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OFICIALIOS ŽINIOS
LSS Taryba

1969
PRANEŠIMAS

LSS Taryba savo VII-ajame posėdyje, pagal 1969. 
VIII. 14 balsų skaičiavimo duomenis, —

1. nutarė atitinkamai pakeisti LSS statutą ir nuo 1970 
sausio 1 d. LSS rajonų vadus laikyti pilnateisiais LSS 
Tarybos nariais.

2. priėmė LSS Vadovybės organų kadencijos reikalu 
nutarimą.

3. priėmė LSS Suvažiavimo nuostatus.
4. nustatė, kad LSS Suvažiavimo metu ir Ak. Sk. Są

jūdžio renkamas vienas garbės gynėjas, kaip renkama 
Seserijos ir Brolijos.

5. priėmė LSS Kontrolės Komisijos nuostatus.
LSS Tarybos priimti nutarimai po posėdžio buvo iš

siuntinėti visiems LSS Vadovybės nariams, rajonų va
dams ir kitiems vadovams ir vadovėms.

Budžiu
v. s. A. Saulaitis, 

LSS Tarybos Pirmininkas.

L
LSS statuto pakeitimas

LSS Taryba nutarė, kad Į LSS Tarybą pilnateisiais 
nariais jei tų LSS Rajonų Vadai.

Nutarta LSS Statutą taip pakeisti:
a) 16 str. B:

Po žodžių “Vyriausieji Skautininkai” išbraukti žo
dį “ir”, jo vietoje padėti kablelį ir po žodžių “Vadi- 
jos Pirmininkas” prirašyti žodžius “ir Rajonų Vadai”.
b) 18 str. B:

Po žodžių “Skaučių Seserijos” išbraukti kablelį 
o jo vietoje įrašyti žodį “ir”; išbraukti žodžius “ir Ra
jonų Vadai“.

Šis statuto pakeitimas įsigali nuo naujosios LSS Ta
rybos kadencijos pradžios — nuo 1970 sausio 1 d.

II.
Nutarimas

LSS Vadovybės organų kadencijos reikalu
I.

Lietuvių Skautų Sąjungos Vadovybės organų rinki
mai įvyksta trečiaisiais kadencijos metais.

II.
Naujųjų LSS Vadovybės organų kadencija praside

da ateinančių metų sausio 1 d.
HI.

LSS Vadovybės rinkimų duomenis paskelbęs, LSS 
Suvažiavimo Prezidiumas kviečia pirmąjį naujosios 
LSS Tarybos narių posėdį, kurs gali įvykti ir prieš 
šios Tarybos kadencijos pradžią, LSS Tarybos Pirmi
ninkui rinkti.

(Tęsinys 188 psl.)

Viršelio 1 puslapis:
STOVYKLINĖS ĮRANGOS. Chicagos ALGIRDO 

dr-vės skautai LITUANICOS tunto stovykloje stato 
MEDVĖGALIO skautų stovyklos vartus.

v. si. G. Plačo ntr.
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SKAUTYBĖ MUMYSE

Žiupsnelį romantikos, nuotykių 
prieskonį, saujelę paslaptingu
mo, jaunatviško džiaugsmo at
spalvį ir žmonių dėkingumo vis
kam pasaldinti — visa tai — ir 
daug daugiau, sako patyrę 
skautai ir skautės — randame 
skautybėje.

Kad mūsų skautybė būtų tokia, 
ir kad ji tokia liktų!

Kai romantika išblėsta širdy, 
jaunystė išblėsta su ja. Kai kas
dieniniame gyvenime neberan
dama nuotykių, jame iš viso ne
daug berandama.

Jei nebūtų paslaptingumo mus 
supančiame pasauly, ar jis iš vi
so galėtų sudominti? Ir jei, ką 
mes veikiame ir kas esame, ne
riša mūsų su kitais, o tik taiko
ma savo reikalams, ar mes daug 
verti?

Kokia yra skautybė mumyse?
Nuostabu, kad minėtos skauty- 

bės savybės žmoguje nedaug ri
šosi su amžiumi. Ir labai jaunas, 
ir jau gerą gyvenimo kelią atli
kęs, gali vienodai viskuo bodė
tis, niekur nieko nuostabaus — 
ar net paslaptingo! ■—■ nematyti 
ir leisti dienas, galvodamas tik 
apie save. Tai be galo gaila ir, 
jei tas žmogus yra skautas ar 
skautė, net tragiška.

Yra kibirkštėlė, kuri dažnai ne
paprastai ryškiai matoma vaikų 
akyse, jų veidų išreiškoje. Toji 
kibirkštėlė sužėri, kai kas gra
žaus, naujo ir įdomaus pasirodo. 
Tuojau rūpi sužinoti, kas tai per 
daiktas, kaip jis veikia, kaip at
rodo pačiupinėjus ir pn. Kas bus, 
jei tą daiktą kitaip panaudosi, šį 
tą prie jo pridėsi, jį pritaikysi?

Ką reiškia šis paveikslas? Kaip 
baigsis toji pasaka? Ši daina 
tinka žygiuoti, taktui mušti.

Ką veikia daktaras, policinin
kas? Kaip gyvena ir minta žvė
rys, paukščiai? Kur veda šis ke
lias?

Kaip juokingai bėga, skuba lie
taus lašai lango stiklu! Kokią 
ilgą, baltą uodegą palieka lėktu
vas ore!

Kokia gera mama, kad pasiuva 
drabužių, iškepa pyragų! Koks 
gabus tėvelis, kad moka viską 
pataisyti!

Taip, nedideliam žmogui pa
saulis įdomus, nuostabus. Kas
dien pasitaiko naujų pergyveni
mų, naujų nuotykių.

Gal raidžių mįslė dar neįminta, 
bet kam žmogelis turi akis, ausis, 
nosį, liežuvį, rankas, kojas? Nu, 
gi kad matytų, girdėtų, ragautų, 
uostytų, naudotų, judintų — mes 
sakytume, kad pažintų, mokytų
si, augtų protiniai, lavintųsi, 
džiaugtųsi, dalyvautų gyvenime.

Skautybė mumyse irgi yra kaip 
kibirkštėlė, kuri nuolat budi, nuo
lat reaguoja į aplinką ir žmones 
ir vis randa kuo domėtis, grožė
tis, prisidėti. Menas, muzika, li
teratūra, mokslas, gamtos nuo
stabusis pasaulis niekad nenu

GERIAU IŠ TOLO ŽIEDAIS GROŽĖTIS

Kiekviena gėlytė, kolei klesti, žydi, 
Savo gražumėlių rodyt nepavydi. 
Aš kiekvieną jųjų gerbčiau ir mylėčiau; 
Kartą nusiskynęs, prie širdies dėvėčiau. 
Baltąją leliją ir puikuolę rožę, 
Rūtą ir rezetą, kur taip klesti grožiu.

Daugel dar kitokių aš gėlių pažįstu, 
Bet žinau, kad visos prie širdies suvystų. 
Man geriau iš tolo jų žiedais gėrėtis, 
Kol skaidrių lapelių pačios nenumėtys. 
Visos juk gėlytės, kol klesti, žydi, — 
Savo gražumėlių rodyt nepavydi......

Putinas

stoja dominę, bet nuo jų neatsi
lieka ir pasaulio problemos ir 
pats žmcgus — kilnus ir pakly
dęs, kultūringas ir besiveržiąs iš 
tamsos, tolimo krašto gyvento
jas ir kaimynas — brolis ir bro
liai, sesė ir sesės.

Vaikystėje daug kas buvo sie
kiama tiktai sau, skautiškai bręs
tant ir subrendus tas "sau" ma
žėja, užleisdamas pagaliau savo 
vietą artimui.

Skautybė neduoda ramybės, 
verčia veikti, judėti, kad nesu
stingtume, nesuplokštėtume, ne
taptume viskam abejingos. Eida
mos jos keliu, vis dar gyvenime 
randame romantikos, nuotykių ir 
jaunatviško džiaugsmo bei užsi
degimo.

Mūsų veikimo ratas nebėra 
vaikiškas: jis platus ir labai įvai
rus, bet užtat mes geriau suge
bame įžvelgti, ryškiau girdėti, 
giliau jausti; mes esame daugiau 
išsilavinusios, pajėgesnės prisi
dėti ir padėti.

Smagu ir verta, kad stojome į 
skautes, tiesa? O. S.

LI TI ’ .’OS
NAC C" • ’NE
ZA. M/.ž. 00
BT i< KA
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NAUJASIS VYSKUPAS ANTANAS DEKSNYS
NEW YORKE

Š. m. liepos 6 d. New Yorko ir 
apylinkių lietuviai turėjo retą 
progą pamatyti ir pasveikinti 
naujai pašventintą lietuvį vysku
pą Antaną Deksnį. Viešpaties 
Atsimainymo parapijos bažny
čion susirinko tikrai gausus bū
rys lietuvių, kur 5 vai. p.p. nau
jasis vyskupas atnašavo šv. Mi
šias. Sugaudus vargonams, iš 
zakristijos pasijudino procesija, 
kurioje matėsi retai didelis skai
čius kunigų ir galop pats vysku
pas. Procesija praėjo šoniniu 
bažnyčios taku ir pasuko j cent
rinį taką link didžiojo altoriaus, 
vyskupui vis laiminant tikinčiuo
sius. Paskui šią didingą eiseną 
nužygiavo organizacijų vėliav
nešiai su savo vėliavomis, tarp 
jų ir New Yorko TAURO tunto 
broliai.

Prasidėjo iškilmingos mišios. 
Kartu su vyskupu koncelebravo 
8 kunigai — Tėvas Leonardas 
Andriekus, OFM, kun. J. Šernas, 
kun. D. Pocius, kun. A. Petraus
kas, kun. J. Aleksiūnas, kun. J. 
Pragulbickas, prel. J. Balkūnas ir 
tėvas Zaremba, S], visi aplinkinių 
parapijų klebonai, išskyrus kun. 
Pragulbicką, kuris buvo Eksce
lencijos seminarijos draugas ta
me pačiame kurse.

Mišios vyko lietuvių kalba, pa
rapijos chorui giedant lietuviš
kas giesmes. Įspūdingą pamoks
lą pasakė v. s. kun. St. Yla. Mi
šių gale sugiedota Marija, Mari
ja ir Tautos Himnas. Ne vieno 
atmintyje pasiliko neužmiršta
mas vaizdas, kada vyskupas, 
kartu su visais dalyvavusiais 
pamaldose, prie altoriaus giedo
jo Himną. Visi jautė, kad šis nau
jasis vyskupas yra tikras Lietu
vos sūnus.

Po mišių ir ganytojiško palai
minimo ta pati didžiulė minia su
sirinko parapijos salėn vakarie

nei. Neilgai trukus salėn atėjo ir 
pats vyskupas, lydimas šeimi
ninko — Viešp. Atsimainymo 
par. klebono prel. Jono Balkūno 
ir kitų kunigų. Visų akys nukry
po į centrinį stalą, kur sėdėjo 
Ekscelencija ir visa eilė žymių 
asmenų, kaip min. V. Sidzikaus
kas su ponia, Gen. Konsulas A. 
Simutis su ponia, p.p. A. Vakse- 
liai, p.p. A. Diržiai, prelatas J. 
Balkūnas ir kiti.

Vakarienėje dalyvavusių skau
tų akys vis užkliūdavo už virš 
stalo pakabinto vyskupo herbo, 
kur šalia Aušros Vartų Dievo 
Motinos ir Gedimino stulpų, gra
žiai derinosi ir skautiškoji lelija.

Iškilmes atidarė p. A. Vakse- 
lis, kviesdamas svečius užimti 
vietas ir kun. P. Geisčiūną sukal
bėti invokaciją. Sugiedota Ame
rikos ir Lietuvos Himnai.

P. Vakselis, trumpu, bet reikš
mingu žodžiu pasveikino naująjį 
vyskupą ir visus susirinkusius ir 

tolimesnę iškilmių programą per
davė vesti p. V. Volertui. Vaka
rienės metu kalbėjo Generalinis 
Konsulas p. A. Simutis, prelatas 
J. Balkūnas, p. A. Diržys — kuris 
kilęs iš to paties kaimo, iš kurio 
kilęs ir vyskupas, su kuriuo kar
tu lankė pradžios mokyklą ir liko 
draugais jaunystėje, tremtyje ir 
JAV. Jis apibūdino vysk. A. Deks- 
nį kaip jaunuolį — organizacijų 
narį, tautos švietėją, ilgiau su
stodamas prie jo skautiškosios 
veiklos.

Gražiai vysk. A. Deksnį kaipo 
taurų lietuvį skautą apibūdino ir 
Lietuvių Skautų Sąjungos Pirmū
nas v. s. Petras Jurgėla, pabrėž
damas tuos momentus, kada 
skautas Antanas Deksnys kūrė 
pirmąjį skautiškąjį vienetą Ro
kiškyje, laikui bėgant išaugusį į 
tuntą, kurio tuntininku tapo pa- 
skautininkis Antanas Deksnys. 
V. s. Jurgėla, baigdamas, pasvei
kino naująjį vyskupą visų lietu
vių skautų vardu ir prisegė jam 
LSS-gos jubiliejinį rėmėjo ženk
lelį. Toliau kalbėjo svečias prel. 
V. Balčiūnas, ir galop prabilo 
pats vyskupas.

Vyskupas
A. Deksnys 
kalbasi su v. s.
P. Jurgėla.
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Vyskupo kalba sužavėjo visus. 
Kalbėjo, kartais įterpdamas pa
gyvinančio humoro. Jis prisimi
nė vaikystę, mokyklos suolą, 
mokslo draugus, seminariją, sa
vo buvimą lietuviškose organiza
cijose — ateitininkuose, šauliuo
se, o ypač skautuose. Prisiminė, 
kada gimnazijos knygyne aptiko 
v. s. Jurgėlos parašytą knygelę 
"Pirmieji Skauto Žingsneliai", 
kaip tą knygelę perskaičius jį su
domino ir sužavėjo skautiškieji 
idealai, kaip, radęs keletą ben
draminčių, kūrė skautišką viene
tą Rokiškyje ir kaip skautiška 
dvasia ir skauto uniforma jį nu
lydėjo į kunigų seminariją. Jis 
pabrėžė, kad jo buvimas skautu 
padėjo ugdyti charakterį ir kad 
skautiškieji idealai ilgai buvo jo 
gyvenimo kelrodis.

Vyskupas taip pat kalbėjo ir 
apie savo dieceziją, kurios ribos 
tikrai plačios, nes lietuviai Va
karų Europoje išsisklaidę po vi
sas šalis. Jis pabrėžė, kad jis ne
turi katedros, didingos savo 
bokštais, ir prašė visų jam pa
gelbėti pastatyti katedrą, tokią, 
kokios jo širdis trokšta: — "Mano 
katedra bus ten, kur bus lietu
viai, kurie turės Dievą širdyje. 

Pranas Lembertas

JAUNIEJI
Nematėm mes, brangi Tėvyne,
Pajūrio Tavo gintarinio,
Anei dangaus žydrios mėlynės, 
Saulėtekių žarų auksinių.
Nematėm mes laukų žaliųjų,
Kalnų, kalnelių, Nemunėlio,
Nematėm ežerų, akių jų, 
Nei auksu spindinčiojo smėlio.
Tiktai iš lupų mus’ senelių, 
Iš karžygių garsiųjų žygių 
Mes piešėme Tave širdelėj,
Kaip saulę šviesią, skaisčią, didžią.

(Iš knygos TAU SESUTE.)

kurių širdyse degs meilė Tėvy
nei Lietuvai, kurie parodys gai
lestį savo artimui ir išties jam 
pagalbos ranką".

Po vyskupo žodžio sekė meni
nė dalis. Solistas Stasys Citva- 
ras padainavo keletą dainų, 
akompanuojant pianistui Alek
sui Mrozinskui, kuris taip pat pa
skambino piano solo. Vakarienės 
metu protarpiais skambėjo lietu
viškos dainos, vedant žinomam 
orkestro vedėjui J. Thomas. Bai
giantis iškilmėms, visi sugiedojo 
vyskupui "Ilgiausių Metų".

Pasibaigus iškilmingai vaka
rienei, išklausius kalbų ir per
skaičius visus sveikinimus, visi 
galėjo asmeniškai pasveikinti 
naująjį vyskupą. Sveikino ir pa
vieniai ir organizacijų atstovai. 
New Yorko TAURO ir NERIN
GOS . tuntų vardu vyskupą svei
kino s. Vyt. Kidolis, Tauro tunto 
t-kas. Buvo tikrai malonu, kada 
s. Kidoliui siekiant pabučiuoti 
žiedą, vyskupas garsiai pasakė: 
—■ "Duokš kairę, broli!" Taip pat 
džiaugiaus, kada man, sveiki
nant Ekscelenciją, jis, spausda
mas kairę, padėkojo: — "Ačiū, 
sese, už skautiškus linkėjimus".

Tad kaip gali nesidžiaugti

Pavyzdingas skautas
Pavyzdingas skautas yra 

tas, kuris turi pilną unifor
mą, kasdien daro gerą dar
belį ir laikosi skauto įstatų. 
Jis nėra iš tų vadinamų did
vyrių tarpo, kurie rūko ci
garetes ar vartoja keiks
mažodžius. Jis turi būti ar
timo draugas.

Skautų organizacijoje jis 
turi būti ne tik eilinis skau
tas, bet siekti gauti kokias 
nors skilties veiklos parei
gas, kaip sekretorius ar ko
kias kitas.

Pavyzdingas skautas ži
no, kad jo pareigingumą 
vertins, ir tuo pačiu jis rodo 
pavyzdį jaunesniems bro
liams.

Arvydas Grybauskas
(Laikr. SKILTIS nr. 11, Čikaga) 

skautai, turėdami tokį lietuvį 
vyskupą, kaip J. E. Antaną Deks- 
nį, kuris lietuvius skautus laiko 
sau tokiais artimais, kuris ir šian
dien džiaugiasi matydamas 
skautiškas uniformas ir gėrisi 
skautais, jų darbais, jų siekimais 
ir idealais!

ps. B. Kidolienė
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LAUŽAS SAVO KIEME
Vytas, Linas, Romas ir Poviliu- 

kas yra broliai ir gyvena pavė
singoj nedidelėj gatvėj.

Pirmieji trys ir jų tėveliai yra 
skautai. Poviliukas dar mažas, 
bet, aišku, kai jis užaugs, ir jis 
tuojau stos į skautus.

Visi to laukia, nes jiems patin
ka skautauti, o už vis labiausia 
— stovyklauti.

Ir šiemet Vytas, Linas ir Romas 
su tėveliu stovyklavo (ir, teisybę 
pasakius, dažnai labai pasiilg
davo mamytės ir mažojo broliu
ko!).

Tėvelis buvo vadovas, o ber
niukai irgi leido dieną skautiš
kai: tvarkėsi, sportavo, maudėsi, 
mokėsi kelio ženklų ir mazgų bei 
gamtos pažinimo, dainavo ir žy
giavo. Ir... valgė, nes buvo labai 
skanu!

Bet tai ne viskas. Po vakarie
nės, kai imdavo temti, visa sto
vykla rinkdavosi prie laužo. Sū
kiai, dainos, vaidinimėliai ir va-

O kodėl nepakviesti kitų, kad 
mamai būtų linksmiau? Keletą 
draugų, kaimynų su vaikais? Ne 
visi mokės lietuviškai, tai reikės 
ir ko nors angliško. Reikia pa
sukti galvas!

Taip ir atsitiko, kad šeštadienį 
vakarą kieme ėmė rinktis dideli 
ir maži, daug kas su savo kėdėm 
ir antklodėm. Mamytė net išsi
gando, kad jų per daug pakvies
ta. Bet vaikai buvo labai geri ir 
klausė Vyto, programos vedėjo.

Nedelsiant laužas buvo pradė
tas. Šūkiai ir dainos visus pa
sveikino, ir svečiai linksmai plo
jo. Po to trys poros šoko "Noriu 
miego" ir "Suk, suk ratelį", kas 
irgi patiko. O kai atsirado lapė 
svečiuose pas gervę, ir gervė 
buvo lapės pamokyta, visi tuoj 
viską suprato ir juokėsi. (Ką jie 
būtų darę, jei būtų žinoję, kad 
tėvelis buvo gervė, sunku net 
įsivaizduoti!).

ATEITIES VYRAI
Maži esam padarai, 
Todėl žinote gerai, 
Kad po stogu čia žaliu 
Nestatysime pilių, 
Bet iškelsime šaunias 
Sau žalias palapines 
Ir mėginsim laimę 
Stovykliniam kaime.
Pirmi žingsniai—ne juokai, 
Platūs prieš akis laukai: 
Bet į ateitį jauni 
Vilties žengiam kupini.
Jeigu pasiryžom kartą, — 
Savo žodį ištesėsim:
Nei kilnosim vargui vartų, 
Nei vergijos nekentėsim.
Nevadinkite pipirais, 
Mes į darbą stojam vyrais. 
Tikimės, visi padės — 
Mus į žygį palydės.

Stasys Jakštas 
oo. V. £

Tuojau atėjo kepurių pardavė
jas. Jis užmigo džiunglėse, ir dvi 
beždžionės — Linas ir Romas su 
kaukėm ir ilgom uodegom -— at-

dovų pasakojimai visiems pa
tikdavo.

Galų gale visi susiimdavo ran
kom ir giedodavo "Ateina nak
tis". Tada širdy darydavosi ypa
tingai šilta ir gera.

Keista buvo iš miško grįžti į 
kambarius. Laimė, kad Poviliu
kas labai džiaugėsi broliais ir 
mamytė norėjo apie viską išgirs
ti: juk ji stovyklauti šį kartą ne
galėjo!

Taip ir atėjo berniukams į gal
vą suruošti laužą savo kieme.

Sėdėdami ant namų laiptų jie 
svarstė, kaip viską padaryti. Ge
riausia būtų nustebinti mamytę 
ir Poviliuką, bet tai per sunku. 
Reikia juk pastatyti savo pala
pinę ir ją įrengti, paruošti lau
žui vietą ir sugalvoti programą.

Waterburio, Conn., vilkiukai ■— Darius Venclauskas, Edvardas Krisiū- 
nas, Jonas Paliulis, Leonas Jasiulevičius, Romas Jasiulevičius, Linas Bal
sys, Rimas Balsys ir Vytas Smolskis ■—■ su savo draugininku s. v. Vytautu 
Jasiulevičium. A. Balsio ntr.
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rišo jo maišą su kepurėm ir jų 
užsidėjo po bent penkias ant gal
vos.

Reikėjo matyti, koks pardavė
jas buvo nelaimingas, kai jis pa
budo! Visi supyko ant beždžio
nių, o tos tik šaipėsi ir pamėg
džiojo nuskriaustą žmogų. Galų 
gale pardavėjas — tai buvo nie
kas kitas, kaip pats Vytas — nu
siėmė savo kepurę nuo galvos 
ir perpykęs numetė ir ją toms 
nenaudėlėms!

Ir koks netikėtas dalykas: bež
džionės tuojau griebė ir savo ke
pures nuo galvos ir metė jas ant 
žemės, smarkiai trypdamas ko
jomis ir klykdamos.

Tuo tarpu pardavėjas, kuris 
nežiopsojo — nėra abejonės, kad 
jis buvo skautas, kuris nežiopso, 
o visada budi — greitai susirinko 
visas kepures nuo žemės ir suki
šo jas į maišą.

Kai jis švilpaudamas nužygia
vo, nebuvo žmogaus, kuris ne
plotų!

Tada Dariaus motina padekla
mavo apie Lietuvą, paaiškinusi, 
kad tai mūsų brangi, bet nelai
minga tėvų žemė.

Iš svečių atsirado akordeonis
tas ir net dainininkas — tai buvo 
nedidelio ūgio italas berniukas 
labai gražaus balso.

Padainavęs porą dainelių, prie 
kurių kiti galėjo prisidėti, jis kaž
kokio įkvėpimo pagautas staiga 
ėmė giedoti "America the Beau
tiful".

Tuojau visi nutilo, ir keli sve
čiai ėmė šluostytis akis, nors 
dūmų daug nebuvo.

Kaip geras laužvedys Vytas 
suprato, kad atėjo laikas progra
mą užbaigti.

Paprašęs visų susiimti rankom, 
jis kvietė sugiedoti "Ateina nak
tis", ir kas žodžių nemokėjo, tas 
niūniavo.

Iš to, kaip visi namo eidami 
dėkojo, buvo aišku, kad laužas 
labai pasisekė. Net mamytė sa
kė, kad tai buvęs gražiausias 
vasaros vakaras, kad jai beveik 
atrodę, kad ji stovykloje.

— Ir Poviliukas buvo laimin
gas, — pridėjo ji. — Aš jį mokiau 
ploti, ir jis juokėsi. Jūs tikrai to 
buvote verti! P .P.

MŪSŲ RAŠINĖLIAI:
Kodėl mes važiuojame 

Į stovyklą
Mes važiuojame į stovyklą 

todėl, kad skautiškas gyve
nimas yra dvejopas. Yra 
praktiškų darbų ir teoretiš
kų darbų. Čikagoje mes at
liekame teoretiškus darbus, 
bet praktiški darbai yra ne
įmanomi Čikagoje.

Kai mes nuvažiuojame 
dviem savaitėm į stovyklą, 
mes ruošiamės patyrimo 
laipsniams ir t. t. Man labai 
patinka stovyklauti todėl, 
kad stovyklaudama gali su
sirasti naujų draugų.

Vilija Kerelytė
(Laikr. "Merkinės Dvasia")

Lordas Baden-Powellis sakė, 
kad po stovyklos stovyklavietėj 
reikia palikti tik vieną daiktą — 
padėką.

Chicagos LITUANICOS tunto sukaktuvinės LITUANICA XX stovyklos vilkiukų ATŽALYNO rajono sto
vyklautojai. Jų vyriausias vilkas buvo ps. fil. J. Liubinskas, nuotraukoje matomas paskutinėje eilėje viduryje.

V. si. G. Plačo ntr.
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MŪSŲ JUDESIAI
Atmenate, kaip mums sakyda

vo: "Nesikuprink, sėdėk tiesiai", 
arba "Nevilk kojų"?

Kaip tai būdavo nemalonu! 
"Ko iš manęs nori?" galvodavo
me. "Tik kabinasi be reikalo!"

Bet kokie mes kartais būdavo
me griežti kitiems! Net pajuok
davome jų eiseną ir kūno laiky
sena iš viso.

Štai dėdė kėblina susilenkęs, 
pirmyn ištempęs kaklą. O toji te
ta? Ji tikrai krypuoja kaip antis. 
Ką besakyti apie kaimyną? Jis 
tai trypinėja mažais žingsneliais, 
tartum kojos būtų prilipusios prie 
žemės. Net mūsų šeimos nariai 
neišvengia mūsų kritikos, bet 
mus pačius tepalieka jie ramy
bėje — mes nedarome tų visų 
juokingų ir negrakščių dalykų.

Ar tikrai ne?
Nedaug mūsų moka laisvai, 

gražiai vaikščioti, ne daugelio 
judesiai harmoningi, grakštūs.

Padarykime tokį bandymą — 
per sueigą paprašykite sugeban
čio pamėgdžioti žmones, kad pa
rodytų mūsų eiseną. Arba pa
nagrinėkime filmą, tam reikalui 
— geriausia, mums nežinant — 
suktą. Nustebsime, gal net su- 
pyksime, bet nekenks save pa
matyti. Kad nors būtume pagal
vojusios...

Bet iš tikrųjų — kaip gi vaikš
čioti, kaip sėdėti? Ką daryti ran
komis?

Smulkūs žingsniai — negerai, 
platūs irgi blogai; tai kaip vaikš
čioti? Žingsnis turėtų atitikti žmo
gaus ūgį. Neaukšto ūgio žmogui 
netiktų eiti milžino žingsniais, o 
aukštam, ilgakojam žmogui ci- 
penti pernelyg smulkiu žingsne
liu. Bandykime būti natūralios, 

vaikščiokime laisvai, patogiais, 
lengvais, elastingais žingsniais.

Bandykime taip pat nei mosi
kuoti rankomis žengiant, nei jų 
bejėgiškai pakabinti, lyg būtų ne 
mūsų. Rankas galime paslėpti 
apsiausto kišenėse, tačiau ge
riausia jas laisvai ištiesti, kad 
natūraliai judėtų drauge su mū
sų žingsniu. Suprantama, nerei
kia žygiuoti taip, kaip kareiviai 
parado metu. Žodžiu, kiekvienam 
tinkamiausias savitas eisenos rit
mas.

Kaip sėdėti? Tik apsidairyki
me ir, deja, dažniausia matysi
me, kaip nesėdėti... Iš to ir pasi
mokykime. Kad ir gražiausiai 
sesei netinka sėdėti galvą pana
rinus, į kuprą susimetus, kojas 
išskėtus.

Taip pat ne gražiau pamėg
džioti berniukus, ištempti savo 
kojas kaip pagalius arba užmes

Chicagos AUŠROS VARTŲ skaučių tuntui sukako 20 metų! Nuotrau
koje to didžiulio tunto skaitlinga vadija. Tuntininkė ps. D. Eidukienė sėdi 
I eil. antroji iš dešinės; tunto dvasios vadovas ps. . Borevičius SJ matomas 
kairėj paskutinėje eilėje.

ti koją ant kojos taip aukštai, 
kad kelias smakrą siekia.

Geriausia atsisėsti ir atsikelti 
taip, kad jokiu judesiu nekristu- 
me kitiems į akis.

Deja, ko mes neišdarome, sėdė
damos patogiausioje kėdėje! Tai 
pritupiame ant kėdės kraščiuko, 
nors tai nepatogu, tai nervingai 
sukinėjamės ant kėdės, lyg kas 
nors mus badytų, tai apkabina
me kėdės kojas ir supomės. O 
sofoje arba minkštoje kėdėje 
plačiai išsiskėtrojame, sugriūna
me arba kartais dar ir koją ant 
kojos užkeliame.

Nors ir būtume vienos namie, 
be žiūrovų, bandykime priprasti 
pagalvoti, kaip mes laikomės. 
Ypatingai rizikinga pilnesnėms 
sesėms nekreipti į tai dėmesio, 
nes naujos mados tam tikra pras
me gerokai varžo judesius. Kaip 
pripranti, taip ir elgiesi užsimir
šus.

Jei dėvime ilgas kelnes, sėdėti 
žymiai lengviau. Bet ir tuo atve
ju nebūkime nei suglebusios, nei 
visaip susirangiusias, nei dirbti
nai tiesiai, kaip mietą prarijusios. 
Suglausti keliai visuomet dailiai 
atrodo.

176 —
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Ar galima padėti alkūnes ant 
fotelio atramų? Paremti delnu 
smakrą? Galima, bet ne oficia
laus vizito metu. Patartina atsi
remti tik viena ranka — grakš- 
čiau atrodo.

Ar, pakilę nuo kėdės, turėtu
me ją pastatyti į vietą? Nebūti
nai, bet jei norime pasitarnauti 
šeimininkams, darykime tai ne
žymiai, be triukšmo.

Gražiai atsistoti, rodos, labai 
paprasta: atsistoji — ir tiek. Bet 
ar stovėti išsitiesus "ramiai", ar

Sesės skudutininkės. V. s. St. Kairys uoliai jas lavina gražiai skudu
čiuoti. Kiekvienas vienetas turėtų turėti skudučius ir jais garsinti lietuvių 
tautinę muziką!

taip, tartum butų sušukta "lais
vai"?

Bandykime neramstyti sienų, 
baldų, nemindžioti nuo vienos 
kojos ant kitos, neuždėti rankų 
ant klubų, nečiupinėti kitų ran
kovių, pečių, neglamžyti nosinės 
arba rankinuko rankose.

Gražiausia ramiai stovėti, tie
siai, bet neįtempus kaklo ar pe
čių raumenų. Kūno svorį galima 
perkelti ant vienos kojos ir ra
miai kalbėti rūpimais klausimais 
arba klausyti kito kalbos.

Bet kartais rankos lyg ir truk
do; kur jas tada dėti? Kai jos ne
užimtos — nei valgome, nei skai
tome, nei turime ką nors, kuo ga
lima būtų žaisti? Ypač kai bijo
me, kad jos negražios, raudonos, 
suskilusios?

Rankos tokios pat gyvos kaip 
ir akys. Jos dalyvauja pašneke
syje, ir kukliais judesiais padeda 
išreikšti mintį. Niekuomet neda
rytume visokių neestetiškų minų, 
taip pat vengtume nedailių ran
kų judesių.

Pranas Lembertas

Sėdėdami galime laikyti ran
kas ant minkštų kėdžių atramų, 
ant kelių. Valgydami arba laiko
me kairiąją ranką ant kelių, — 
daug amerikiečių taip valgo, — 
arba lengvai atremiame rankas 
ties riešais į stalą, kaip buvo da
roma Europoje.

Geriausia pamiršti, kad turime 
rankas, tada jos natūraliausiai 
laikosi. Savaime aišku, kad jos 
turi būti prižiūrėtos.

Geras elgesys niekuomet netu
rėtų būti dirbtinis, išstudijuotas 
prieš veidrodį, bet maloniai na
tūralus.

TĖVIŠKĖS VAIZDAI
Pasviręs beržas, senas kryžius, 
Žiedais nušvitusi lanka, 
Tebevaidenas man akyse, 
Ar tai naktis, ar tai diena.
Menu sodne, kai sirpo vyšnios 
Raudonais rubino lašais.
Dabar tik svajos mano grįžta 
Skrajoti tėviškės laukais.
0 tie takeliai kūdikystės 
Dar vis vaizduotėje gyvi. 
Kaip amžini žiedai nevysta 
Ir čia, po audrų dangumi...
Dar vis regiu tėvelį savo 
Beeinantį ežia rugių.
Menu, kaip galva jis lingavo, 
Beglamonėdams varpas jų.

(Iš knygos TAU SESUTE.)

Pasitikėjimas savim, ramus ir 
mandagus dalyvavimas draugė
je visuomet maloniai veikia ki
tus. Per didelis susirūpinimas 
savim ir perdėtas noras patikti 
trugdo natūraliai elgtis.

Ar radote šį tą naudinga šiame 
straipsnelyje, Sesės? Būtų malo
nu. (Iš užrašų rinkinio).

177
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LSS Anglijos Rajono XX-j i skautų-čių
JUBILIEJINE STOVYKLA

Kaip pavasario žydinčioj šventė, 
Žydi Kristaus šviesi vėliava. 
Su tavim eina tautos gyventi, 
Su tavim eis visa Lietuva.
(Iš stovyklos rimties valandėlės).

Jau kelinti metai, kai, laikyda
miesi gražios ir broliškos bei sese
riškos skautiškos tradicijos, Angli
jos ir Vokietijos skautai susirenka
me į vieną vietą stovyklauti. Glau
džiau suartėjame, labiau Įsigilina
me i skautišką sąjūdi ir iš naujo 
pasiryžtame likti ištikimi savo tau
tai bei tapti vis geresniais skautais 
ir kilnesniais lietuviais.

Praeitais metais šventėme lietu
viškosios skautybės auksinę sukak
tį FUERTHO ir ROMUVOS apylin
kėje Vokietijoje, o šiais metais 37 
skautai iš Vokietijos atvyko į XX- 
ąją Anglijos Rajono Jubiliejinę 
Stovyklą, kuri įvyko VII. 26 — VIII. 
4 d.d. Lietuvių Sodyboje.

Vokietijos lietuviai skautai paju
dėjo kelionėn VII. 18 d. iš Wormso. 
Koblence ir Koelne prie jų prisidė
jo broliai iš Šiaurės Vokietijos. Jų 
kelionė buvo linksma ir nuotaikin
ga, nes jie keliavo per Belgiją iki 
Ostendės, į Doverį laivu ir iki Lon
dono traukiniu. Juos pasitiko s. 
J. Alkis, s. v. A. Jakimavičius, s.

J. Maslauskas ir londoniškiai. Sve
čiai ir jų vadovai ps. A. Veršelis ir 
s. kun. V. Šarka buvo nuoširdžiai 
lietuviškų šeimų priglausti Londo
ne, Manchesteryje, Derbyje, Not- 
tinghame, Bradforde, Mayfielde ir 
kitose vietose. Jie pasakojo buvę 
priimti kaip dideli svečiai, visą sa
vaitę prieš stovyklą karališkai vai
šinami ir išvežami į žymesnes Ang
lijos vietoves.

Tie svečiai, kurie apsistojo Der
byje, Nottinghame ir Mayfielde VII. 
21 d., seno anglo skautininko T. 
Įtoome ir s. Br. Zinkaus iniciatyva, 
drauge su vietiniais skautų vado
vais ir vadovėmis, dalyvavo Derby 
miesto burmistro suruoštame priė
mime. Miesto rotušėje skautus su
tiko DERBY EVENING TELE
GRAPH korespondentai ir fotogra
fai. Jų aprašymas ir nuotraukos bu
vo atspaustos tame laikraštyje.

Rotušę aprodė tarybos narys Reg 
Biurton. Dalyviai, kurių buvo 14, 
buvo pavaišinti arbatėle, po ko s. 
G. Zinkienė įteikė burmistrui tauti
nę juostelę su skautiškais ženklais.

Sekančią dieną svečiai pamatė 
garsiuosius Dovedale kalnus, Mel
burno kunigaikščio pili, Derby 
spaustuve, maudytis baseiną ir t. t.

Nors svečiai ir Anglijos skautai 
plačiai išsisklaidę, visi VII. 26 d. 
jau pajudėjo į Lietuvių Sodybą sto
vyklauti. Ten jų laukė darbas, rim
tis, himnas, malda, užsiėmimai, 
sportas, iškylos, susipažinimai, įžo
dis, broliška ir seseriška meilė, lau
žai, dainos, šokiai, pasirodymai, 
naktiniai žaidimai, įvairūs pasiruo
šimai; miškų ramybė, paukščių 
giesmės, tolimų padangių įkvėpi
mas, saulės šilima, medžių stipru
mas, gėlių kvapas, vėjo džiaugsmas, 
vandens gaivumas, saulės šviesa, 
šešėliai.

Viso stovyklinio gyvenimo širdis 
yra skauto siekimas tobulėti ir tar
nauti didiesiems idealams.

Kai skautai pasiekė stovyklavie
tę, virtuvės dūmai jau kilo į viršų. 
Sodyboje jau buvo DBLC ir NAB 
sekretorius A. Pranskūnas, stov. 
virš. s. J. Alkis, s. B. Zinkus, s. v. 
St. Kasparas bei Londono ir Londo
ne svečiavusieji skautai. Buvo ir 
atostogautojai ir rėmėjai DBLS 
Derby skyr. pirm. J. Levinskas, J. 
Šlyžys, A. Valentinas, Br. Urbana
vičius su dukra, Sodybos vedėjas 
J. Lužas ir kiti.

Stovyklos virėjų s. v. A. Gerdžiū- 
no ir Irenos skaniai pamaitinti, 
skautai suėjo į pirmąjį laužą, kurį 
pravedė stov. virš. s. J. Alkis, o už
degė mielas svečias iš Vokietijos s. 
kun. V. Šarka.

178 —

Broliai skautai 
iš Vokietijos ir 
Anglijos klausosi 
pašnekesio Ang
lijos rajono XX- 
oje jubiliejinėje 
stovykloje.

s. A. Saulaičio 
nuotrauka
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Anglijos rajono XX jubiliejinę stovyklą iš JAV-ių aplankė Seserijos Vyriausioji Skautininke v. s. M. Joni
kienė, LSS Tarybos narys s. Alg. Zaparackas ir Brolijos Vadijos narys s. A. Saulaitis SJ. Čia juos matome su sto
vykloje dalyvavusiais kitais vadovais.

Sekmadienį, stovyklai baigiantis 
įsirengti, atvyko naujų svečių, ku
riuos s. J. Alkis ir Rajono Vadas s. 
J. Maslauskas nuskubėjo pasitikti. 
Tai buvo jau pilna skautiška uni
forma apsirengę ir per naktį iš Vo
kietijos keliavę LSS Tarybos narys 
A. Zaparackas ir SB vadijos narys 
s. kun. A. Saulaitis, S. J. Visi džiau
gėsi svečių linksma, malonia nuo
taika ir jų sveiku lietuvišku entu
ziazmu prisidėti kuo galėdami.

11 vai., gegužės mėnesį įšventin
tas kunigu, s. Antanas Saulaitis, 
S. J., atnašavo savo pirmąsias mi
šias Europoje, koncelebruodamas 
jas su s. kun. Vaclovu Šarka. Po mi
šių neopresbiteris suteikė visiems 
primicijos palaiminimą ir apdova
nojo juos gražiais paveikslėliais.

Mišiose dalyvavo ir tą patį rytą 
atvykęs Vincas Ignaitis ir jo dvi 
dukros - skautės iš Kanados. Jie 
viešėjo pas BUDĖKIME redaktorių 
V. Ignaiti ir perdavė, žodžiu ir raš
tu, Kanados skautų sveikinimus ir 
linkėjimus. Lietuvių Sodyboje pa
liko tris dienas.

Vakare vėliavą nuleidžiant skai
tomi įsakymai: LSS Anglijos rajono 
20-sios sukaktuvinės stovyklos vir

šininkas s. Jaras Alkis, jo pavaduo
tojas ps. Antanas Veršelis iš Vokie
tijos; Stovyklos dvasios vadas sve
čias s. kun. Vaclovas Šarka; ūkve
dys s. v. v. si. Algis Gerdžiūnas ir 
Irena Gerdžiūnienė, jų padėjėjai s. 
v. si. M. Šiušelis ir s. v. psl. E. Bud
rys. Stovyklos piniginius reikalus 
tvarko LSB rajono V-jos V-kas s. 
v. v. si. A. Jakimavičius, “Taukuoto 
Puodo” redakcija — s. v. v. si. V. 
Meeionis ir v. s. v. si. J. Traškienė.

Stovykla suskirstoma į dvi pasto- 
vykles, skautų pastovyklei SODY
BA vadovauja s. B. Zinkus, ir skau
čių pastovyklei TĖVYNĖ vadovau
ja s. G. Zinkienė.

SODYBOS virš. pav. — s. v. si. 
M. Dresleris, adjutantas s. v. v. si. 
St. Kasparas. TĖVYNĖS virš. pad. 
ir pirmosios pagalbos teikėja v. s. 
v. si. E. Zaveckienė, adjutante I. 
Dilbaitė. Dainų ir taut, šokių vedėja 
v. s. v. si. J. Traškienė; paštininkė 
v. s. v. si. L. Veršelienė.

Viso stovyklavo su svečiais 108 
skautai-ės ir vadovai — 3 iš JAV, 
3 iš Kanados, 37 iš Vokietijos ir 65 
iš Anglijos.

Stov. vršininkui visus pasveiki
nus, LSS Tarybos narys s. fil. A. 

Zaparackas gražiu žodžiu perdavė 
LSS Pirmi jos gražiausius sveikini
mus ir linkėjimus. Juos papildė sa
vo žodžiu mielas jo bendrakeleivis 
kun. A. Saulaitis, S. J.

Nuleidus trispalvę, Anglijos ir 
Vokietijos vėliavas, palydint jas 
malda ir himnu, vyko pasikalbėji
mai su svečiais, kol visiems atėjo 
laikas rinktis į laužą.

Laužą uždegė svečiai iš JAV, ir 
kun. A. Saulaitis, paryškindamas 
laužo prasmę, pabrėžė, kad į ši Ang
lijos jubiliejinį laužą atvežta ang
lies gabalėliai iš Tautinės Stovyk
los ir ateitininkų stovyklos, JAV 
įvykusios. Sekė pokštai, šūkiai, dai
nos, pasirodymai, kol visiems atėjo 
laikas poilsio.

Tolimesnės stovyklavimo dienos 
vyko pagal stovyklos nustatytą 
programą. Ją padėjo pravesti sve
čiai iš JAV: s. kun. A. Saulaitis pra
vedė pašnekesius, žaidimus, pieši
mo braižinius ir įvairius užsiėmi
mus. S. A. Zaparackas taip pat pra
vedė labai naudingus pašnekesius 
stovyklai. Vakare svečiai dalyvavo 
skautų vyčių kandidatų įvedimo 
ceremonijose, kurios jiems labai pa
tiko.
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liono, tėvo A. Kezio, S.J., akordio- 
no vedami, pradėjo traukti dainas. 
RAKO stovyklavietės istorijoje dar 
tokios didelės audros nėra buvę. 
Telefonai ilgam laikui buvo nustoję 
veikti ir visi ryšiai su miestais nu
trūko.

Pirmadienis buvo paskirtas susi
tvarkyti ir išsidžiovinti. Vakare vi
sus pralinksmino pirmasis stovyk
los laužas.

Pirmoji stovyklavimo savaitė

LITUANICA XX

Šiais metais LITUANICOS Skau
tų Tuntas švenčia 20-tąjį gimtadie
nį. Tad šių metų tunto stovyklos 
viršininkas s. Zigmas Jaunius pa
vadino stovyklą LITUANICA XX 
vardu. Stovykla prasidėjo birželio 
30 d. ir baigėsi liepos 12 d. Stovyk
lavo virš 150 tunto skautų, suskirs
tytų į penkis rajonus, ar paštovyk- 
les — vilkiukų ATŽALYNO rajo
nas, vadovaujamas ps. R. Fabijono 
ir ps. J. Liubinsko; jūrų skautų 
NERINGOS rajonas, vadovaujamas 
j. ps. R. Kunstmano; oro skautų 
ĄŽUOLYNO rajonas, vadovaujamas 
s. v. v. si. S. Miknaičio; skautų 
LAISVAPILIO rajonas, vadovauja
mas s. v. v. si. jaunj. R. Rupinsko ir 
skautų MEDVĖGALIO rajonas, va
dovaujamas s. v. v. si. senj. G. Pia- 
oo.

Pasistačius palapines ir sutvar
kius daiktus, stovyklos komendan
tas, s. v. v. si. V. Balzaras perėmė 
komandą ir, išrikiavęs visus vėlia
vų aikštėje, išaiškino stovyklos tai
sykles ir vadijos nusistatymus. Įsa
kymams pasibaigus, visi žygiavo į 
virtuvę vakarienei. Po Įdomaus 
naktinio žaidimo visi subirėjo i pa
lapines ir greit užmigo.

Sekmadienį toliau vyko papuoši
mai ir įrengimai. Po pietų užėjo 
smarkus lietus su ledais. Pylė kaip 
iš kibiro. Vos tik pirmam lietui pa
sibaigus, prasidėjo kitas. Vėl krito 
ledai ir trankėsi griaustinis. Lietui 
praėjus skautai pradėjo lysti iš pa
lapinių ir tikrinti Įrengimus. Visi 
nustebo pamatę didelį prūdą, kur 
prieš kelias valandas buvo vėliavų 
aikštė. Stovyklos takeliai virto upe
liais ir kriokliais. Kai kuriose vie
tose srovė išgriaužė net dviejų pė

dų gilumo griovius. Vilkiukai, daug 
laiko negaišdami, pradėjo pardavi
nėti žuvavimo leidimus vėliavų 
aikštėje. Kiti užsidėję maudymosi 
kostiumus, pasinaudojo proga pasi- 
taškyti. Oro skautai, daug laiko ne
gaišdami, sėmė vandenį iš savo pa
lapinių.

Skaučių stovykla skambino pra
šydama brolių pagalbos. Du kartus 
nereikėjo prašyti. Labai retai atsi
randa tiek daug savanorių, gerada
rių. Vakarui atėjus, vėl pradėjo ly
ti, šį kartą dar smarkiau, kaip po 
pietų. Kelios vilkiukų palapinės 
sušlapo ir teko jų gyventojus į vir
tuvę perkraustyti. Visi stovyklau
tojai susirinko Į valgyklą, užkando 
bulkuČių, pieno ir stovyklos kape- 

Lituanicos tunto LITUANICOS XX stovyklos vadovai. Iš k-d: tupi__
v. si. V. Balzakas, s. Z. Jaunius, ps. A. Kezys, S J; stovi — s. fil. J. Liubins- 
kas, s. R. Račiūnas, v. si. S. Miknaitis, v. s. VI. Vijeikis, Dr. Žlioba, ps. V. 
Rupinskas, v. si. R. Rupinskas ir v. si. G. Plačas.

greit praėjo. Draugovės statė pio- 
nerijos projektus, darė morzės pra
timus, sporto varžybas, bendrus 
laužus, vadovų laužus, pašnekesius, 
ir draugovių vyko užsiėmimai.

Ketvirtadienį įvyko pirmieji sto
vyklos šokiai, kurių metu sesės ir 
broliai turėjo progos pasilinksmin
ti. Penktadienį visi ruošėsi sutikti 
tėvus ir svečius. Buvo parado repe
ticija ir papuošimų atnaujinimas. 
Atėjus ilgajam savaitgaliui, suva
žiavo iš Čikagos tėveliai ir svečiai. 
Brolis Balzaras pravedė topografi
jos užsiėmimus, o po užsiėmimų 
vyko visų trijų stovyklų paradas. 
■Čia skautai ir skautės sutiko ger
biamus svečius — jų tarpe Seserijos 
V. S. v. s. M. Jonikienę, Vidurio
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Rajono vadeivą ps. M. Jakaiti, 
L.S.S. vyriausią dvasios vadovą v.s. 
J. Vaišnį S.J. ir tėvą Kijauską S.J. 
iš Čikagos. Vakare įvyko didysis 
laužas, kuri pravedė ps. A. Alčiaus- 
kas su jaunesniųjų laužavedžių pa
galba. Linksmai nuskambėjo dainos 
ir įdomūs pasirodymai sužavėjo tė
velius bei svečius. Šeštadienio nak
tį įvyko skautų vyčių įžodis, ir Či
kagos skautų vyčių draugovė pra
turtėjo nauju broliu vyčiu — si. 
Viktoru Štuopiu.

Sekmadienį visi svečiai išvažiavo 
namo, ir stovyklautojai turėjo pro
gos atsikvėpti. Aptvarkius stovyk
lavietę, užbaigė sekmadienį su 
linksma muzika ir šokiais.

Pirmadienį vyko toliau topogra
fijos užsiėmimai, pėdų modelių ga
myba ir pašnekesiai. S. J. Paronis, 
LITUANICOS tunto tuntininkas, 
pravedė pašnekesį apie tunto 20-ties 
metų istoriją, o tėvas Kezys prave
dė dainavimo konkursą.

Antradienį visa stovykla (išsky
rus vilkiukus) ėjo į visos dienos 
iškylą su uždaviniais. Išeidama iš 
stovyklos, kiekviena skiltis gavo 
morzės raščiuką, kuriame buvo už
davinys. Priėjus prie pirmos kryž
kelės, kiekviena skiltis turėjo kom
paso pagalba rasti sekantį morzės 
raščiuką dideliame lauke. Toliau 
sekė kiti uždaviniai. Kelio žemėla
pis, upės srovės ir pločio matavi-

Ir oro skautai LITUANICOS XX stovykloje! Čia oro skautų ĄŽUO
LYNO rajono skraidytojai; o dešinėje jų vadas v. si. S. Miknaitis.

mas, slinkimas, aukščio matavimas, 
pietų pasigaminimas, gamtos stebė
jimas, lapų rinkimas ir, pagaliau, 
žygis atgal į stovyklą. Bet viso to 
dar neužteko. Vakare visa stovyk
la turėjo vėl keliu žygiuoti, nes tu
rėjo “fire drill”.

Trečiadienį stovykloje buvo jau
nesniųjų vadovų diena. Viršininko 
pareigas perėmė Vinco Krėvės 
draugovės draugininkas s. v. si. 
Arūnas Krutulis, komendanto pa
reigas perėmė Perkūno draugovės 
draugininkas psl. Vidmantas Juod- 
gudis, o virtuvės viršininkas buvo 
s. v. v. si. senj. Voldemaras Sadaus
kas, Pik. Šarausko draugovės drau
gininkas. Jam padėjo rajonų vadai 
v. si. Plačas, v. si. Rupinskas ir Li- 
tuanicos tuntininkas s. J. Paronis, 

kuris visą antrą savaitę padėjo šei
mininkėms aplink virtuvę. Tėvas 
J. Vaišnys S. J. pravedė skautams 
religines diskusijas ir užbaigė die
ną su naktinėm mišiom.

Ketvirtadienį mūsų stovyklą ap
lankė tėvas s. A. Saulaitis S. J. ir 
laikė rytmetines mišias. Vyko tarp- 
stovyklinės sporto varžybos. Vil
kiukai ir paukštytės turėjo įvairias 
estafetes, o skautai ir skautės lošė 
tinklinį, krepšinį, kvadratą, turėjo 
sėdėjimo ir gilaus kvėpavimo lenk
tynes. Vakare išvažiavo tėvas Sau
laitis. Dienos programa užsibaigė 
šokiais.

Penktadienis — paskutinė stovyk
los pilna diena. Vyko šaudymo tur
nyras. Skautai užbaigė savo žvėriu
kų pėdų antspaudų modelius iš gip-

LITUANICOS XX stovyklos jūrų skautų NERINGOS rajono broliai jūrininkai su savo vadu j. ps. R. Kunst- 
manu (vidurinis užpakalinėje eilėje). V. si. G. Plačo ntr
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so. Maudymasis buvo pratęstas, kad 
visi turėtų progos stovyklos dulkes 
nusiplauti. Vakare įvyko stovyklos 
oficialus uždarymas. Komendantas 
skaitė paskutiniuosius stovyklos 
įsakymus ir kartu su viršininku 
įteikė stovyklos daktarui Petrui 
Žliobai ir virėjoms: D. Česnauskai- 
tei, V. Šliūpienei, B. Kiaulienei, E. 
Mingėlienei ir p. Kaminskienei rė
mėjo ženklelius. Visi skautai entu
ziastiškai sušuko tris kart valio. 
Broliai psl. G. Matutis, psi. V. Juod- 
gudis, psl. R. Sparkis ir psl. R. Stri
kas buvo pakelti į skiltininko laips
nius, o broliai A. Viktorą, A. Gry
bauskas, A. Vaitkevičius, A. Pau- Stovyklos žygininkai.
žuolis, A. Liškūnas, A. Tamošiūnas, 
J. Paronis, V. Butikas, D. Rama
nauskas ir T. Vaitkus buvo pakelti 
į paskiltininkio laipsni. Ps. Vladas 
Rupinskas, stovyklos inspektorius, 
pranešė stovyklos konkurso rezul
tatus, už ką kiekviena draugovė 
gavo taškų. Pirmąją vietą laimėjo 
PERKŪNO draugovė, draug. si. V. 
Juodgudžio vedama, antrąją vietą 
laimėjo VINCO KRĖVĖS D-gvė, 
draug. s. v. si. junj. A. Krutulio ve
dama, trečiąją vietą DARIAUS IR 
GIRĖNO oro skautų d-vė, psl. V. 
MiknaiČio vadovaujama, ketvirtą — 

LITUANICOS XX stovyklos DARIAUS-GIRĖNO oro skautų dr-vės 
draugininkas V. Miknaitis instruktuoja savo brolius oreivius.

D. L. K. MINDAUGO d-vė su psl. 
T. Remiu, penktą — jūrų skautų 
ALGIMANTO laivas su j. ps. R. 
Kunstmanu, šeštąją ■— PLK. ŠA- 
RAUSKO d-vė, s. v. v. si. senj. V. 
Sadauskas, septintą — RAMBYNO 
d-vė su si. R. Sparkiu ir aštuntą — 
D. L. K. ALGIRDO d-vė su psl. R. 
Skiriumi.

Popiet atvykęs S. B. Vyriausias 
Skautininkas v. s. V. Vijeikis pa
sveikino visus stovyklautojus, o va
kare dalyvavo aukuro užgesinimo 
iškilmėse.

Šeštadienį visi nugriovė papuoši
mus, grąžino į sandėli palapines ir 
sutvarkė rajonus. Stovyklą apleido 
maždaug vidurdienį. Važiuojant na
mo liko tik gražūs LITUANICOS 
XX stovyklos prisiminimai. Sto
vyklos radijo stotis, kuri transliavo 
savo programą kasdieną, lankymosi 
metu. Oro stotis, kuri tik paskutinę 
dieną pradėjo veikti. Stovyklos 
vandens sargybos viršininko s. v. v. 
si. senj. A. Markulio įdegė šlaunys, 
ir apie tai sukurta dainelė. Skautų 
vyčių kandidatų sukurtas naujas 
būrelis ir jų naktinis pastovyklės 
įrengimas. Jūrų skautų puolimas 
su laivelių pagalba, ir visi nuoty
kiai nakties puolimų metu. Artėjant 
į Čikagą, svajonės skrido kitų me
tų stovyklos link, kai vėl LITUA
NICOS tunto broliai statysis savo 
palapines Rako miške ir linksmai 
praleis dvi malonias vasaros savai
tes. G. P.

Degtukas turi galvutę, bet 
neturi proto. Vartodamas 
jo galvutę, veik pagal savo 
protą.

Kai kurie sako: "Berniukai lie
ka berniukais”, bet jie pamiršta, 
kad berniukai išauga į -vyrus.

* Tolimas svečias visų 
laukiamas.

* Ankstyvas svečias neil
gai vieši.
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KAI SKAUTAUJAME . ..
TAI —laikomės skauto Įstatų, vykdome Įžodžio pasižadėjimus ir bandome kasdien padaryti ką nors gera;— priklausome kokiai skilčiai, būreliui ar draugovei ir drauge su kitais bandome broliškai skautauti;— turime pareigų savo šeimai, savo artimiesiems, broliams skautams ir sesėms skautėms: naudingai prie viso prisidėti;— turime pareigu sau: tobulėti, lavintis ir ugdytis būti gerais žmonėmis, uoliais skautais ir nuoširdžiais lietuviais
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MŪSŲ SKAUTIŠKOS ŠEIMOS:
Skautiškųjų šeimų skiltys — 
Kučų skiltis Chicago je:

V. s. Regina Kučienė, Seserijos Vadijos reikalų ve
dėja, buv. Omahos skč. tunto ir Chicagos Aušros Vartų 
tunto tuntininkė.

Iš tolimosios Australijos: SANKAUSKU šeima.
Iš k-d: tunto adjutantas Algimantas Sankauskas, PĖD
SEKIO administratorius Stasys Sankauskas, skautė 
Aldona Sankauskaitė, p. Ona Sankauskienė ir (prie
šais) jaun. skautė kandidatė Danutė Sankauskaitė.

Ps. J. Zinkaus ntr.

S. Viktoras Kučas, Lituanicos tunto instruktorius,
buv. Vinco Krėvės dr. dr-kas, tunto adjutantas.

Jaun. skautė Viktutė.
Žibučių dr-vės jaun. skautė Viktutė ir Lituanikos 

t-to vilkiukas Linas.

Namikų skiltis Chicagoje:
V. s. Alė Namikienė, Seserijos Vadijos ir Sk. Aido 

redakcijos narė.
S. Vytautas Namikas, Brolijos Vyriausiojo Skauti

ninko Pavaduotojas.
Busimasis vilkiukas Rimutis, Žemaitės dr-vės skilti- 

ninkė Jūratė ir Perkūno dr-vės skiltininkas Juozas.

Lietuviškosios 
skautybės ir 
skautiškojo 
ugdymo stipri 
atspara yra 
mūsų skautiško
sios šeimos.

Taip pat iš tolimosios Australijos: Gilių šeima.
I eil. — jaunesnieji skautai Leonas, Robertas ir Danutė.
II eil. — tėvų komiteto pirmininkas p. Vincas Gilius 
ir skaučių skyriaus vedėja v. si. Nijolė su busimuoju 
skautuku Vincuku, 1968 m. pakrikštytu skautų stovyk
loje, aktingai dalyvaujant AUŠROS tunto ir VENTOS 
vietininkijos skautams ir skautėms.

Ps. J. Zinkaus ntr.
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Po vasaros vėl i darbus!
Daugeliui jau praėjo šios vasaros 

stovyklų laikas. O stovyklų buvo 
daug, buvo geru, buvo Įdomu jose ir 
naudinga visiems dalyvavusiems.

Vėl rinksimės patalpose, žaisime 
aikštelėse, užsiimsime namuose, 
kiek iškylausime, kur pakeliausime.

Labai puiku, kad visi, iškaitant ir 
moksleivius ir studentus, neišsiblaš
ko, bet jungiasi i skautiškuosius bū
rius ir net mokslo metais sugeba 
skautauti, lavintis, tobulintis ir gra
žiai prisidėti prie viso mūsų skau
tiškojo sąjūdžio gyvenimo.

Lietuviškoji skautybė mus visus 
jungia j didelę lietuvišką šeimą la
bai svarbiems uždaviniams vykdyti, 
kilnesnių tikslų siekti ir darbais bei 
gyvenimu liudyti lietuvių tautos 
buvimą.

Kiekvienas užsiėmimas, kiekvie
nas susibūrimas, kiekviena sueiga 
ar posėdis — vis yra mažos plytelės 
dideliam rūmui statyti.

Prisidėdami ir dalyvaudami, turi
me didelės naudos ir sau: ugdomės, 
tobulinamės ir augame.

JAV Atlanto Rajonas
Vyr. skaučių ir sk. vyčių ir vado- 

vių-vadovų suvažiavimas.
Š. m. XI. 8-9 d.d. New Yorke Įvyks 

šis suvažiavimas. Registracijos mo
kestis $7.00. Jis siunčiamas ps. L 
Jankauskienei, 105-20 107 Avė.,
Ozone Park, N. Y., tel. 212 - MJ - 
14906. Į registracijos mokestį įskai
toma maistas, šokiai ir nakvynė. 
Turį kur nakvoti, prašomi apie tai 
pranešti ir pažymėti, kieno namuo
se jie viešės.

Rankdarbiu kursai Bostone
S. Ina Nenortienė sutiko pravesti 

dviejų dienų rankdarbių kursus 
spalio 18-19 d.d. Bostone, nuo šeš
tadienio ryto 10:30 iki sekmadienio 
3-4 vai. p.p.

Registruojasi nejaunesnės kaip 14 
metų; labai gabi šioje srityje gali 
būti 13 m.

Sesė Nenortienė kviečia iš kiek
vienos vietovės po 2 seses. Jei sesės 
kuo nors ypatingai domisi, jos gali 
apie tai pranešti tiesiogiai s. Inai 
Nenortienei, 44 Alban St., Dorches
ter, Mass. 02129.

S. Vida Kleinienė, Bostono t. tun- 
tinikė, sutiko seses globoti.

Waterbury, Conn.
Po ilgo lietaus šią vasarą vėl pa

sirodė saulutė. Šeštadienį, VIII. 9 
d., rinkomės iškylai p. Mažulaičių, 
ūkyje Watertown, Conn.

Kalnelyje virš 20 brolių išrikiavo 
savo palapines. Jiems vadovavo s. 
v. vyr. si. Vytas Petruškevičius. Iš
kylos virėjai buvo s. v. I. Jankaus
kas ir s. v. V. Jasiulevičius, skautų 
draugininkas. Pašnekesį vyresnie
siems tą dieną pravedė ps. R. Pa
kalnis.

Ir sesės prisiglaudė toliau pakal
nėje. Pasistatė palapinę, Įsirengė 
virtuvę, pritvirtino skelbimo lentą 
ir iškabino dienotvarkę. Viso buvo 
18 sesių. Iškylai vadovavo ps. Šarū
ne Petruškevičienė.

Vyr. sk. Birutė Žukaitė buvo pa
skirta žaidimų ir mankštos vadove, 
o vyr. sk. Diana Melnikaitė — dai
nų vadove. Maistą gamino vyr. sk. 
Violeta Kazlauskaitė ir Joana Pa
liulytė. Joms talkininkavo skautės. 
Kol pietus ruošė, jaun. skautės ban
dė pritaikyti mazgus ir kelionės 
ženklus stovyklaujant.

Sanitarės pareigas ėjo Irena Šat- 
kauskaitė.

Po pietų broliai pakvietė seses 
bendrai su jais stebėti s. v. A. Braz
džionio skraidinamus motorinius 
lėktuvėlius ir šaunamas raketas.

Sesės dėkodamos paleido savo ra
ketą:

Džiru, džiru, sukas, sukas, 
Skrenda skauto orlaiviukas. 
Broliai vėliau pravedė bendrą 

žaidimą — vėliavos vogimą, kurį 
sesės laimėjo prieš brolius.

JAV Atlanto rajono TRAKŲ sto
vyklos skautų pašto vyki ės vadija: 
komendantas v. si. Algis Valančiū- 
nas, adjutantas si. Jonas Bielkevi- 
čius, pavaduotojas si. Rimas Zinas, 
programos vedėjas s. Antanas Sau- 
laitis SJ ir viršininkas s. Česlovas 
Kiliulis.
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Kanados rajono stovyklos vadovai ir vadovės su svečiais ir viešniomis. Iš k-d: I eil. — ps. M. Stanionienė, s. 
Č. Anužis, s. Tomaitis, ps. Choraitė, ps. Baziliauskas, sesė detroitietė, s. J. Butėnas, brolis detroitietis; II e. — s. L. 
Sendžikienė, jvs. B. Juodelis, v. s. VI. Vijeikis, prel. J. Tadarauskas, s. S. Kulbis SJ, s. K. Batūra; III e. — v. si. 
A. Šeškuvienė, s. V. Sendžikas, ps. D. Kairienė, s. I. Meiklejohn, ps. Atkočaitienė, v. s. St. Kairys, s. L. Gvildienė, 
v. s. C. Senkevičius, si. Sinkevičiūtė, ps. A. Empakeris, j. s. P. Gorys; paskutinėje eilėje — s. G. Stanionis, ps. J. 
Karasiejus, L. Teišerskytė ir k. S. Dapkaus ntr.

Pavakarių metu mus aplankė tun- 
tininkė ps. Albina Paliulienė. Pasi
tikome ją gražiai išsirikiavusios.

Kiek pasidalinus dienos Įspū
džiais, ps. S. Petruškevičienė atne
šė tortą ir pasveikino j. skaučių adj. 
Joaną Paliulytę gimtadienio proga. 
Sudainavom ilgiausių ir laimingiau
sių metų.

6 vai. daugelis sesių skirstėsi na
mo. Vyr. skautės ir t-kė skubėjo i 
sk. ak. Marijos Matonytės mergva
kari vyr. sk. vadovės Zinos Čerkie- 
nės namuose. Sesių susirinko 14.

Stovykloje likusios sesės buvo 
pakviestos vakarienei ir vėliavos 
nuleidimui, kurias pravedė pats 
vietininkas ps. M. Čerkus.

Temstant atvyko tėvelių, ir visi 
sėdosi prie laužo. Buvo sudainuota 
daug skautiškų ir liaudies dainų ir 
net tai dienai pritaikyta sesių bro
liams sukurta daina.

Laužui gęstant, sustoję ratu susi
kaupę giedojo “Ateina naktis”. 
Broliai liko nakvynei, sesės grižo 
namo.

Sesė Juzė Šatkauskienė.

ŠV. JURGIO SUEIGA 
NEW YORKE

Š. m. gegužės 18 d. New Yorko 
skautai-ės atšventė dvigubą šventę. 
Tą dieną iškilmingoje sueigoje Ne
ringos ir Tauro tuntų skautai pa
gerbė Šv. Jurgį ir paminėjo Motinos 
Dieną. Skautai-ės 11 vai. ryto orga
nizuotai dalyvavo Šv. Mišiose Vieš
paties Atsimainymo par. bažnyčio
je, Maspeth, N. Y. Po pamaldų tos 
pačios parapijos salėje įvyko abie
jų tuntų iškilminga sueiga. Šv. Jur
gio šventės proga LSS-jos Vyr. 
Skautininkės įsakymu Neringos 
tunto t-kės pavaduotoja ps. G. Stan
kūnienė apdovanota Tėvynės Duk
ros žymeniu. Visa eilė brolių ir se
sių šia proga pakelti į vyresnišku
mo laipsnius. Į vyr. skiltininkės 
laipsnį: vyr. sk. si. Eugenija Ga- 
runkštytė, vyr. sk. si. Aldona Kido- 
lytė ir vyr. sk. si. Gražina Siemaš- 
kaitė. Į skiltininko-ės laipsnį: psl. 
Rasa Milukaitė, psl. Rūta Noreikai
tė, Tauro tunto sporto vadovas psl. 
Rimantas Rauba, Geležinio Vilko 
d-vės draugininkas psl. Gediminas 
Mikalauskas, d-vės adjutantas psl.

Robertas Šilbajoris, vilkiukų d-vės 
draugininkas psl. Algis Kidolis, 
Šarūno d-vės adjutantas psl. Sau
lius Siemaška ir psl. Gintaras Mik- 
las. I paskiltininkio laipsnį pakelti 
broliai: Andrius Osmolskis, Tadas 
Osmolskis, Tomas Dičpinigaitis, Al
gimantas Bružinskas, Rimas Labu
tis ii’ Saulius Alilionis.

SI. Algis Kidolis ir si. Gediminas 
Mikalauskas įsigijo I-jį skautų pa
tyrimo laipsnį, Vytautas Mikalaus
kas II-rą pat. laipsn. Visa eilė bro
lių ir sesių šioje sueigoje davė įžo
dį. Geležinio Vilko d-vės broliai 
Steponas - Rimas Bulota ir Eimutis 
Karmazinas davė skauto Įžodį. 
Skautės įžodį davė Rasa Vilgalytė. 
Neatsiliko ir paukštytės su vilkiu
kais. Pirmą kartą raudonais kakla
raiščiais pasipuošė Lyda Kiaunytė, 
Gediminas Bivainis ir Arūnas Gu
daitis. Tėvynės ilgesio mazgelį už
rišo broliams — s. A. Gudaitis, se
sėms — s. kun. J. Pakalniškis, ge
rojo darbelio mazgelius užrišo įžo
dį davusiųjų tėveliai.

Negalime pamiršti ir dviejų nau
jų vyr. skaučių, kurios vyr. skautės
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Įžodį davė Catskill kalnuose įvyku
sioje iškyloje, būtent: psl. Lina Cer- 
keliūnaitė ir psl. Virginija Šeibytė. 
Sėkmės joms!

Po oficialios sueigos dalies sekė 
pašnekesys, kurį pravedė s. kun. Jo
nas Pakalniškis. Jis savo žodyje 
vaizdžiai pabrėžė skautų globėjo 
Šv. Jurgio riteriškumą ir kovą dėl 
tikėjimo ir ragino visus skautus 
sekti jo pavyzdžiu. Taip pat jaut
riais žodžiais kalbėjo apie motinas, 
jų pasišventimą ir meilę savo vai
kams. Sueigos dalyviai jo žodžius 
palydėjo sutartiniais plojimais.

Tėvų k-to pirmininkė p. A. Bulo
tienė nuoširdžiai padėkojo visiems 
skautams-ėms, židinietėms ir skau
tų tėveliams, kurie visokeriopai pri
sidėjo ruošiant pavasario balių, 
pietus Kaziuko mugės metu ir po- 
sueiginius pusryčius.

Toliau visi skautai-ės ir tėveliai 
susėdo bendriems pusryčiams. Pa
sistiprinę visi skirstėsi, skautai pil
ni planų vasarai, tėveliai su šypse
na, nes skautų eilės New Yorke vis 
tankėja. B. K.

Suplėšytas drabužis bematant su
siūtas, suteptas bematant išplautas, 
bet šiurkštus žodis įskaudina vaiko 
širdį.

Australijos rajonas
LSS Rajono Vadovų Suvažiavime, 

įvykusiame 1969. I. 4 d. Mt. Craw- 
i'ordo vietovėje, V T. Stovyklos ri
bose, dalyvavo:

Garbės svečias: LSB VS. v. s. V. 
Vijeikis.

Rajono Vadija: v. s. V. Neveraus- 
kas, ps. Č. Dubinskas, ps. J. Zinkus, 
v. s. B. Žalys.

AUŠROS tuntas — Sydney: ps. T. 
Rotcas, pi. U. Kazokaitė, pi. J. Bo- 
gušaitė, pi. R. Zinkutė, pi. A. Lau
rinaitis, pi. J. Biretas, si. S. San- 
kauskas, s. A. Jakštas.

DŽIUGO tuntas — Melbourne: 
ps. V. Adomavičius, v. si. V. Stasi- 
liūnas, vi. R. Šarkis, ps. B. Adoma
vičienė, v. si. R. Bakaitis, A. Baltrū
nas, J. Sadauskas, J. Semetas, G. 
Žemkalnis, J. Meiliūnas, K. Aniu- 
lytė, Baubinaitė.

ŠATRIJOS tuntas — Geelong, 
Vic.: s. A. Karpavičius, pi. L. Vo- 
lodkaitė, si. V. Jarinkevičius, pi. D. 
Juškaitė, pi. J. Klova, M. Mačiulytė.

VENTOS vietininkija — Brisba
ne: ps. R. Platkauskienė, V. Zabu- 
kaitė.

VILNIAUS tuntas — Adelaide: s. 
V. Opulskis, ps. A. Zamiskis, v. si.

Skauto fetras
Skautų fetrai savo inicialus BP 

gavo nuo žodžių Boss of the Plains, 
kuriuos dabar gamina Stetson kom
panija. Fetrai buvo nešiojami SAC 
—- Pietų Afrikos policininkų — 
constabulary, kuriuos B.-P. suorga
nizavo Pietų Afrikoje karo metu. 
Fetras buvo praktiškas ir atskirda
vo policininką nuo kito žmogaus. 
Jis apsaugodavo veidą nuo karštos 
saulės ir stipraus lietaus, buvo nau
dojamas atsigerti ir net arkliui pa
girdyti, ir daug kam kitam.

Fetras tiko gyvenant įvairiausiose 
sąlygose, ir jis tebėra nešiojamas 
Kanados kalnų ir Amerikos federa
linės policijos.

(Iš laikr. “Skiltis”, Čikaga).

R. Urmonienė, ps. J. Morkūnas, si. 
V. Neverauskas, jr., v. si. D. Dun
da, pi. D. Brazauskaitė, pi. M. Ne- 
verauskaitė.

CANBERROS skautai: pi. A. Vai
tas.

AKADEMINIS Sk. Sąjūdis: ps. 
S. Pacevičienė.

REGISTRUOTI skautininkai: v. s.
A. Krausas, s. dr. A. Mauragis.

Čia vėl iš 
LITUANICOS XX 
stovyklos. 
MEDVĖGALIO 
skautų rajono 
gyventojai su 
savo vadu v. si. 
G. Plaču.
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OFICIALIOS ŽINIOS:
(Tęsinys iš 170 psl.)

IV.
Laikotarpis tarp rinkimų duomenų paskelbimo ir 

tarp kadencijos pradžios naujai išrinktųjų LSS Vado
vybės organų naudojamas susiorganizuoti: susidaryti 
Pirmi j ai ir Vadijoms, ruošti planams, vykdysiems ka
dencijai prasidėjus, susirasti bendradarbių ir p.

V.
Visi LSS Vadovybės organai ir visi vadovai ir va

dovės, nors jų kadencijai ir pasibaigus, savo pareigas 
eina tol, kol jas perima naujai išrinktieji ar paskirtieji.

VI.
Perduodami ir perimdami savo pareigas atitinkami 

vadovai ir vadovės surašo pareigų perdavimo ir perėmi
mo aktus.

Vienas tų aktų egzempliorius mėnesio bėgyje prista
tomas LSS Tarybos Pirmi j ai.

III.

LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGOS 
SUVAŽIAVIMO NUOSTATAI

I. LSS Suvažiavimas

1. LSS Statuto 67-69 str. str. nustatytas LSS Suvažia
vimas korespondenciniu būdu įvyksta trečiaisiais 
rinktųjų LSS Vadovybės organų kadencijos metais.

2. LSS Suvažiavimas:
a) išklauso LSS Vadovybės pranešimų;
b) susipažįsta su Suvažiavimo dalyvių pasisakymais 

bei siūlymais;
c) priima nutarimus organizacijos klausimais ir
d) išrenka LSS Vadovybės organus.

3. LSS Suvažiavimą, ir kartu Skaučių Seserijos, Skau
tų Brolijos, Akademinio Skautų Sąjūdžio ir Rajonų 
vadovų Sueigas, kviečia LSS Tarybos Pirmi j a.

4. Tarybos Pirmija:
a) nustato Suvažiavimo darbotvarkę;
b) kviečia Suvažiavimo Prezidiumą;
c) nustato registracijos mokestį;
d) paskiria datas Suvažiavimui pradėti, dalyviams 

registruoti, kandidatams siūlyti, kandidatų sąra
šams skelbti ir balsavimams atlikti;

e) nutaria kitus LSS Tarybos pavestus, LSS Suva
žiavimo Prezidiumo prašytus ar kitų LSS organų 
iškeltus klausimus.

5. LSS Suvažiavimas renka LSS Vadovybės organus:
A. Suvažiavimas —
a) 6 LSS Tarybos narius ir 3 kandidatus;
b) 3 LSS Garbės Teismo narius ir 2 kandidatus;
c) 3 LSS Kontrolės Komisijos narius ir 2 kandida

tus.
B. Skaučių Seserijos Sueiga —

a) 44 LSS Tarybos narius ir 3 kandidatus;

b) Vyriausiąją Skautininkę ir Vyriausiosios Skau- 
tininkės Pavaduotoją;

c) Seserijos Garbės Gynėją.
C. Skautų Brolijos Sueiga —
a) 4 LSS Tarybos narius ir 3 kandidatus;
b) Vyriausiąjį Skautininką ir Vyriausiojo Skauti

ninko Pavaduotoją;
c) Brolijos Garbės Gynėją.

D. Akademinio Skautų Sąjūdžio Sueiga —
a) 4 LSS Tarybos narius ir 3 kandidatus;
b) Vadijos Pirmininką ir Pirmininko Pavaduotoją;
c) ASS Garbės Gynėją.

E. Rajonų Vadovų Sueigos —
a) Rajono Vadą.

6. Suvažiavimas LSS Vadovybės organus renka tiesio
giniu, lygiu ir slaptu balsavimu.

II. LSS Suvažiavimo dalyviai

7. LSS Suvažiavime dalyvauja:
A. Atstovai iš pareigos:

a) LSS Tarybos, LSS Garbės Teismo ir LSS Kontro
lės Komisijos nariai;

b) Seserijos, Brolijos ir ASS Garbės Gynėjai;
c) Seserijos, Brolijos ir ASS Vadijų nariai;
d) Rajonų Vadai, Rajonų Dvasios Vadovai ir Rajo

nų Vadeivos;
e) Seserijos ir Brolijos tuntininkai-ės bei vietinin- 

kai-ės ir ASS skyrių pirmininkai.
B. Atstovai iš teisės — LSS nariai:
a) buvę LSS Tarybos Pirmininkai;
b) buvę Seserijos ir Brolijos Vyriausieji Skautinin

kai ir ASS Pirmininkai;
c) Pirmūnas ir Garbės Skautininkas;
d) Geležinio Vilko ordinu apdovanotieji.

C. Atstovai pagal laipsnį:
a) registruoti skautininkai ir skautininkės.

D. Vietovių vadovų ir vadovių rinkti atstovai-ės:
a) tunto ar vietininkijos ar ASS skyriaus atstovai — 

nuo kiekvienų 2 vienetų — 1 atstovas;
b) tuntui ar vietininkijai ar ASS skyriui nepriklau

sančio vieneto — 1 atstovas.
8. Atstovų rinkimuose dalyvaujančiu vienetu laikoma: 

draugovė, laivas, ASS padalinio skyrius, atskiroji 
skiltis, atskirasis būrelis, atskiroji valtis, skautinin
kų draugovė, grandis, židinys.
Nelyginis vienetų skaičius prilyginamas sekančiam 
lyginiam.
Vietovėje gali būti tik vienas tos pačios rūšies at
skiras vienetas (skiltis, būrelis, valtis).

9. Atstovų rinkimuose dalyvaująs vienetas turi būti 
atitinkamos Vadijos registruotas bent 6 mėnesius ir 
turi būti sumokėjęs narių mokesčius už visą kaden
cijos laiką arba nuo įsikūrimo dienos.

10. Vietovių atstovai renkami atitinkamos vadovų su
eigos.
Sueigą kviečia vyriausias pareigomis vadovas; jai 
pirmininkauja vyriausias laipsniu vadovas.
Atstovai renkami slaptu balsavimu.
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Sueigoje dalyvauti ir rinkti gali tunto, vietininki- 
jos ar ASS skyriaus vadijos nariai, priklausą skau
tininkai ir vienetų vadai ir jų pavaduotojai, sukakę 
18 metų amžiaus.

11. LSS Suvažiavimo atstovais gali būti asmens:
a) ne jaunesni, kaip 18 metų amžiaus, sukakę regis

travimosi metu, ir
b) užsimokėję nario mokesčius už visą kadencijos 

laiką arba atitinkamai nuo įstojimo į LSS dienos.
12. Nario mokesčio nemoka Geležinio Vilko ordinu ap

dovanotieji.
Nuo nario mokesčio mokėjimo LSS Tarybos Pirmi- 
jos gali būti atleisti pensininkai ar iš viso nebeuž- 
dirbą vadovai-ės; o išimtinais atvejais nuo mokes
čio mokėjimo gali būti atleisti ir kiti, Seserijos, 
Brolijos, ASS ar rajono Vadijoms atitinkamai pa
siūlius.

13. Suvažiavimo atstovas, negalėjęs kitaip nario mokes
čio susimokėti, gali ji įmokėti Suvažiavimo Prezi
diumui.

14. LSS Suvažiavimo dalyviai dalyvauja vadovų Suei
gose taip:
a) visos vadovės — Seserijos sueigoje;

. b) visi vadovai — Brolijos sueigoje;
c) visi ASS vadovai ir vadovės — ASS Sueigoje ir 

dar
d) visi vadovai ir visos vadovės, esą rajono ribose — 

atitinkamo rajono Sueigoje.
15. Suvažiavimo dalyviai — vienos šakos vadovai ar 

vadovės, apjungti ir kitoje šakoje, gali dalyvauti ir 
tos kitos šakos Sueigoje, bet ten negali (antrą kar
tą) balsuoti už kandidatus, renkamus Suvažiavimo 
bendruoju sąrašu į Tarybą, Garbės Teismą, Kontro
lės Komisiją ir rajonų vadus.
Taip pat negali antrą kartą balsuoti, priimant Suva
žiavimo nutarimus.

16. LSS Tarybos Pirmijai paskelbus LSS Suvažiavimo 
kvietimą, LSS Suvažiavimo atstovai ir atstovės re
gistruojasi LSS Suvažiavimo Prezidiume:
1. siunčia registracijos lapelį su žiniomis —

a) savo vyr. laipsnį, vardą, pavardę ir adresą,
b) kokiu būdu save gali laikyti LSS Suvažiavi

mo bei atitinkamos Sueigos dalyviu;
2. prideda registracijos mokestį ir paaiškinimą apie 

LSS nario mokėjimą;
3. vietovių rinktieji atstovai-ės dar prideda oficia

lų raštą, įrodantį jų mandatą.
17. LSS Suvažiavimo bei sueigų dalyvių mandatams 

nustatyti — LSS Suvažiavimo Prezidiumui pristato:
1. LSS Tarybos Pirmija — LSS Vadovybės narių 

sąrašus;
2. Seserijos, Brolijos ir ASS Vadijos —

a) savo Vadijos narių sąrašą,
b) joms priklausomų padalinių bei vienetų sąra

šus;
c) tuntininkų, vietininkų ir ASS skyrių pirmi

ninkų sąrašą,
d) registruotų skautininkų-ių sąrašus;

3. Rajonų vadijos —
a) savo vadijos narių sąrašą,
b) bendrųjų (atskiroms šakoms nepriklausomų) 

vienetų (pvz.,-židinių, ramovių ir p.) sąrašus.
4. Tuntininkai bei vietininkai ir ASS skyrių pirmi

ninkai —
a) vietovės išrinktųjų atstovų sąrašą su proto

kolu.
18. Atstovas, pripažintas LSS Suvažiavimo dalyviu, įra

šomas į Suvažiavimo dalyvių sąrašus ir jam paski
riamas identifikacijos ženklas, kurį, susirašinėda
mas su LSS Suvažiavimo organais ir balsuodamas, 
rašo po savo pavardės.

III. Suvažiavimo Prezidiumas

19. LSS Suvažiavimui ir Sueigoms vadovauja penkių 
asmenų Suvažiavimo Prezidiumas.

20. Suvažiavmo Prezidiumas:
a) skelbia LSS Vadovybės organų pranešimus;
b) registruoja Suvažiavimo atstovus;
c) priima Suvažiavimo dalyvių pasisakymus bei siū

lymus;
d) registruoja rinkti siūlomus kandidatus;
e) skelbia kandidatų sąrašus;
f) skelbia galutinį pasiūlytų rinkti kandidatų są

rašą;
g) praveda pateiktų siūlymų ir atitinkamus LSS 

Vadovybės organų rinkimų balsavimus;
h) skelbia balsavimų duomenis;
i) atlieka kitus Suvažiavimui įvykti reikalingus 

veiksmus;
j) paruošia Suvažiavimo apyskaitas, sutvarko by

las ir atitinkamai perduoda;
k) kviečia pirmąjį naujosios Tarybos narių posėdį 

Tarybos Pirmininkui rinkti.
21. Suvažiavimo Prezidiumo būstinė yra Prezidiumo 

Pirmininko gyvenamojoje vietoje ir jo adresas yra 
oficialus Prezidiumo adresas.
Atskiriems reikalams Suvažiavimo Prezidiumas gali 
nurodyti ir kitus adresus.

IV. Suvažiavimo Komisijos

22. Sudaromos šios Suvažiavimo Komisijos:
1. Mandatų komisija — tikrinti Suvažiavimo atsto

vų mandatams ir sudaryti Suvažiavvimo dalyvių 
sąrašams;

2. Nutarimų komisija — surinkti Suvažiavimo da
lyvių siūlymams ir paruošti Suvažiavimo nutari
mų projektams;

3. Balsų skaičiavimo komisija — suskaičiuoti Suva
žiavimo balsavimų balsams, suvesti balsavimų 
duomenims ir surašyti balsų skaičiavimo aktams.

23. Komisijų pirmininkus ir narius kviečia Suvažiavi
mo Prezidiumas.
Kiekviena komisija yra 3-5 narių.

24. Komisijų veikimą koordinuoja Suvažiavimo Prezi
diumas.
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V. Suvažiavimo nutarimai
25. Suvažiavimas priima nutarimus.

Juos siūlyti gali kiekvienas Suvažiavimo dalyvis.
26. Nutarimų siūlymus aptaria Suvažiavimo nutarimų 

komisija ir suredaguoja Suvažiavimo nutarimų pro
jektus.

27. Nutarimų komisijos paruošti ir Suvažiavimo Prezi
diumo peržiūrėti nutarimų projektai pateikiami 
Suvažiavimo dalyviams balsuoti.

VI. LSS Vadovybės nariu rinkimai
28. Kandidatais į renkamuosius LSS Vadovybės orga

nus gali būti siūlomi:
a) LSS nariai,
b) bent 21 metų amžiaus ir
c) turį bent paskautininkio laipsni.

29. Kandidatų kiekvienas Suvažiavimo dalyvis gali 
siūlyti tiek, kiek jis turi teisę balsuoti.

30. Kandidatą siūlydamas, Suvažiavimo dalyvis turi:
a) turėti jo sutikimą kandidatuoti,
b) parašyti kokiom pareigom siūlomas,
c) nurodyti jo vyresniškumo laipsnį, vardą, pavar

dę ir adresą,
d) pridėti trumpą skautiškojo vadovavimo apra

šymą.
31. Jei tas pats asmuo siūlomas kelioms pareigoms, 

Prezidiumas, atsiklausęs pasiūlytojo, kandidatu ga
lutinam kandidatų sąraše įrašo pagal pasiūlytojo 
pasirinkimą.

32. Galutini kandidatų sąrašai skelbiami atskirai nuo 
balsavimo ir taip, kad Suvažiavimo dalyviai juos 
žinotų bent 2 savaiti prieš balsavimo pradžią.

VII. Balsavimai
33. Suvažiavimo nutarimai Suvažiavimo dalyvių bal

suojami raštu, balsuojant atvirai.
34. LSS Vadovybės narių rinkimai vykdomi raštu, bal

suojant slaptu balsavimu.
35. Balsuojama nustatytą datą.
36. Nutarimą balsuodamas Suvažiavimo dalyvis Suva

žiavimo Prezidiumo nustatytos formos lape para
šo savo sprendimus ir pasirašo.
Balsavimo lapas balsuotojo pasiunčiamas paštu vo
ke Suvažiavimo Prezidiumo nurodytu adresu.

37. Renkant balsuojama Suvažiavimo Prezidiumo su
daryto pavyzdžio slapto balsavimo lapais.

38. Suvažiavimo dalyvis pats į slapto balsavimo lapą 
įrašo jo renkamųjų kandidatų pavardes ar atitin
kamai jas pažymi, jei jos iš anksto lape atspaustos, 
lapą įdeda i slapto balsavimo vokelį, šį užlipina ir 
įdeda į kitą — didesnį — voką, kurio atitinkamoje 
vietoje užrašo savo laipsnį, vardą, pavardę, identi
fikacijos numerį ir adresą ir, užlipinęs atitinkamą 
pašto ženklą, pats pasiunčia paštu Suvažiavimo 
Prezidiumo nustatytu adresu.

39. Jei kurioms pareigoms iš viso pasiūlyta tiek kan
didatų, kiek reikia išrinkti, tai tuo atveju Suvažia
vimo dalyvis už kandidatą balsuoja, pasisakydamas 
už, prieš ar susilaiko.
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40. Už Seserijos Vyriausiąją Skautininkę, Brolijos Vy
riausiąjį Skautininką, ar ASS Vadijos Pirmininką 
ir atitinkamai pavaduotoją balsuojama drauge.

VHI. Balsų skaičiavimas

41. Paštu atėję balsavimo vokai atidaromi tik balsų 
skaičiavimo posėdyje.

42. Gautieji vokai pirmiausia atitinkamai pažymimi 
madatų komisijos sudarytuose Suvažiavimo daly
vių sąrašuose ir atitinkamai sugrupuojami.

43. Nutarimų balsavimo vokai atidaromi ir balsavimo 
lapai su tais vokais atitinkamai jungiami balsams 
skaičiuoti.

44. Slaptojo balsavimo paštu atėję vokai atidaromi, iš
imami slaptojo balsavimo vokeliai; vokai sudeda
mi Suvažiavimo dalyvių sąrašų tvarka, slaptojo 
balsavimo vokeliai sumaišomi, kaip sugrupuoti pa
gal Suvažiavimo dalyvių sąrašus, po to atidaromi 
ir išimami slapto balsavimo lapai, pagal kuriuos 
skaičiuojami balsai.

45. Balsai skaičiuojami viešai, iš anksto paskelbtame 
posėdyje.
Kiek sąlygos leidžia, skaičiavimo patalpos gali būti 
dar ir kitų asmenų, be balsų skaičiavimo komisijos 
narių.

46. Balsų skaičiavimo komisija surašo ir balsų skaičia
vimo posėdžio protokolą.

IX. Balsavimo duomenų skelbimas

47. Balsavimų duomenis skelbia Suvažiavimo Prezi
diumas.

48. Nutarimų duomenis skelbiant pažymima, kiek bal
savo už, kiek prieš ir kiek susilaikė.

49. Vadovybės narių rinkimų duomenis skelbiant, kan
didatai atitinkamai surašomi gautų balsų skaičiaus 
eile.
Išrinktieji į LSS Tarybą, Garbės Teismą ir Kontro
lės Komisiją, po to, skelbiami atitinkamai abėcėlės 
tvarka.

S. LSS Suvažiavimo Biuletenis

50. LSS Suvažiavimo Prezidiumas leidžia LSS Suva
žiavimo Biuletenį ir jį, kiek galima, siuntinėja LSS 
vadovams ir Suvažiavimo dalyviams.

51. Biuletenyje skelbiami LSS Vadovybės organų pra
nešimai, Suvažiavimo dalyvių sąrašai, Suvažiavimo 
dalyvių pasisakymai bei siūlymai, kandidatų sąra
šai, balsavimų duomens ir, Suvažiavimo Prezidiu
mo nuožiūra, kiti dalykai.

52. LSS Suvažiavimo Biuletenis yra viešas ir per tie
sioginius LSS vadovus prieinamas visiems LSS va
dovams ir vadovėms.

53. Rajonų vadai, rajonų vadeivos, tuntininkai ir vie
tininkai bei kiti vyresnieji vadovai-ės įpareigojami 
LSS Suvažiavimo Biuletenio informacijas priminti 
kitiems vadovams bei LSS Suvažiavimo dalyviams 
vietovėse.
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XI. Skundai

54. Atitinkamas Suvažiavimo dalyvis, nesutinkąs su 
Suvažiavimo Prezidiumo ar komisijos nutarimu, 
gali:
a) prašyti Suvažiavimo Prezidiumą klausimą per
svarstyti arba
b) skųsti LSS Garbės Teismui.

55. Garbės Teismui gali skųsti per dvi savaiti, sužino
jęs jam nepriimtiną nutarimą ar veiksmą.
Paduodamas skundą Garbės Teismui, Suvažiavimo 
dalyvis tuo pačiu laiku turi skundo nuorašą pa
duoti ir Suvažiavimo Prezidiumui.

56. Paduotasis skundas automatiškai nesulaiko nutari
mo ar veiksmo.
Garbės Teismo nutarimas galutinis.

57. Garbės Teismas gali nutarti:
a) skundo nesvarstyti;
b) skundą atmesti;
c) atitinkamai nustatyti, kas ir kaip turi būti pa

daryta skundo iškeltuoju reikalu.

Xn. įvedamieji nuostatai

58. Rinkimų duomenis paskelbęs, Suvažiavimo Prezi
diumas kviečia naujos LSS Tarybos narius i kores- 
pondencini posėdi Tarybos Pirmininkui rinkti.

59. Suvažiavimo Prezidiumas, surašęs atitinkamą aktą, 
visą susirašinėjimą, protokolus, bylas, apyskaitas ir 
k. perduoda LSS Tarybos Pirmininkui.
Tai atlikęs, Prezidiumas savo darbą baigia.

60. Šie nuostatai įsigali LSS Tarybai juos priėmus.
61. Šiems nuostatams įsigaliojus, visi kiti Suvažiavimo 

reikalu nuostatai nustoja galios.
62. 1969 m. LSS Suvažiavimas vyksta pagal šiuos nuo

status.

IV.

Atskilas nutarimas
LSS Suvažiavimo reikalu

LSS Taryba nutaria:
LSS statuto 68 str. Ak. Sk. Sąj. Sueigos renkamų 

(C) ASS Garbės Gynėjų, minimų daugiskaitos skaičiu
mi, 1969 m. LSS Suvažiavime rinkti vieną ASS Garbės 
Gynėją — visai ASS šakai, kaip renkama Seserijai ir 
Brolijai.

V.
LSS Kontrolės Komisijos Nuostatai

1. LSS Kontrolės Komisija tikrina LSS vadovybės, 
rajonų ir kitų padalinių bei įstaigų ūkį, kasą bei 
atsiskaitymą.

2. LSS Kontrolės Komisiją sudaro LSS Suvažiavimo 
rinkti 3 nariai ir jiems pavaduoti 2 kandidatai.

3. Kontrolės Komisijos nariai iš savo tarpo išsirenka 
pirmininką ir savo susitarimu pagal reikalą pasi
skirsto kitomis pareigomis.

4. Kontrolės Komisijos nariui nustojus būti jos nariu, 
į Komisiją įeina daugiausia balsų gavęs kandidatas.

5. Kontrolės Komisijos nariui laikinai negalint eiti 
pareigų, jį pavaduoti kviečiamas daugiausia balsų 
gavęs kandidatas.

6. Kontrolės Komisija tikrina kartą metuose.
Ji gali, savo nuožiūra ar LSS Tarybos Pirmininko 
paprašyta, iš anksto pranešus, tikrinti bet kada ir 
bet kurio LSS organo, padalinio, vieneto ar įstaigos 
ūkinį veikimą.

7. Tikrinimo metu turi dalyvauti ir tikrinamojo orga
no, padalinio, vieneto ar Įstaigos vadovas ar kitas 
jo įgaliotas asmuo.

8. Kiekvieno tikrinimo surašomas aktas, kurį pasira
šo ir prie tikrinimo dalyvavęs atsakingas vadovas 
ar jo įgaliotas asmuo.
Jis, jei nori, gali prie akto prirašyti ir savo pa
aiškinimą.

9. Kontrolės Komisija, kartais pati negalėdama jo pa
daryti, atitinkamą patikrinimą atlikti gali pavesti 
vienam ar keliems jos tam reikalui raštu įgalio
tiems asmenims.

Tokiu atveju Kontrolės Komisija dar tvirtina savo 
įgaliotinio ar įgaliotinių tikrinimo aktus.

10. Metiniai ir kiti tikrinimo aktai su Kontrolės Ko
misijos siūlymais pranešami LSS Tarybos Pirmijai. 
Jei Kontrolės Komisijos siūlymai reikalingi LSS 
Tarybos nutarimo, jie pateikiami ir Tarybai.
Kadangi baigiantis, Kontrolės Komisija paruošia 
pagrindinį tikrinimų pranešimą.

Pažinkime paukščių pėdsakus

Vandens paukščiai, kad galėtų plaukti vandenyje, 
tarp kojų pirštų turi tam tikras plėveles irstytis.

Sausumos paukščiai tokių neturi.
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SKAUTAS TAUPUS
IR DOSNUS

Skautas mokosi taupyti 
Pinigus ir laiką,
Žino, darbą kaip tvarkyti— 
Viskam turi saiką.

Jis supranta, kad uždirbti 
Skatikas nelengva: 
Pinigams neleidžia tirpti, 
Nes gi jais nesninga.

Pinigas juk ne kasdieną 
Įkrinta į saują:
Kas netaupęs leidžia dieną, 
Tas nestovyklauja.

Skautas saugoja ir taupo 
Jėgą ir sveikatą,
Kad, lyg ąžuolas, ne lapais 
Bet garsėtų metais,

Kad iš to dalis nukristų 
Ir tiems, kur negali 
Atsiplėšti, ar išbristi 
Iš bėdų, vargelių.

Stasys Jakštas

67. II. 2

PASIKALBĖJIMAI

15f. Grybai

Nr. 55 Lepšės 
(Lenkija, 1959 m.)

Negausi, bet labai įdomi šaka. Ne
žinia, ar kad grybai daugiausia au
ga Europoje, ar kad europiečiai la
biausiai mėgsta grybus, Europos 
valstybės yra daugiausia išleidusios 
pašto ženklų, kuriuose parodyti 
grybai. Visokių čia grybų rasime: 
valgomų ir nuodingųjų, netgi šun
grybių. Prie grybų taip pat priskir
tini pievose ir ganyklose randami 
apvalūs, kiaušinio formos skuzbe- 
ziai (ar kukurbezdaliai), kaip kas 
juos vadina, ant medžių ir kelmų 
augančios kempinės, netgi Įvairūs 
pelėsiai.

Paimsime keletą pavyzdžių su 
grybais: pvz., Lenkija 1959 m. išlei
do gražią 8 trikampių pašto ženklų 
seriją, kurioje, tarp kitko, parody
ti: lepšės, baravykai, voveruškos, 
rudmėsės, šampijonai, kazalėkai ir 
musmirės.

Rumunija 1958 m. išleido 10 paš
to ženklų seriją, kurioje parodyti,

ALp(LKA)3083 
apie past 1969, Nr.7

tarp kitko, rudmėsės, šampijonai, 
baravykai, voveruškos ir kiti, mums 
matyti, keisti, bet daugumoj neval
gomi grybai. Kiekviename pašto 
ženkle yra Įrašytas ir to grybo lo
tyniškas pavadinimas, kurių mes 
čia, žinoma, neduodame.

Bulgarija 1961 m. išleido 8 p. 
ženklų seriją, kurioje gražiomis 
spalvomis ir kompozicija, tarp kit
ko, parodyti šie grybai: raudonieji 
šampijonai, baravykai, rudmėsės ir 
kelmučiai; kiti mums matyti, bet 
ne visur randami grybai.

Sovietų Sąjunga 1964 m. išleistoje 
5 pašto ženklų serijoje mums paro
dė lepšes, voveruškas, baravykus, 
pienikes ir bobauses.

Pagaliau, Anglija 1967 m. išleido 
4 pašto ženklų seriją įvairiems įvy
kiams paminėti, kurios 1 šilingo 6 
penų pašto ženkle parodyti pelėsiai, 
iš kurių daromi vaistai penicilinas.

Ant. Bernotas

IŠ LIETUVIŲ TAUTOSAKOS:

MĮSLĖS
1. Galva be nosies.
2. Be rankų, be kirvio namus pastato.
3. Giedroje — kertėj stovi, po lietų — 

vaikščioja.
4. Baltas, bet ne sniegas,

Skystas, bet ne vanduo.
5. Neloja nekanda, o į namus neleidžia.
6. Senas senelis sėdi ant stogo ir pypkę 

rūko.
7. Turi sparnus, bet nelaksto.
8. Važiuoja važiuoja, atsigrįžta — ke

lio nebėra.
9. Kieno gražiausia juosta?

10. Kada uogos skanios?

Atsakymai
•oSįua sbC npp^Į -qį 

•snnSuBQ 'g •spaį'B'j -g •suunpui oL'oą ‘snu 
-Įureyf -9 "euXds 'c -spuotj -p -siSjes^h -g 
•fepziĮ bCoaus spsypmj -g •snisndojf 7

Daina dieną trumpina.
Kieno burna karti, tam ir medus nesaldus. 
Tėvo bei motinos visados švelnios rankos.
Ten gera, kur mūsų nėra.
Katins iš namų — pelės iš kampų.
Kas tau sunku, ir kitam nelengva.
Pažįsti žmogų, nelaimės ištiktas.
Ateik prašomas, išeik nevaromas.

30.7 1 i. 28
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