukšte yra 
sukrauti p. Tamošaičio paveikslai, 

kurie labai skiriasi nuo kitų, nes 
spalvos tamsesnės; galima įmatyti, 
kad yra laivai, sodybos, karaliai. 
Rinkomės, kurie mums geriausiai 
patinka, bet tokioj daugybėj sunku 
buvo išsirinkti.

Perėjus i jų gyvenamąjį namą, 
buvome labai skaniai ir nuoširdžiai 
pavaišinti. Ii' ten visos sienos buvo 
apkabintos jų pačių darbais, baldai 
apdailinti lietuviškais raštais. Pa
valgę apžiūrėjome jų labai didelę, 
daugelio Europos kraštų tautodai
lės biblioteką. Kaikurios knygos yra 
labai senos. Vėliau p. Tamošaitienė 
parodė mums labai senų, keletos 
šimtų metų senumo lietuviškų au
dinių ir juostų. Mus labai sužavėjo 
raštų ir spalvų parinkimas tų laikų 
lietuvaičių, kurių dauguma nei ra
šyti, nei skaityti nemokėjo.

P. Tamošaičių ūkis yra labai dide
lis. Be gyvenamojo namo ir studijos, 
prie pat šv .Lauryno upės, yra dar 
vasarnamis, į kurį miško takeliu 
reikia eiti apie pusvalandį. Diena 
buvo saulėta, bet vėjuota, todėl ir 

šv. Lauryno upė buvo banguota. 
Pats vasarnamis yra dviejų aukštų 
ir turi daug langų, todėl viduje at
rodo labai šviesu. Prie upės, paruoš
toje ugniavietėje, susikūrėm lauželį 
ir smagiai praleidom porą valandų 
besiklausydamos įdomių p. Tamo
šaičio pasakojimų, kurių, pagal vie
ną skautę, galima klausytis dieną 
naktį.

Diena greit prabėgo, ir reikėjo 
vėl ruoštis iškeliauti. Gaila buvo at
sisveikinti, nes tokio nuoširdumo ir 
vaišingumo, kokius mums parodė p. 
Tamošaičiai, reta kur sutikti ir sun
ku pamiršti. Ilgai dar dalinomės 
savo įspūdžiais ir tvirtai nuspren
dėm rudenį dar didesne grupe vėl 
juos aplankyti.

Sklt. Irena Stanionytė

s. A. Saulaičio SJ 
knyga 

STOVYKLŲ VAKARAI 
būtina stovyklose ir užsiėmimams 
namuose. Gaunama Brolijos Vadijos 

tiekimo skyriuje.
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New Yorko Skautai 
Pagerbė Šv. Kazimierą

Šiemet, kaip ir kiekvienais me
tais, New Yorko skautai-ės susibū
rė pagerbti šv. Kazimierą, lietuvių 
skautų globėją.

Kovo 2 d. Viešp. Atsimainymo 
parapijos bažnyčion plaukė tvarkin
gai uniformuoti, vėliavomis nešini 
skautai ir skautės išklausyti šv. Mi
šių. Mišias atnašavo ir progai pri
taikytą pamokslą pasakė s. kun. J. 
Pakalniškis.

Po pamaldų visi susirinko parapi
jos salėn, kur įvyko tradicinė Ka
ziuko mugė. Pro salės duris plaukė 
vis nauji mugės lankytojai 'iš New 
Yorko, apylinkių ir net iš tolimes
nių vietovių.

Tauro tunto tuntininkui s. Vyt. 
Kidoliui vadovaujant, atidaryta 
mugė. Sugiedojus Lietuvos Himną, 
brolis Kidolis pasveikino susirinku
sius ir pakvietė Liet. Bendruome
nės Rytų Apygardos pirmininką p. 
Aleksandrą Vakseli, kuris yra skau
tas iš pat vaikystės laikų, atidaryti 
mugę. P. Vakselis šiltu žodžiu svei
kino skautus ir svečius, pasigėrė
damas gražiu būriu New Yorko 
skautų, kurių rankos kasmet užpil
do mugės paviljonus.

Prie balto kaspino matėsi New 
Yorko ir Atlanto Rajono skautų va
dovai: ps. I. Jankauskienė, s. V. Ki
dolis, Atlanto Rajono Vadas s. A. 
Bobelis, LSS A. R. Vadeivė s. L. 
Milukienė, s. J. Raškys, New Britai- 
no skautų vietininkas, s. v. v. si. B. 
Maurutis iš Waterbury, prel. J. Bal- 
kūnas, Elizabetho skaučių vadovės 
ir visa eilė kitų.

P. Vakseliui perkirpus kaspiną, 
visi susirinkusieji apstojo pilnus gė
rybių paviljonus.

Štai vilko galva papuoštas New 
Yorko vilkiukų paviljonas, kuriame 
darbuojasi vilkiukų draugininkas 
psl. Algis Kidolis, padedamas savo 
adjutanto Ryčio Balčiūno ir visos 
eilės mažųjų talkininkų. Nuo len
tynų sparčiai nyksta Įvairūs žaislai 
ir kitokį mažųjų pagaminti daiktai.

Toliau matome skautiškų reikme
nų kioską, kur su malonia šypsena 
p. P. Ivašauskienė pardavinėja rei
kalingus ženklus ir programų kons- 
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pektus. Už poros žingsnių skaučių 
Birutės draugovės paviljonas. Jame 
darbuojasi vyr. sk. v. si. Danutė Le- 
veckytė su savo skiltininkėmis, 
vikriai sukdamos tarp stalų, ap
krautų gražiomis tautiniais rūbais 
lėlėmis, keramika ir įvairiais žais
lais, rankdarbiais ir kitokiais gra
žumynais.

Šalia skaučių visų akį patraukia 
N. Y. Vyr. Skaučių Židinio ir Ne
ringos tunto stalai. Čia ant aksomo 
blizga gintarai, stiepias puikūs me
džio drožiniai, mirguliuoja lietuviš
ki audiniai, gražios keramikos va
zos ir dar daug visokių daiktų. Vi
siems čia gražiai šypsosi vyr. sk. v. 
si. M. Noreikienė ir vyr. sk. si. Ž. 
Jurienė su savo pagelbininkėmis, ir 
kiekvienas Čia nusiperką vieną ar 
kitą daiktą. Kaip gi nepirksi, jei 
taip maloniai aptarnauja!

Štai pro susispaudusius mažuosius 
matome laimės šulinį ir ant ilgų 
tankiai apkrautų stalų paukštyčių 
visų metų darbo vaisius. Ir čia ga
minių įvairumas! D-kė vyr. sk. si. 
G. Siemaškaitė skuba parduoti, pa
siūlyti, o nuo jos neatsilieka ir pa
čios mažosios paukštytės, visos dir
ba, skuba, nes žino, kad bus malo
nu turėti pilnesnę draugovės kasą 
ateinančių metų reikalams.

Toliau paėjus randame skautų Ša
rūno d-vės paviljoną, kur ant stalų 
pridėta gražių medžio drožinių, o 
norintiems laimę bandyti, įvairūs 
žaidimai. Čia šeimininkauja s. v. 
kand. v. si. A. Miklas su savo pagel- 
bininkais.

Gretimai ir Geležinio Vilko d-vės 
stalai. Ir čia pilna visokių gaminių, 
skautų padarytų, o taip pat ir lie
tuviškos knygos, plokštelės bei paš
to ženklų rinkiniai laukia pirkėjų. 
Jaunesnieji susidomėję dar nema

Brolijos Skautų Vyčių skyrius yra išleidęs ps. R. POVILAIČIO reda
guotą ir daugelio autorių paruoštą labai reikalingą ir gerą knygą

SKAUTAS 
VYTIS.

Tai labai svarbus vadovėlis kiekvienam sk. vyčiui ir kiekvienam kan
didatui.

Ar jau įsigijai?
Už S2.00 gausi Brolijos Vadijoje.

tytu žaidimu s. v. v. si. A. Šimuko- 
nio ir naujojo d-ko psl. G. Mika
lausko priežiūroje ir prie šių stalų 
vyksta smarki prekyba.

Apėjus visus minėtus paviljonus, 
dažnam jau atsiranda noras pasi
stiprinti. Tėvų Komitetas darbuoja
si bufete, visi spėja pavalgyti ska
nius pietus, o pavalgę skuba prie 
“Skanumynų Trobelės”. Skanumy
nų Trobelės sienos, išmargintos vyr. 
sk. si. A. Kidolytės visokiausių py
ragų ir saldainių piešiniais, visiems 
duoda suprasti, kokie skanumynai 
toje trobelėje randasi. D-kė vyr. 
sk. v. si. A .Samušytė su kitomis 
vyr. skautėmis vos spėja paduoti 
pirkėjams skanius tortus, sausainius 
ir riestainių virtines, kurie kaip tik 
tiks prie kvapios, garuojančios ka
vos, taip pat vyr. skaučių kampelyje 
pardavinėj amos.

Ir štai beeinant nuo vieno paviljo
no prie kito, beragaujant skanius 
balandėlius ir saldumynus, mugės 
svečiai pamato, kad stalai tuštėja, 
išvargę draugininkai jau ima pini
gus skaičiuoti, ir jie žino, kad New 
Yorko mugė jau eina prie pabaigos. 
Momentui visų dėmesį dar patrau
kia Tėvų Komiteto loterija: dail. V. 
Rato paveikslas atitenka p. Jasai
čiui, o p. Matulaičio padovanotas 
foto aparatas p. V. Kerbeliui. Dar 
visi skuba šį tą nusipirkti, nes iki 
kitų metų mugės dar ilgai reikės 
laukti.

Ir taip, nejučiomis, praeina dar 
viena Kaziuko mugė New Yorke. 
Skautai-ės išeinantiems dar prime
na, kad ir kitais metais mugėn at
silankytų, o vadovai gali tik pasi
džiaugti pasisekimu ir pagirti savo 
skautus, kurie ir vėl parodė New 
Yorko visuomenei savo sugebėjimą 
ir skautišką darbštumą. B. K.
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Los Angeles

Vyr. skaučių Kun. Gražinos būrelis

Kaip kiekviena pradžia yra sun
ki, taip ir būrelio steigimas nebuvo 
lengvas.

Daug Los Angeles vyr. skaučių 
norėjo, kad būtų įsteigtas toks vie
netas, bet į šaukiamas sueigas neat
vyko. Bet būrelio steigėja nenusto
jo vilties ir nenuleido rankų.

1964 sausio 5 d. steigėjos pastan
gos pasisekė ir i trečia, šauktą suei
gą atvyko 10 vyr. skaučių, trumpam 
atitrūkusių nuo skautiškos veiklos. 
Tą pačią dieną sesės išrinko būre
liui KUN. GRAŽINOS vardą, nuta
rė priklausyti PALANGOS tuntui 
ir jam padėti auginti skautišką jau
nimą, skiepyti jaunose širdelėse lie
tuvišką dvasią, papročius, ir savo 
skautiškomis žiniomis bei patyrimu 
pasidalinti su tunto sesėmis.

Visoms būrelio sesėms buvo links
miausia 1964 kovo 23 diena, kai ga
na jaunos ir mielos Palangos tunto 
tuntininkės v. si. Danutės Gustai
tės — ps. Janutienės — tunto iškil
mingoje sueigoje vyr. skaučių Kun. 
Gražinos būrelis kaip vienetas ofi
cialiai buvo priimtas i Palangos 
tuntą.

Būreliui steigiantis Įstojo ir šios 
vyr. skautės kandidatės: si. Irena 
Keselytė - Frankienė, si. Ramulė 
Brazaitienė, si. Irena Turnienė ir 
sesė Lionė Vilimienė, kurios iki 
1965 m. padidino vyr. skaučių eiles, 
duodamos įžodi ir pasiryždamos vi
są gyvenimą nenutraukti skautiškų 
ryšių su LSS, tarnauti Dievui, Tė
vynei ir Artimui. Nors būrelis ir 
turėjo audringų dienų, bet jis kaip 
vienetas neiširo, o vis daugiau su- 
artėdamos ir viena kitą geriau pa
žindamos, sesės 1966 m. pabaigoje 
davė tuntui gerų vadovių ir naujai 
Palangos t. t-kei mielajai ps. Mir
gai Pažemėnienei didelę pagalbą.

Nežiūrint to, kad beveik visos bū
relio sesės dirba su vienetais ir pri
klauso tunto štabui, 1969 m. jos pra
vedė Palangos tunto stalą Kaziuko 
mugėje, padengdamos jį gražiau
siais rankdarbiais, drožiniais ir de
gintais daiktais, atnešdamos tuntui 
šiek tiek pelno.

Kaip kiekvienas vienetas su

Linksmai nusiteikę Detroito skautų vadovai-ės, apžiūrėję iš Chicagos 
atvežtą skautų fotografijų parodą. Iš k-d: sk. v. Rimantas Bulota, ps. Gra
žina Petrauskaitė, ps. Nijolė Šlapelytė ir Seserijos Vyr. Sk-kės Pavaduo
toja v. s. Kunigunda Kodatienė. P. Petrausko ntr.

džiaugsmu švenčia savo įsikūrimą 
— gimtadienį, taip ir vyr. skaučių 
Kun. Gražinos būrelio sesės 1969. 
II. 1 d. rinkosi į sesės Emos Dovy
daitienės namus iškilmingai atšvęs
ti veiklos penkmetį. Su geriausiais 
būreliui linkėjimais atvyko v. s. 
Elena Gimbutienė, v. s. Valė Bar- 
mienė, ps. Aldona Činikienė ir v. si. 
Danutė Tuminaitė. Būrelio vadovė, 
sveikindama visas seses, prisegė 
joms po mažą gvazdiką.

1969 m. vyr. skaučių Kun. Graži
nos būreliui priklauso šios sesės: 
Akademikų skautų tiekimo skyriaus 
vedėja s. Birutė Juodikienė, tunto 

Kad niekas neliestų

Stovyklinės įrangos:

Kad išdžiūtų.

iždininkė s. Irena Vilkienė, sociali
nio skyriaus ir ūkio vedėja ps. Lio
nė Vilimienė, būrelio steigėja, ilga
metė vadovė ir skaučių Birutės dr- 
vės dr-kė ps. Aldona Palukaitienė, 
vadovės pav-ja ps. Sigutė Abelkie- 
nė, būrelio iždininkė v. si. Ema 
Dovydaitienė, ps. Irena Buzėnienė, 
v. si. Irena Turnienė ir v. si. Irena 
Keselytė-Frankienė.

Los Angeles Palangos tuntas yra 
turtingas, ir jam tikrai nereikia 
ieškoti vadovių su žvake dienos 
metu, nes Kun. Gražinos būrelio se
sės yra pilnai pasiruošusios padėti 
visuose tunto darbuose. Adi Marija.
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1969 yra Gilwellio parko
50 m. Sukaktis

PASIKALBĖJIMAI APIE PAŠ1

ALp(LKA)3083
1969, Nr.6

„Šiemet visam „skautiškam „pasau
liui žinomas Gilwellio lavinimo 
centras švęs savo 50 m. sukaktį. Ru
deni John Thurman, vadovavęs 
šiam centrui 27 metus, perduos sa
vo pareigas jaunam vadovui John 
Huskins, su kuriuo dirba paskuti
niuosius savo veiklos 12 mėnesių.

Jei kas nors tvirtintų, kad skau- 
tybė nuobodi, jis lengvai įsitikintų 
klystąs, susipažinęs su Gilwellio su
kaktuvinių metų programa:

III. 1-2 įvyks kursai tiems, kurie 
dirba su luošais, aklais ir pn. skau
tais;

III. 22-23 bus varžybos — Sedan 
Choir Rally, kuriose dalyvaus apie 
500, po 5 grupėje;

V. 10-11 bus įspūdinga diena, nes 
tada Karalienės Skautai paraduos, 
ir britų žemių Skautų Šefas Sir 
Charles Maclean įteiks jiems liudi
jimus;

VII. 5 virš 25,000 vilkiukų su sa
vo 400 suaug. vadovais ir 600 sporto 
vadovų, veršis pro vartus tradicinei 
Vilkiukų Dienai;

VII. 11-13 Gilwelly susirinks šim
tai stovyklautojų iš 30 kraštų, kad 
pasidalintų mintimis ir patyrimais; 
tai Tarptautinis Savaitgalis;

IX. 27-28 įvyks Tėvo ir Sūnaus 
Stovykla, kurioje dalyvaus 1600 tė
vų ir sūnų. Jie varžysis ir užsiims 
įvairiais sporto dalykais: skraidins 
aitvarus, plauks laiveliais, sportuos, 
puoš pyragus ir pn. Po šitokių sto
vyklų visuomet tam tikras tėvų 
skaičius įsijungdavo i aktyvią skau
tų veiklą rėmėjais arba vadovais.

IX. 6-8 šaukiamas Sukaktuvinis 
Gilwellio Sąskrydis, į kurį, tikimasi, 
visi kraštai, kurie dirba pagal Gil
wellio lavinimo sistemą, atsiųs savo 
atstovus. Tada bus atidaryti naujieji 
Tarptautinio Draugiškumo Namai 
Gilwelly, kaštavę £30.000.

Taigi 1969. IX John Thurman per
duos kaulinius karolius savo įpėdi
niui. Tie karoliai yra iš Dinizulų 
originalaus papuošalo, kuris kadai
se, daug metų prieš skautų vadovų 
lavinimo programą, pateko į lordo 
B.-P. rankas.

15e. Daržovės
Daržovių skyrius ne taip jau gau

sus, bet, padėjus daugiau pastangų, 
gali būti surinktas ir gana įdomus. 
Į šį skyrių jungsime ne tik daržo
ves, kaipo tokias, bet ir įvairius au
galus, auginamus daržuose, augan
čius arti daržų arba ir tokius, kurie 
gali būti auginami ir daržuose, ir 
laukuose. Sakysime, bulvės, tikra 
daržovė, bet auginama ir daržuose, 
ir laukuose. Arba kukurūzai, saulė
grąžos, pupos ir tabakas, nėra jokios 
daržovės, bet dažnai auginami dar
žuose. Tuo labiau nėra jokia dar
žovė apyniai, bet ir jie daugiausia 
auga padaržėse arba netoli jų. Čia 
priskirtini ir augalai, mėgstą augti 
daržuose, naudingi ir ne, kuriuos 
galima naudoti gyvuliams šerti, ar
ba tiktai piktžolės, pvz., balandos — 
žalios ir raudonos, žliūgės, usnys, 
dagiai, bernotai, medetkos, debesy- 
los ir kiti. Taip pat įvairūs augalai, 
naudojami maistui ar prieskoniams, 
kaip krapai, kmynai, krienai, ko
pūstai, Saločiai, petruškos ir pan.

Kataloguose paieškosime keletos 
pavyzdžių. Bulgarija 1958 m. išleido 
6 dantytų ir nedantytų pašto ženk
lų seriją, kurioje matome svogūnus, 
česnakus, raudonuosius ankštinius 
pipirus, pomidorus, agurkus ir kt. 
Rumunija 1955 m. išleido 4 p. ženk
lų seriją, kurioje parodyti cukriniai 
runkeliai, medvilnės medeliai, li-

Gilwelliui pradėjus veikti, kiek
vienas vadovų kursų lankytojas 
gaudavo vieną karoliuką. Kai jų 
pritrūko, pradėjo gaminti medinius. 
Bet laikui bėgant vienas kitas ori
ginalus kaulinis karolis grįžo į Gil- 
wellį, ir stovyklos viršininkas dė
vėjo juos. Dabar jie atiteko nauja
jam viršininkui John Huskins.

John Thurman visada sakydavo 
Gilwellio kursus baigiantiems: Šie 
maži karoliai, kuriuos nešiojame 
ant kaklo, ragina mus. Jie mums 
primena lygmenį, kurį turime 
stengtis atsiekti. Niekuomet nega
lime visko pasiekti, bet, būdami la
vinto jais, niekuomet negalime nu
stoti mėginę.

Nr. 54. Svogūnai 
(Bulgarija, 1958 m.).

nai ir saulėgrąžos. 1959 m. išleido 
kitą 9 p. ženklų seriją, surištą su 
žemės ir daržų ūkiu, kurioje vėl pa
rodyti cukriniai runkeliai, saulė
grąžos, kukurūzai ir kt. Sovietų Są
junga 1964 m. išleido 7 dantytų ir 
karpytų pašto ženklų seriją, kurioje 
rodo kukurūzus, kviečius, bulves, 
pupas, cukrinius runkelius, medvil
nę ir linus.

Pagaliau, daugelis tropikinių 
kraštų ir salų yra išleidę pašto 
ženklų serijas, kurių tarpe galima 
rasti vieną kitą su retais ir mums 
daugumoje nepažįstamais vaisiais, 
augalais ir daržovėmis. Sakysime, 
saldžiosiomis bulvėmis, žemės rie
šutais ir kt.

Ant. Bernotas

Pririšimo mazgai:

Pabandyk!
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