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MIELI SKAITYTOJAI!
Sis Skautų Aido numeris paskutinis prieš vasa

rą. Kitas išeis rugsėjo mėn.
Laimingai stovyklauti!

Šiuo metu vyksta LSS vadovybės rinkimai. Su 
dėmesiu sekame, kaip jie praeis, kas bus išrinkti 
ir kokie susidarys vadovaujantieji LSS organai se
kantiems trejiems metams.

Linkėtina, kad visa tai būtų mūsų skautybės la
bui.

Sk. Aido vajus pasibaigė.
Kai kurie gal neapsižiūrėjo, kad prenumerata pa

sibaigė, o jie jos neatnaujino... Todėl šiemet, pasi
rodė, prenumeratorių kiek mažiau.

Išlaidos nemažėja, o pajamos nepaaugo. Gaila.
Ačiū visiems Sk. Aido bičiuliams ir rėmėjams.

Budžiu,
v. s. A. Saulaitis.

1966 m. SKAUTŲ AIDO rėmėjai:
(Žiūr.:

Sk. Aido nr. 3, 50 psl.
Sk. Aido nr. 4, 74 psl.
Sk. Aido nr. 5, 98 psl.)

Viršelio 1 psl.:

BUSIMIEJI VARTAI. P. B. Kerbelienės nuotrauka iš 
LSS 1963 m. Jubiliejinės stovyklos.

A. Sk. Aido garbės leidėjo prenumerata ($25.00):
3. A. Regis, Chicago, Ill.

B. Sk. Aido garbės prenumerata ($10.60):
24. s. S. G. Matai, Cleveland, Ohio
25. Dr. A. P. Dailydė, Toronto, Kanada
26. Šatrijos vietininkija, Hartford, Conn.
27. s. J. Bružinskas, Brooklyn, N. Y.
28. s. kun. J. Pakalniškis, Brooklyn, N. Y.
29. v. s. E. Korzonas, Chicago, Ill.
30. kun. B. Mikalauskas, OFM, St. Catherines, Kanada
C. SKAUTU AIDĄ užsakė dar kitiems:
17. p. Laima Antanelienė, Omaha, Nebr.
18. s. Česlovas Kiliulis, Dorchester, Mass.
19. p. J. Valeikienė, Cicero. III., 2 asm.
20. ASS Clevelando skyrius
21. Pilėnų tuntas, Cleveland, Ohio
22. Neringos skaučių tuntas, Cleveland, Ohio, į užjūrius
23. p. Emilija Jonušienė, Omaha, Nebr., 2 asm. į Vokie

tiją.
24. p. Stasys Pangonis, Omaha, Nebr.
25. p. Antanas Galeckas, Omaha, Nebr.
26. p. Jonas Čėsna, Omaha, Nebr.
27. Neries tuntas, Omaha, Nebr.
28. p. A. Mažeika, Montreal, Kanada
29. s. A. Pažiūrienė, Anaheim, Calif.
D. Dai- aukojo:
21. New Yorko sk. remti komitetas per p. G. Šlape

lienę $50.00
22. p. Jurgis Dragunevičius, Hartford, Conn. $1.00
23. s. A. Pažiūrienė, Anaheim, Calif. $10.00

Labai ačiū visiems!
K. Čėsna

Sk. Aido Administratorius.
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SKAUDIEJI ĮVYKIAI:
E--------------------------------------------------n

KILNAUS ŠUKIO SUKVIESTI, 
išsiskirstykime su vizija.

Kalbu apie viziją, tavo ir ma
no, mūsų visų, labai jaunų, jau
nų ir ilgą kelią atlikusių: apie 
pavergtųjų kraštų laisvę, Tėvy
nės Lietuvos laisvę!

Be vizijos būtume kaip sausa 
tautos šaka, be žiedų ir vaisių.

Su vizija esame gyvai Įtempti, 
budrūs, pasiryžę tarnauti, nešti 
atsakomybę.

Junkimės, kad būtume stipres
ni. Ne tiek kalbėkime, kiek dirb
kime: to darbo taip daug, kad ne
galima gaišti.

Esame laisvajame pasaulyje 
tam, kad iškovotume Lietuvai 
laisvę.

Grįždami iš stovyklų, iš Jauni
mo Kongreso, iš Dainų šventės, 
iš tolimųjų kelionių į gyvenamą
jį kraštą, į savo šeimas, parvež- 
kime dar gilesnį tuo tikėjimą!

Tegul kiekvienas — net pats 
jauniausias — jaučia ir mato, 
kad dalyvavome ten, kur jungėsi 
daug širdžių ir pasiryžimų dar 
vieningiau ir tvirčiau siekti visų 
vizijos įgyvendinimo. O.S.

□------------------------------------------------- GI

1940 birželio 15 d. — sovietai okupavo Lietuvą ir įvedė komunistinę 
vergiją.

1941 birželio 13-14 d.d. — sovietai pradėjo masiniais lietuvių trėmimais 
į žiaurųjį Sibirą naikinti lietuvių tautą.

KOVA UŽ LAISVĘ:
Visais įmanomais būdais lietuviai siekia Lietuvai laisvės.
Ta kova tęsis tol, kol Lietuva atgaus Nepriklausomybę ir ištremti lie

tuviai galės grįžti į Tėvynę.

jie dainavo
laisvės ir kovodami už ją, tai 
partizanų, laisvės kovotojų ir iš
tremtųjų dainos įrodo, kad ir 
šiais laikais jie neprarado tautai 
įgimtos dovanos ir troškimo iš
reikšti savo jausmus, viltį ir tikė
jimą daina.

Kankinių dainos, labiau kaip 
kada nors, ėjo iš lūpų į lūpas, 
jungė, palaikė, stiprino.

Jų autorių vardai, jei ir žinomi, 
neskelbiami; sąlygos ir progos 
joms kurti težinomos vienam ki
tam iš tų, kurie drauge kentėjo.

Perduodami gyvu žodžiu, teks
tai buvo pataisomi, papildomi, 
pritaikomi vietos nuotaikoms ir 
pergyvenimams.

partizanų daina.

Sese, pink vainiką žalią, 
Atnešk paslapčia.
Broli, juodą medžio kryžių 
Pastatyk nakčia.

Jūs, draugai, kovokit likę,
Vykit plėšikus,
Kada bus laisva tėvynė. 
Ir mums lengva bus.

(Išmokta Lukiškio kalėjime.
1949 m.)

NEKALTAI KENTĖDAMI,
Ji sėdėjo rami ir maloni, tartum 

nebūtų keletą metų kentėjusi ka
lėjimuose ir dar daugiau metų 
vargusi Sibiro vergų stovyklose.

Ji sėdėjo ir dainavo ištrėmime 
dainuotas dainas ir tik vieną 
kartą perbraukė sau per akis at
siprašydama: "Minkštą turiu šir
dį"-

Klausytojų širdys lenkėsi prieš 
lietuvių dvasią, kurios žiauri prie
varta ir baisūs kentėjimai nepa
jėgė nuslopinti.

Jei sakome, kad mūsų žmonės 
praeityje dainavo per šventes ir 
apeigas, reikšdami savo meilę 
žmonėms ir gamtai, dirbdami 
ir linksmindamiesi, ilgėdamiesi 

SUDIEV. Laisvės kovotojų ■—■ lietuvių 
Sudiev, tėte, motinėle. 
Sudiev, sesele. 
Sudiev, mylima mergele, 
Jau negrįšiu, ne.

Jūs mūs laidot negalėsit, 
Vien tik širdis verkt galės. 
Išniekinti mūsų kūnai 
Gatvėse gulės.

Mus palaidos mūsų priešai 
Tamsioj naktelėj,
Užžels užakėtas kapas 
Dilgėm žolelėm.
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V. s. pik. J. Šarauską minint

Skauiauti pradėjau iš mažens. 
Rūpestingų vadovų dėka skauty- 
bę iš širdies pamėgau. Vėliau ir 
pats tapau vadovu. Buvau jau 
paskautininkiu, kai pradėjau 
ruoštis kariuomenėn — Karo mo
kyklon. Greičiausiai tai ir būtų 
buvusi mano skautiškos veiklos 
pabaiga, jei ne lemtingas susiti
kimas su v. s. pik. Juozu Saraus- 
ku, po ko išlikau aktyviu skautu 
iki dabar.

Pirmą kartą su juo susitikau 
1930 m. radijo pusvalandžio, ku
rio vadovu jis buvo, repeticijoje. 
Patyręs, kad esu skautavęs, su
sidomėjo ir kuri laiką, atrodo, 
mane sekė iš šalies. Pagaliau 
vieną dieną pasakė:

— Imu tave pas save į Vyriau
sią Skautų štabą ir laikysiu savo 
bendradarbių sąraše.

Taip tapau jo bendradarbiu, 
bet didesnių darbų vis kaip ir ne
atsirasdavo. Susitikdavom, pasi-

V. s. J. Šarauskas su kaikuriais II Tautinės stovyklos vadovais 1938 m. 
A. Panemunėje. Iš kairės: v. s. A. Matonis, v. s. K. Laucius, v. s. pik. J. Ša
rauskas, v. s. pik. V. Šenbergas, s. J. Dainauskas ir ps. inž. K. Mulokas. 
V. s. J. Šarauskas nepaprastai rūpinosi ir visaip prisidėjo, kad toji stovyk
la pasisektų. V. s. A. Saulaičio ntr.

Gimęs apie 1893 m. 
Lietuvoje.

Sovietų sušaudytas 
1941 birželio 26 d. Čer
venėje, Gudijoje.

Karys, patriotas, vi
suomenininkas

1930 m. išrinktas LSS 
garbės gynėju. 1930 m. 
rudeni paskirtas LSS 
vyriausiuoju skautinin
ku (bendru visai skauti- 
jai). 1935 m. pagal nau
jąjį statutą išrinktas 
Brolijos Vadu ir 1938 m. 
— juo perrinktas.

Labai dideliu nuopel
nų Lietuves skautybės 
sąjūdžiui.

Sukako 25 metai kai 
jis už Lietuvą žuvo kan
kinio mirtimi.

A. a. v. s. pik. J. Šarauskas.

kalbėdavom, šį tą jo pavesta at
likdavau, ir tiek.

Pirmas "didelis" darbas atsira
do visai netikėtai, kai 1933 m. 
birželio pabaigoje mane staiga 
iškvietė karo mokyklos viršinin
ko kabinetan.

Atrodė, būsiu įkritęs "bėdon", 
todėl ėjau susirūpinęs.

Kabinete, šalia viršininko, ra
dau pik. J. Šarauską.

— Tamsta komandiruojamas 
3 savaitėm pik. J. Š. žinion. Iš
vyksi jo nurodymu, — pranešė 
viršininkas.

Žinia buvo džiaugsminga. Nu
jaučiau, kad tai gali būti kas 
nors ryšium su Palangos sąskry
džiu, kur netrukus turėjo apsi
lankyti lordas B.-P. su dideliu bū
riu anglų sk. vadovų-vių.

— Ką gi ten veiksiu? — teira- 
vaus vėliau pulkininko.

— Esi mano bendradarbis, ar 
ne taip? — šypsodamasis atsakė.
— Darbą gausi vietoje. .
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Pulkininkas pasišaukęs sako:
— Štai ir tavo uždavinys.
Rankoje laikė popieriaus lapą, 

kuriame buvo nupiešta labai 
graži, stilizuota saulutė.

— Tai sesės Giedrės darbas. 
Ar ne puikus? — paklausė. — 
Netrukus ši saulutė turės virsti 
stalu, prie kurio turės susirinkti 
vienu metu visi mūsų stovyklos 
svečiai užkandžio.

Pilnai nesuvokdamas darbo 
apimties ir svarbos, kažkodėl su
siraukiau. Pulkininkas rimtai pa
žvelgė ir, nieko daugiau nesakęs, 
nuėjo.

Reikėjo vykdyti. Pasiraitojau 
rankoves ir nuėjau ieškoti kuo
liukų. Dirbau kelias dienas nuo 
aušros iki sutemų; brolių ir sesių 
talkos gavau iš pik. kiek tik ir 
kada reikėjo. Sunkiausia, aišku, 
buvo išlaikyti mano "darbinin
kus" prie darbo — visi norėjo 
kuo skubiausiai grįžti prie savo 
darbų. Pik. asmeniškai ateidavo 

kas kelias valandas įsitikinti, ar 
tikrai dar dirbame.

Matavome, kasėme, rovėme 
kelmus, o paskui dėliojome kiek
vieno saulutės milžiniško spindu
lio, kurių iš viso buvo 12, sudė
tingą lelijų ir rūtų piešinį iš ak
menukų, samanų, balto smėlio, 
kankorėžių ir kitos vietinės me
džiagos.

Stovyklos taip ir nemačiau, bet 
keliolika valandų prieš užkan
džių laiką atvykę pik. su sese 
Giedre perėmė savo žinion už
baigtą stalą, prie kurio lengvai 
galima buvo susodinti iš karto 
virš 800 žmonių. Tai buvo di
džiausias stalas mūsų Brolijos 
istorijoje!

Gerai prisimenu, kaip pik. pa
sakė:

— Šis stalas neleido man už
migti kelis mėnesius. Tikiu, da
bar supranti, kodėl taip juo rūpi
nausi? Uždavinį atlikai, ir aš to 
niekad neužmiršiu.

Pik. tikrai manęs jau niekad 
nepamiršo. Nuo dabar darbai 
sekė darbus. Organizuoti Šančių 
tuntą, talkinti s. prof. Kolupailai 
baidarių kelionėje Paneriai - Kau
nas, organizuoti Kauno rajono 
vadiją, būti II-os Tautinės Sto
vyklos Tarnybos v-ku ir pagaliau 
eiti Vyr. Vadijos Tėvynės Gyni
mo skyr. vedėjo pareigas iki Bro
lijos gyvavimo pačių paskutinių
jų dienų — buvo ne vien sudėtin
gi darbai, bet ir didelio, didelio 
malonumo niekad nepamiršta
mas laikotarpis. Jo metu veik 
kasdien pik. susitikdavau ir nuo
lat galėjau sekti jo pavyzdį, vis 
iš naujo užsidegti jo nepalaužia
ma energija, darbo entuziazmu 
ir stipriu tikėjimu lietuviškos 
skautijos ateitimi.

Bedirbdamas nejučiom vis dau
giau prie jo prisirišau. Netrukus 
pajutau, jog jis man tapo ne tik 
tikru vadovu, bet ir broliu ir net 
antruoju tėvu. Kiekvieną jo pa-

1933 m. Palangoje sąskrydžio metu. Šefo pavaduotojas v. s. Dr. J. Alekna, lordas R. Baden- 
Powellis, lady Baden-Powell, Anglijos skautininke, v. s. J. Šarauskas, v. s. S. Čiurlionienė, v. s. 
pik. A. Valusis, pik. R. Liormanas ir Palangos miesto burmistras Dr. J. Šliupas.
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LSS Taryboje (1938 m.?): žemai — v. s. E. Barščiaus kaitė, v. s. A. Saulaitis, v. s. VI. Arminaitė; sėdi — s. 
prof. Ig. Končius, v. s. S. Čiurlionienė, adv. A. Merkys, s. St. Venclauskienė, v. s. Dr. J. Alekna, v. s. Dr. K. Ži
linskienė, Dr. D. Zaunius; stovi — v. s. A. Gabrėnas, v. s. K. Palčiauskas, v. s. Pr. Karalius, s. A. Tribė, s. Dr. K. 
Avižonis, s. prof. St. Kolupaila, v. s. M. Avietėnaitė, s. Dr. A. Juška, v. s pik. J. Šarauskas, v. s. K. Laucius, p. 
A. Vokietaitis.

vestą net ir sunkiausią uždavinį 
buvo visad malonu ir lengva at
likti.

Paskutinį kartą pik. mačiau, 
berods, 1940 m. vasaros gale 
Kauno Laisvės alėjoje, kai, rau
donajai audrai užėjus. Brolija 
jau buvo likviduota.

Atsisėdome trumpo poilsio.
Dvasioje nepalūžęs, bet skaus

mo prislėgtu balsu jis dar prašė:
— Jei gali, būk dabar bent skil- 

tininku. Nurodymus gausi iš ma
nęs, ar kaip vėliau pranešiu. Ti
kėk Brolijos prisikėlimu------------

O atsisveikinant, išsitraukęs 
rūpestingai sulenktą laisvės ko
votojų lapelį, dar pridėjo:

— Kai turėsi laiko, paskaityk 
ir duok kitiems.

*
Brolija, nors ir tremtyje, prisi

kėlė. Deja, pik. J. Šarauskas to 
jau nematė.

Štai kodėl dar ir šiandieną jo 
netekimą taip skaudžiai prisime
nu ir pergyvenu------------Budžiu!

V. s. A. Matonis

PASKUTINIOJI PULK. J. ŠARAUSKO KELIONĖ
Čia kito, mirčiai pasmerkto lietuvio, bet per stebuk

lą gyvo išlikusio, užrašytas pasakojimas apie paskuti
niąją a. a. v. s. pik. Juozo Šarausko kelionę. Red.

1941. VI. 22 dienos naktį, nuo 
vokiečių besitraukiant rusų ka
riuomenei, MVD-GB sykiu su 
maždaug 120 Kauno kalėjimo 
Nr. 1 kalinių pasiėmė ir v. s. J. 
Sarauską.

Vienur Kauno miesto autobu
sais, kitur sunkvežimiais, dar ki
tur "žalioj rūtelėj" kalinius nuga
beno į Minsko kalėjimą. Čia su- 
siskaityta iki 83. Mirtininkus at
skyrė.

Iš Minsko Červenės link varė 
pėsčia jau nemažiau 3000 kali
nių. Jų tarpe buvo ir J. Šarauskas.

Sargybos viršininkas įsakė pa
lydovams: — Kas sustos, iš rikės 
išeis, šauk be įspėjimo. Bėgte pir
myn, marš!

*
Kalėjimas tarsi J. Šarausko ne

pakeitė. Kaip visada judrus, kal
bus. Netrūko jam visokių suma
nymų. Jis ėmė tvarkyti pagalbą: 
kas buvo basas, tam jis surado 

kaliošus, kam buvo sunku eiti, 
ieškojo stipresnio, kad padėtų. 
Jis teiravosi nuomonės apie varo
mųjų likimą. Tarėsi apie galimu
mą pabėgti.

Varomųjų lietuvių tarpe jis tuo 
pačiu metu buvo su visais.

Poilsio metu, kai buvo išmesta 
miniai pusė maišo duonos su vi
su maišu ir, kai minios skruzdė
lyne vienas stiprus tik į eiseną 
įjungtas vyras atsinešė, Įdek pa
čiam delne galėjo suspausti, J. 
Šarauskas tą duoną nusavino sa
kydamas: "Duosime pasupu
siems pasistiprinti".

Prieš vakarą, 40 kilometrų tą 
dieną kelionės privargintas, at
rodė sukritęs, bet vis stengėsi 
nuotaikos nenustoti.

Kai, saulei leidžiantis, už dveje
tas kilometrų matėsi prie kelio 
miškelis, J. Šarauskas, prie daug 
ko prieidamas, paslaptingai kal
bėjo:
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— "Matai miškelį, ten mūsų 
nakvynės vieta. Matai miškelio 
pakraščiais jodinėja raiti, važinė
ja tankai, išstatyti kulkosvaidžiai. 
Čia mus naikins. Bėkime naktį". 
Visi jį, kaip susitarę, atkalbinėjo. 
Perdaug savos sargybos, o dar 
mišką apstojusių būriai.

Miške susodino po 12 ratu ir 
žadėjo vakarienę. Bet vietoj va
karienės — "gulk”!

Šaltoka naktis. Drėgnas miš
kas. Trys dienos be valgio. Dul
kėtas kelias. Karšta diena. 40 ki
lometrų kelionės nuovargis vis 
raginamam "podtianis" (pasi
tempk).

Dar neauštant prikėlė. Šaraus- 
kui saugoti skirtas vyras ėmė sa
kyti, kad Šarauskas sustingęs — 
jokių gyvybės ženklų, ir gydyto
jas (iš Kauno) pasakęs, kad nie
ko nebepadarysi — nebeatgai- 
vinsi.

Buvo imtasi trinti, purtinti ir pa
galiau priverstas atsipeikėti.

Tą rytą, prieš išvarant, kas 20 
žmonių gavo po 2 kilogramu duo
nos. Laiminga diena — 100 gra
mų duonos dienai.

Šios dienos kelionė buvo sun
kesnė. Daugiau paliegusių. Dau

giau šaudomų. Daugiau kuone 
nešte nešamų. Ketvirta diena ne
valgius ir negerus. Jau reikėjo ir 
J. Šarauskas akylai sekti. Buvo 
matyti, kad vienas paliktas su
kniubtų vietoj.

Tačiau vis tiktai sugebėjo va
kar nusavintos duonos vienam 
savo pažįstamų pupos didumo 
trupinėlių žiupsnelį įduoti, — 
"pasistiprink, seniausias mūsų 
esi". Tat, vis dar apie kitus gal
vojo.

Kaip ten bebūtų buvę taip, bet 
pasisekė jį gyvą pristatyti į Čer
venės kalėjimo kiemą. Tokių 
kaip Šarauskas buvo daug. Ta
čiau ir sargybiniai buvo nuolai- 
desni, daug kur nuduodavo ne
matą. Aršesnieji turėjo pakanka
mai darbo, nes kas minutę buvo 
girdimi 2-3 šūviai į žmones.

Ir lietuvių tą dieną krito 5 vy
rai.

Kalėjimo kieme J. Šarauskas, 
gavęs atsigerti vandens, apsi
prausęs, nuo dulkių prakasęs 
akis, ėmė galvoti apie tolimesnę 
kelionę. Gavęs po žiupsnelį drus
kos ir cukraus, supylė į buteliu
kus (čia pat šiukšlėse rastus), iš
tirpdė vandenyje — pastiprinti 

paliepusiems po lašelį ant liežu
vio palašinus.

Pakako gražios saulutės gai
vios šilumos ant smėlio susodin
tiems. Buvo' džiaugtasi vokiečių 
lėktuvų švitinčiais šoviniais. Kiek 
lakių minčių, kiek gražių vilčių 
tie gausūs šoviniai, tas triukšmas 
sukėlė. Jokios baimės; — susirū
pinimo, tik džiaugsmas ir pasiti
kėjimas.

Žadėtos vakarienės ir čia neda
vė. Įsakė gult.

Bet tuoj, nespėjus nė airių su
dėti, prikėlė ir liepė rikiuotis po 
keturius. Ėmė skirstyti į tris bū
rius — tiesiai, į kairę ir į dešinę.

J. Šarauskas pateko į tą būrį, 
kurį pirma išvarė iš kalėjimo 
kiemo, ir už poros kilometrų miš
ke ėmė iš visų pusių į varomus 
šaudyti — iš šautuvų, iš kulko
svaidžių. Traiškė tankais, sunk
vežimiais. "Stok-gulk, stok-gulk!” 
O čia šūviai kryžkryžmiais.

Krito čia J. Šarauskas. Užgeso 
jo plačioji širdis, dingo jo noras 
kitiems padėti.

Tai buvo 1941. VI. 26 dienos 
naktį, 2 km. už Červenės Smo
lensko link.
(Iš s. prof. I. Končiaus pasakojimų).

LSS Taryboje (1936 m.?): sėdi — s. Dr. A. Juška, v. s. J. Vaičiūnienė, inž. K. Šakenis, Dr. D. Zaunius, v. s. Dr. 
J. Alekna, s. St. Venclauskienė, v. s. pik. M. Kalmantas, v. s. VI. Arminaitė; stovi — s. P. Labanauskas, v. s. K. 
Palčiauskas, s. prof. Ig. Končius, s. K. Majauskas, v. s. K. Ubeika, v. s. K. Laucius, v. s. V. Barmienė, v. s. pik. 
J. Šarauskas, s. A. Tribė, v. s. M. Avietėnaitė, v. s. A. Saulaitis, s. Dr. K. Avižonis.
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KONKURSAS
Chicagos skautininkų-iu Ramovė 

Jaunimo metams atžymėti skelbia 
skautiškojo laužo programai para
šyti KONKURSĄ.TEMOS:1. Yra šalis, graži šalis.2. Ant Nemuno kranto.3. Laužai liepsnoja vakaruos.4. Laisva tema (pvz., skautiška diena ir panašiai).Pageidaujama, kad būtu iškelta tautinis, patrijotinis, auklėjamasis,

| kos 'lauzami

128 —

skautiškai linksmas motyvas ir tiktų pravesti scenoje ir stovyklaujant miške.
Ilgis: programa turėtų tęstis 1-1% vai. laiko.
Paruošimas: konkursui siunčiami rašiniai turi būti parašyti mašinėle ir pasirašyti slapyvardžiu, pridedant uždarytame voke vardą, pavardę ir telefono numeri.Premijos: laimėjusiems yra skiriamos 1-oji $100., 2 — $75., 3 — $50., 4 — $25.00Laikas: paskutinė rašiniams įteikimo data 1966 lapkričio 1 d.
Sąlygos: laimėjusiųjų konkursą rašiniai liks skautininkų-ių Ramovės nuosavybė su teise išleisti juos atskiru leidiniu. Nelaimėjusiųjų vokai nebus atidaryti, bet grąžinti nurodytu adresu.Adresas konkurso rašiniams siųsti: Ramovės Konkursui, 4525 S. Rockwell St., Chicago, Ill. 60632.

Konkurso kom.

LAUŽO VEDĖJASPrisiminkime, kad laužo vedėjas turėtų būti:1. patrauklus vadovas iš prigimties:2. Įpratęs iš anksto pasiruošti ir laikytis plano;3. jis nėra scenos žvaigždė, bet žmogus, kuris turi gabumų patraukti dalyvių dėmesį ir įtraukti juos į programą arba išgauti jų reakciją;4. jis dažnai pasirenka ką nors kitą dainoms vesti, pašnekesiams, šūkiams pravesti, bet jis visuomet lieka padėties viešpats:5. jis moka palaikyti drausmę geru pavyzdžiu ir neskaudžiomis pastabėlėmis, siūlymais, ir neturi griebtis prievartos būdų;6. jo nuoširdus entuziazmas užkrečia: jis rimtai žiūri į savo uždavinį ;7. jo maloni ir draugiška laikysena visur ir visuomet leidžia jam to paties laukti ir iš kitų; jis nedaro istorijos iš klaidų;8. jo humoras užkrečia; jis džiaugiasi juokingomis situacijomis, net ir jeigu juokai liečia jį patį;9. jei kritika neišvengiama, jis ją taiko labiau dalykui, kaip atskiram žmogui;10. jis pakankamai drąsus tuojau nukreipti bendrą dėmesį nuo įtartino ar vulgaraus skonio arba net sustabdo tokius pasireiškimus;11. jis žino, kad dainos, įvairūs dalykėliai, pašnekesys ar pasakojimas ir visa kita, kas surišta su to vakaro laužu, pasklis tarp žmonių ; todėl jam rūpi pakelti visos programos medžiagos lygį, kad derintųsi su skautiškais idealais;12. jis supranta atsakomybę už visus dalykus prie laužo, iš kurio vėliau sklis į vietoves ir gyvenimą; todėl žino, kad visa tai turi būti 
skautiška ir lietuviška.

8



V O’

MŪSŲ
.......... JAUNIESIEMS

TIKTAI ŽVIRBLIUKAS

Gražų pavasario rytą Ramutė 
žaidė sodelyje, ir jos sviedinys 
nuriedėjo Į krūmus.

Mergaitė pasilenkė ieškoti ir 
rado — gyvą sviedinėlį iš pilkų 
plunksnų! Tarp plunksnų plačiai 
išsižiojęs snapelis gailiai cypsė
jo.

— Vargšas žvirbleli, — sušuko 
Ramutė, — iškritai iš lizdelio ir 
ieškai mamytės?

Ji jau norėjo paimti plunksnų 
kamuoliuką, bet susilaikė: kaž
kas jai buvo sakęs, kad paukš
čiai nebeprisiima jauniklio, jei 
kas nors jį pačiupinėja. Todėl 
Ramutė pasislėpė už kito krūmo 
ir stebėjo, ar žvirbliuko tėvai at
siras.

Bet mažiukas veltui gailiai 
šaukėsi pagalbos.

Tik staiga Ramutė pamatė at
slenkant kaimynų juodą katiną.

— Ne, ne, tu jo negausi! — su
šuko ji, greit šoko prie žvirbliuko, 
paėmė jį į saują ir nunešė į na
mus.

Virtuvėje kaip tik sukinėjosi 
Ramutės vyresnioji sesuo.

— Žiūrėk, ką aš atnešiau! — 
pasakė Ramutė.

— Tai tiktai žvirblis, — nusi
juokė Gražina. — Be reikalo rū
pinies!

— Kaip gali taip kalbėti? — 
pasipiktino žvirblio globėja. — 
Jei tu įkristumei į vandenį ir vie
nas žmogus tave ištrauktų, o Įri
tąs sakytų: "Mesk ją atgal į van
denį: juk ji paprasta mergaitė, 
ne kokia princesė arba garsi fil
mų artistė", ką tu sakytum?

Gražina susigėdo.
— Tavo teisybė, Ramute, atsi

prašau. Aš tau padėsiu su žvirb
liuku.

Ji atnešė bulkutę ir norėjo ją 
piene įmerkti.

— Verčiau merk į vandenį, — 
paprašė Ramutė. — Mamytė 
kartą sakė, kad pienas paukščių 
skilvyje rūgtų.

Po to mergaitė ėmė mažyčius 
minkštus bulkutės gabaliukus 
degtuku kimšti į rėksnio snapelį.

Pagaliau žvirbliukas buvo so
tus, ir jo akutės ėmė merktis.

— Pavargo kaip pripenėtas kū
dikis, — nusijuokė Gražina ir at
nešė dėžutę, išklotą vata.

Ramutė įdėjo paukštelį į dėžu
tę ir lengvai užklojo vata, kad 
nesušaltų.

Visi namuose pamėgo žvirbliu
ką. Kol Ramutė mokėsi mokyklo
je, mamytė jį žiūrėjo ir penėjo. 
Paskui tą darydavo Ramutė: net 
naktį ji laikydavo dėžutę su 
paukšteliu ant stalelio prie lovos, 
kad rytą galėtų jį kuo anksčiau
siai papenėti.

Dažnai Ramutė išnešdavo savo 
augintinį į sodelį. Netrukus jis 
pradėjo straksėti po žolę ir muš
ti sparneliais. Pats išlipdavo iš 
savo dėžutės ir pats lesdavo.

— Kaip tave išmokyti skristi? 
— klausdavo Ramutė. — Ot, pa-

O. B. Audronė

ŽIOGELIS

Čyru-vyru — visą naktį, 
Čyru-vyru — ankstų rytą— 
Mano smuiko visos stygos 
Sutaisytos, sutaisytos.
Čyru-vyru— klauso miškas, 
Klauso vėjas, klauso pievos, 
Mano smuiko lengvumėlis, 
0 stygas nutaiso Dievas.
Čyru-vyru — vasarėlė, 
Vainikuota, neįgrisus — 
Mano smuiko paklausykit 
Ir kalnai ir žvaigždės visos!

kelsiu tave ir paleisiu ant minkš
tos žolės!

Žvirblelis krisdamas' bailiai 
plasdeno sparneliais ir tuo būdu 
juos stiprino.

Vis iš naujo ir iš aukščiau mer
gaitė paleisdavo paukštelį, o 
vieną kartą jį net išmetė į orą.

Žvirbliukas nebenusileido j žo
lę, bet nutūpė artimiausiame me
dyje. Iš ten pakilo aukščiau ir 
aukščiau.

Ramutei buvo gaila netekti sa
vo paukštelio, bet ji jam linkėjo 
laisvai gyventi. Todėl nusišluos
tė ašaras, pastovėjo vietoje, o 
paskui nubėgo pranešti žinią na
mams.

— 129
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Rita Šmigelskytė

STOVYKLOJE
Ei, valio, trispalvė supas, 
Grožiui galo nematyt!
Tvinsta laimė, kyla ūpas, —

KAD IR BLYNUS KEPI .. . Kas pajėgs tai sulaikyt?!

Su broliais varžytumėmės kal
bėti apie širdį: jie vis giria šaltą 
protą, aštrią logiką, statistinį tiks
lumą. Tegul taip ir lieka — vien 
dėl šventos ramybės.

Bet savo tarpe tikrai sutiksime, 
kad širdis be- galo svarbi — tiesą 
pasakius, svarbi net mažytė šir
dies dalelė, mažiausias jos spin
dulėlis, menkutis jos priemaišas 
ir prieskonis. Ji gali nulemti ne 
tik mažus, bet ir didelius daly
kus.

Kas, pasidomėkime, sakoma 
apie širdį knygose:

* Kas ne nuo širdies, tas ne 
prie širdies.

* Jei širdis pikta, tai cukrus ne
padės.

* Protas sako, o širdis daro.
* Kad širdžiai netinka, tai nė 

akys nekimba.
* Tiesa švies, jei bus proto ir 

širdies.

A. Venclauskas

MERGAITĖ
Žavi jauna mergaitė 
Su žydinčiu šypsniu 
Lengvučiai tarp pušaičių 
žingsniuoja takeliu.

Aplinkui žydi gėlės. 
Saulutė danguje, — 
Cyrena vieversėlis 
Mergaitės širdyje.

Vingiuojas prie takelio
Tarp žydinčios žolės
Vandens siaura srovelė —
Ar ji ją pastebės?

Oj, atsargiai, mergyte. 
Nebūk neapdairi:
Paslys viena kojytė — 
Sušlapsi ii abi!

1949. Vokietija

* Moteris mato daugiau šir
dim, negu vyras akim.

Širdis daug nuveikia, ir tai ne 
vien virtuvėje, bet ir santykiuose 
su žmonėmis.

— Kad ir blynus kepi — sude
di miltus, pieno, kiaušinių, cuk
raus, druskos — ir įdedi širdies, 
vis vien jie bus skanesni už be 
meilės keptus, — pareiškė sesė 
Danuta aną dieną.

— Juk visur tas pat, — ii tęsė 
patylėjus. — Nunešk batelius pas 
batsiuvį: vienas tik patašys kul
niuką, o kitas apžiūrės batelį iš 
visų pusių, apčiupinės, paaalvos, 
ir pataisys ne vien kulniuką, bet 
ir šiaip išlygins, nublizgins ir grą
žins bateliui savigarbą.

Juokėmės — sesė Danuta ir aš, 
bet kai pagalvoji, mielos vyres
niosios skautės, visur žymu, kiek 
įdėta širdies (ne vien blynuose ir 
bateliuose!)

Maža mergaitė didžiuodamasi 
rodo savo mamos jai pasiūtą suk
nelę. Griežtai pakritikavus — kas 
ten ypatinga, marškinėliai ir tiek. 
Aiškiai pirmas bandymas. Krau
tuvėse yra daug gražesnių. Bet 
Įdek į tą paprastą suknutę įdėta 
meilės: net tiek daug, kad ji mer
gaitei atrodo gražiausia ir malo
niausia.

Savo darbo žaislai vaikų kam
baryje; salionėly savo darbo pa
puošimai. Nesunku būtų rasti 

Krislai iš lietuvių tautosakos išminties:
* Ūkininką pažįstame iš lauko, o šeimininkę iš pietų.
Apsukrus šeimininkas pats sėdas ant blogesnio krėslo (kėdės).
* Gera šeimininkė gerą rūgštį raugia (skaniai gamina valgį; ge

ra rūgštis tartum geras prieskonis).
* Kai nurausim linelius, pamylėsim svetelius (darbą atlikę, mie

lai priimsime svečius).

Mūsų jėgos rytmetinės 
Ir jausmai kaitra šilti 
Dega Lietuvai Tėvynei, 
Tėvų meilės užkurti!

Dėl Jos dirbsim mes ne vienos. 
Bet visu jaunu pulku.
Kai prašvis Jai laisvės dienos, 
Oi bus gera ir smagu!...

Eglt. 1962

prašmatnesnių krautuvėse. Bet 
kiek čia minčių, kiek gerų norų, 
kūrybos — Įdek čia širdies.

Vaišės po sueigos kuklios: puo
delis arbatos ir sausainėliai, bet 
jie puošte puošia stalą, nes pa
tiekti iš širdies. Namuose jaučia
mas tas mažas, nuostabus, neap
čiuopiamas kažkas, kas gerai nu
teikia: nuoširdus paprastumas, 
seseriška meilė.

Trūksta žodžių atjausti, paguos
ti — priglausk prie širdies.

Situacija sudėtinga, nežinia, ko 
geras tonas reikalautų: paklausk 
savo širdies — tikriausia ji nu
jaus, kas teisinga ir gražu.

Kišenė gali būti tuščia ir net 
skylėta — bent mano tokia — bet 
širdyje gali būti neišsemiamas 
gerumo šaltinis. Tik pagalvok 
apie savo motiną, savo senelę ir 
kitas panašias nuostabias mote
ris: ką geriausiai prisimeni yra jų 
žmoniškumas, jautrumas, jų di
delė meilė. Jų turėta daug širdies.

V. M.

139 —

10



-131

11



132-

12



KANADOJE
H A M Į L T 0 N E:

Br. Juodeli s0
VS 0. Zailskienė PADĖKOS Kaip čia nepasirašysi mielam broliukui.• «
ordiną prisega 2£ęK Dru Dovana už gražų rankdarbĮ:
J. Tadarauskui ---------- ----- b

v.s. V. Skrinskas, VS 
. Juodelis, VS v.s. 0 
enė, v.s. St. Kairys, 
aulius. OFM. ___

s. J. Meiklejohn dėkoja skau
tei Rūtai jusytei.

, Toronto ŠATRIJOS tunto jaukus skauti- 
ninkių pobūvis. /K-d/ Jdnkaitienė, Šeš- 
kuvienė, Žilinskienė, Skrinskaitė, Ba
tūra it ė, K. Vildytė, Čeponkutė, Stanči- 
kaitė, Narušytė ir k.

MINDAUGO dr-vės skudutininkai Toronte

Skudutininku turėtų būti kiekviename 
vienete 1

“■ • f
St. Dabkaus ntrs. I
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■wi'W MikuckienėTunto vėliavos krikšto tėvai: 
s. V. Pažiūra, s. R. Dabšys ir

Mšr

Apačioje: LAUŽAS!
Svečiai ir š'kaūfės

Asistentai sk. Ąžuolaitis
Vėliavos kūmai. ir sk, Mikuckis. '-G-

Dešinėje: T-kė naująją, vėliavą perduoda tunto
• vėliavininke! v.si. R. Brazaitienel

Ps. L . Griniaus ntrs.

Apačioje: Kaziuko mugė... lauke!.. Didelis malūnas. 
Dešinėje: Kregždės su savo dr-ke ps. N. Griniene.

Prišmantassi
PALANGOS tunto vadija

Kairėje: s. Pažiūrienė 
si. G. Dambrauskaitei 
prisega VĖLIAVOS žymenį

Kalba t-kė s 
adj 
vyr

iBi'** Jaun. skautės su savoms 
: v i ! 'SU vadovėmis tunto 65.XII.12 d.
'^sueigoje. Vadovės: si. M. Strikaitienė, ps 
Grinienė, v.si. V. Kevalaitienė ir v.si. A.

Grikinaitė.
Tunto vėliavos šventinimas. Kun. A. Valiuška

toliau skaučių dr-vė su d-ke v.si. G-
Dešinėje: t-kę s. Pažiūrienę sveikina 

ps. A. Avižienis, ps. J. Navickas ir v

A. Pažiūrienė. Toliau stovi nlnkaitėj 
si. G. Dambrauskaitė, vėliavininkės, Gustaite, 
skautės su dr-ke ps. M. Pažemėniene.

■MH'n-11 ■!
LOS ANGELES SKAUČIŲ PALANGOS 
tuntas v a i z d u o s e :

134-

Tunto vėliava!

L. Kančausko ntrs

Iš k.-d. 
V. 31. A. 
venienė 
v.si. V 
J
nienės 
si. M.

v.si. V. Gedgaudienė, s. A. Pažiūrienė, 
Grikinaitė, ps. N. Grinienė, ps. V. Rad- 
v.sl. G. Gustaitė, ps. M. Pažemėnienė, 
Kevalaitienė, v.si. R. Brazaitienė ir s. 

Koklienė. Nuotraukoje trūksta: si. J. Avižle- 
sl. G. Dambrauskaitės, v.si. J. Kvedienės 

Strikaitienės ir kun. A. Valiuškos.

Prel. J» Kučingis 11.16 apdovanotas ordinu UŽ 
NUOPELNUS. Iškilmėse /iš deš.-k./ prel. J. Ku
čingis, jaun. skautė V. KeValaitytė, t-kė 3. 
A. Pežiūrienė, adj. G. Dambrauskaitė, ASS pirm, 
fil. ps. L. Grinius ir t-kas ps. J. Navickas.
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JAV ATLANTO RAJONE
Rajono vadovų suvažiavime: V.28-29 dd Bostone

{b
S. J. Raškys, s. A. Bobelis, s, J. 
Bružinskas ir kiti rajono vadovai. 

Elizabeth© ir New Yorko vadovai tariasi 
su KRETINGOS t. t-ku ps. M. Subačium.
Wat erburyj e, Conn.: Sklltlninkų kursai:

Dr-kė Š. Petruškevičienė su sa
vo jaun. skautėmis puošia lie
tuvių paminklinį kryžių prie šv. 
Juozapo bažnyčios waterburyje.

Kai kiti posėdžiauja, tai jaunieji la
vinasi ir linksmai užsiima. Praveda s. 
A. Saulaitis, SJ.

Dr-vė įsitaisė vėliavą. 
/K.-d./ Rima3 Rauba, Ro
bertas Šilbajoris, adj. 
Antanas Miklas, drg. Al
girdas Šimukonis, s.kun. 
J. Pakalniškis, VSP s. 
J. Bružinskas, Antanas 
Vytuvis, Saulius Šidlaus
kas; žemai: Tomas Dičpi- 
nigaitis, Vytenis Modze- 
liauskas, Arvydas Liobis, 
Gintaras Miklas, Jonas I- 
vašauskas, Algis Kidolis.
R. Kisieliaus ntr.

New TSrke: GELEŽINIO VILKO dr-vė

136-
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DAINŲ

ŠVENTES plakatas o 

"Lietuva - dainų šalis". 
"Daina - tautos turtas". 
"Dainuojanti tauta išlie
ka gyva”.

Plakatą, nupiešė ir savo spaustuvėje atspaudė s. Vladas 
Vijeikis Chicagoje. S. Vijeikis visa širdimi atsidėjęs 
talkina, kad DAINŲ ŠVENTĖ tikrai p ®L sektų. Prie tos šven
tės darbų uoliai prisideda skautai bei skautės. Joje da
lyvaus daug lietuvių, kaip choruose, taip ir klausytojais.

-137

16



138-

17



KAS NENORĖTŲ TURĖTI

Gyventi maloniau, kai turi 
draugų. Juos įsigyti ir palaikyti 
jų draugiškumą nėra vien kai 
kurių žmonių įgimtas gabumas: 
tai dalykas, kurį galima išmokti 
ir sėkmingai taikyti gyvenime.

Paslaptis maždaug tokia: 
reikia atsiminti, kad kiti tokie 

pat žmonės, kaip ir tu: kiekvienas 
turi savo rūpesčių, savo mėgia
muosius užsiėmimus ir mėgiamų 
idėjų, kurie jam teikia laimės.

Kadangi trokšti, kad žmogus, 
kurį norėtum turėti draugu, do
mėtųsi tavim, savaime supranta
ma, kad ir jis turi panašių jaus
mų ir norų. Jis nenorėtų, kad visą 
laiką kalbėtum tik apie save ar
ba apie jam visai nerūpimus, 
svetimus dalykus.

Tikriausia norėtum, kad drau
gas būtų žmogus, su kuriuo ma
lonu leisti laiką, palaikyti drau
gystę.

Kiekvienas kartais nenusitei
kęs, bet iš viso malonu bendrau
ti su laimingais žmonėmis — ne 
su kokiais amžinais kluounais, 
bet su tokiais, kurie teigiamai 
žiūri į gyvenimą ir žmones.

Niekas nenori būti nuotaikų 
tampomas: kad žmogus kartą 
maloniai su juo kalbėtų, kitą 
progą jį ignoruotų, paskui vėl 
teiktųsi bičiuliautis, kad po kiek 
laiko vėl pastumtų jį į šalį kaip

* Ne kiekvienas svečias, 
kas viešnagėn atvažiuoja.

* Svečią pagal rūbą pasi
tinka, pagal protą palydi.

SKAUTAI 
vyčiai

DAUG GERŲ DRAUGŲ?

kokį nereikalingą daiktą arba 
žaislą. Juk draugauti reiškia da
lintis gyvenimu — įspūdžiais, 
pergyvenimais, patyrimais, sva
jonėmis.

Draugai padeda vienas kitam, 
kai tokia pagalba pageidaujama, 
reikalinga. Jie užstoja vienas ki
tą, kai kuris nors jų neteisingai 
puolamas. Tai reikalauja takto, 
nes vien besikarščiuojant, besi
piktinant puolančiu moralinė pa
galba nebus tikrai efektinga.

Net jeigu buvę draugai kalba 
apie vienas kitą, padorumas ne
leidžia naudotis draugavimo me
tu gautom žiniom piktam.

Kadaise gauti asmeniniai laiš
kai nepaleidžiami į apyvartą: to
kiu veiksmu skelbėjas pats save 
blogai rekomenduotų.

❖ ❖ ❖

Draugo nuopelnų pripažinimas, 
nuoširdi padėka jam palaiko 
draugystę. Tą patį daro ir mažos 
paslaugos, proginės dovanėlės, 
suvenyrai iš kelionių, lankytų 
vietų, laiškai ir atvirukai.

Kartais žmogus palenkia žmo
nių simpatijas sau, nedarydamas 
tragedijos iš jį ištikusio nepasi
sekimo ir prisipažindamas apsi
žioplinęs, nepagalvojęs, sukly
dęs. Nepasisekė varžybos — 
sveikink laimėtoją; išvirto sriu
bos katiliukas į ugnį, paruošk ką 
nors kitą valgyti; išsigandai be 
reikalo, juokis iš savęs su kitais.

* * *
Nedaryk savęs centru visako: 

tegul kiti tave iškelia, jei taip iš
eina. Nesisėsk į pirmąsias vie-

PASITAIKO IR TOKIŲ...

Girdėjau apie žmogų, kuris vie
ną gražią dieną rado sidabrinį 
dolerį gatvėje, o kad toks doleris 
vertas daugiau už popierinį, visi 
žino.

Taigi nuo tos dienos dolerio ra
dėjas nebepakeldavo akių nuo 
žemės, būdamas lauke.

Per trisdešimt metų jam pasise
kė įsigyti $3.50 sidabriniais pini
gais, 37 varinius centus, 18,478 
sagų, 14,369 vinių, sraigtų ir sa
gučių, pakumpusią nugarą, šykš
tų būdą ir labai rūgštų nusiteiki
mą.

Jis prarado saulės šviesos gro
žį, draugų šypseną, puikias gėlių, 
medžių ir dangaus spalvas bei 
visą kitą, dėl ko verta gyventi.

Laikykime galvas iškėlę ir akis 
nukreiptas į žvaigždes: gal pra
žiopsosime kelis centus, bet rasi
me daug gražių dalykų, kurie nu
teikia įdomiai gyventi. Sk.

tas, kad netektų pasitraukti gar- 
bingesniam atėjus. Žmonės jaut
rūs ir pasipūtėlių vengia, nors 
jiems kartais ir laikinai patai
kauja.

Juo žmogus labiau išauklėtas, 
tuo jis paprastesnis, kuklesnis.

Jis su visais randa kalbos ir 
visur įgyja draugų.

Atsidūręs svečiuose, nei pasi
trauk į kampą su kuo nors, tar
tum kitų nebūtų; nei stenkis pa
veržti visų dėmesį savo kalba, 
švaistymosi: bendraudamas su 
visais ir nepriduodamas sau per
dėtos reikšmės, įgysi daugiau 
draugų.
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SKAUTIŠKOJO IR LITUANISTINIO 
LAVINIMOSI PRATIMAI

Nr. 6
I. Skautiškoji dalis

Klausimas 1. Vertinama ligi 2 taškų. Pavasariui atė
jus, dažniau išeiname iškylosna. Čia nuolat tenka susi
durti su reikalu rasti tinkamo vandens gerti. Pagalvok 
ir atsakyk, koks vanduo tinka ir koks netinka gerti.

Kl. 2. Ligi 6 t. Vieną saulėtos dienos rytą skautu 
skiltis išsirengė iškylon tiesiai į vakarus esančio ežero 
kryptimi. Dar prieš vidurdienį Jonas netikėtai atsiliko 
nuo kitų ir netrukus pasijuto esąs paklydęs. Žemėlapio 
ir kompaso jis neturėjo. Kaip jis gali susiprasti, kur 
esąs, ir pasivyti skiltį? Ką jis iš viso turi daryti?

Kl. 3. Ligi 4 t. Morzės signalizavimo metu skiltinin- 
kas-ė turėjo paskirstyti skiltį i postus ir juos išdėstyti. 
Nuspręsk: a. kiek asmenų reikia paskirti Į kiekvieną 
postą; b. ką kiekvienas jų daro darbo metu, ir c. kaip 
toli vienas nuo kito postai turi būti išstatyti?

II. Lituanistinė dalis
Kl. 1. Ligi 6 t. Lietuvoje, be kitų, randame ir šiuos 

kalnus: Lopaičių, Pavištaičių, Gedanonių, Vilkagulių ir 
Ažušilės. Susiradęs enciklopedijoje ar Lietuvos žemėla
pyje jų vietą: a. atsakyk, kokiame apskrityje kiekvie
nas jų randasi, ir b. surašyk jų vardus kalnų aukštumo 
eile, pradedant nuo aukščiausiojo ir einant žemyn.

Kl. 2. Ligi 4 t. Vienas Lietuvos ūkininkas pasakojo, 
kad jo ūkio viename kampe auga tik “nendrės, lendrū- 
nai, švendrai, viksvos, smilgos, juodalksniai, beržai ir 
gluosniai”. Pagalvojęs atsakyk: a. kaip tas ūkio kampas 
bendrai atrodo, ir kas ten yra; b. ar šis plotas tinka že
mės ūkiui ar ne, ir kodėl?

Atsakymai Nr. 5
I. Skautiškoji dalis

Kl. 1. a. įvyko 1907-VII-29 — VIII-9, Brownsea sa
los pietų vakarų kampe; dalyvavo 20 berniukų, kurie 
buvo paskirstyti į 4 skiltis; vadovavo B.-P. su keliais 
padėjėjais; b. berniukai uniformos neturėjo, tačiau visi 
dėvėjo trumpas kelnes, marškinius ir švarkus, prie ku
rių prisisegė B.-P. pagamintus varinius ženklelius; c. 
keldavo 6 v. rytą, rytą ir vakarą turėjo gimnastikos 
pratimus, dieną mokės sekti pėdsakus, selinti, žvalgyti, 
rišti mazgus, teikti pirmąją pagalbą ir pn.; popiet tu
rėjo poilsio ir ramybės valandą; prieš vakarienę buvo 
žaidimai ir smulki apžiūra; laužo metu B.-P. turėjo pa
šnekesius ir nurodymus kitai dienai. Bendrai dienotvar
kė buvo gan sunki, nes B.-P. norėjo viską išbandyti, 
apie ką vėliau žadėjo parašyti “Skautybė berniukams” 
knygoje; d. stovyklai praėjus, tėvai pasakojo, kad jų 
vaikai grižo labai nuvargę, bet kartu labai laimingi.

Kl. 2. Uniformos neleidžiama dėvėti, kai dalyvauji 
viešose rinkliavose (ne skautų reikalams) ar prekiauji,

Skyrių redaguoja v. s. A. Matonis, 10 Edward St., 
Waterbury, Conn., 06708, USA.

politiniuose susirinkimuose ir eisenose, vaidinant sce
noje, visur, kur tuo galima pakenkti uniformos orumui, 
arba kai nustoji būti skautų organizacijos nariu.

II. Lituanistinė dalis
Kl. 1. Trūkstami žodžiai yra: Pasaulio Lietuvių Jau

nimo; be to a. todėl, kad lietuvių jaunimas pirmą kartą 
pats aktyviai įsijungia į lietuvišką gyvenimą ir ruošiasi 
kovai už Lietuvos laisvę; b. prisidėti gali: aiškindami 
metų reikšmę tarp lietuvių ir svetimųjų; 2. rinkdami 
parašus peticijai ir lėšas Kongreso išlaidoms; 3. daly
vaudami Kongrese, o jei galima ir stovykloje bei kituo
se parengimuose; c. “Mūsų jėgos, mūsų žinios laisvai 
Lietuvai Tėvynei!”

Kl. 2. a. Krėvos vartais, Medininkų, Aštriąja Bro
mą; b. niekas neidavo ar nevažiuodavo pro vartus, ne
nusiėmęs kepurės; pamaldingesni sustodavo, priklaup
davo ir pasimelsdavo; turtingi palikdavo koplyčioje do
vanų; c. senovėje Aušros vartai buvo viena iš penkių 
“bromų”, įrengtų Vilnių supusiuose apsigynimo mūruo
se, ir d. arti 300 metų.

Kl. 3. Pempė (lot. — Vanellus vanellus).

MOŠŲ BIČIULIAI

Negraži juk rupužaitė, 
bet labai naudinga: 
gaudo vabalus daržuose, 
ji mums reikalinga.

Ežys rankioja laukuose 
Kirminus pikčiausius, 
ir javus jis mūsų gina — 
tuos turtus didžiausius.

Kurmis žemėj urvus rausia, 
neveltui tai daro:
jis vabzdžių vikšrus suėda, 
daug naudos padaro.

Tartum žaibas šikšnys laksto, 
vakarais skrajoja, 
vabalėlius, drugius graibsto, 
dantimis kapoja.

Kregždės, žvirbliai, vieversėliai 
ir kiti paukščiukai 
gina sodus, daržus, laukus — 
bičiuliai mažiukai.

Kad nebūtų šitų mūsų 
bičiulių gerųjų 
žūtų vaisiai ir daržovės 
nuo vabzdžių piktųjų.

(Žibutė, 1929.)
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Skyrių tvarko ps. R. Pakalnis, 
29 Oak Leaf Dr.
Waterbury, Conn,, 06708, USA

PASIKALBĖJIMAI APIE PAŠTO ŽENKLUS8.Kitas geras būdas pašto ženklams įsigyti — tai keistis juos su savo draugais. Kiekvienas turite draugų, kurie renka ir pašto ženklus. Visuomet savo atliekamus pašto ženklus galite apsikeisti su draugu, kuriam tokio ženklo ar ženklų kaip tik trūksta. Galite keistis “ant štukos”, tai yra — ženklas už ženklą, pradedančiam bus gerai ir taip. Tačiau tokiu atveju yra pavojaus, kad gudresnis draugas gali mėginti mažiau prityrusi “apmauti”. Kad to išvengti, jei ženklai yra išėję seniau ir jau yra Įtraukti į katalogus, keistis juos katalogo kaina. Tuomet niekas nenukentės.Kas priklauso filatelistų rateliams ar draugijoms, gali keistis ženklais su kitais filatelistais tų ratelių ar draugijų susirinkimuose. Į susirinkimus atvykstą draugai paprastai atsineša ir jiems atliekamų pašto ženklų. Kartais draugijos net specialiai paskelbia, kad tokiame tai susirinkime bus pašto ženklų birža, atseit, dalyviai galės įsigyti ar apsikeisti jiems reikalingais pašto ženklais.Prie tos progos dar primintinos ir pašto ženklų varžytinės. Jas paprastai ruošia ir skelbia tam tikros, tuo užsiimančios firmos, turinčios valdžios leidimą. Tokiose varžytynėse dažniausia parduodami reti, bran-
VIEN SU KOMPASU RANKOJE

KOMPASO ATSIRADIMASPrieš daugelį metų, sakoma net 2500 metų prieš Kristaus gimimą, keli mokyti kiniečiai pastebėjo, kad paleidus tam tikros geležies rūdos gabalėlį, padėtą ant medinės lentelės, plūduriuoti vandenyje, jo vienas galas vis atsigrįžta į tą pačią pusę. Esą atsigrįžta vidurio tarp saulės už

Klišė Nr. 33iRetai sutinkamas pašto ženklas (sukilėlių paštas Kretos saloje 1905 m.) gūs ir sunkiai aptinkami pašto ženklai, įvairiausios retenybės. Varžytinės gali būti tiesiog dalyviams atsilankius asmeniškai, arba kores- pondenciniu būdu, tai yra, kada varžytines ruošianti firma paskelbia parduosimu pašto ženklų katalogą, nurodant kiekvieno pašto ženklo ar serijos kainą, o siūlytojai prašomi siųsti savo pasiūlymus paštu, nurodant, kiek jis siūlo už tą ženklą ar ženklus. Ženklus paprastai parduoda tam, kas pasiūlo aukštesnę kainą. Po to siūlytojas pasiunčia pinigus ir gauna laimėtuosius pašto ženklus. Pasitaiko, kad tokių varžytinių metu parduodamos ir nebūtinai retenybės. Kartais galima gauti už padorią kainą ir visai neblogų pašto ženklų.
Ant. Bernotas

tekėjimo ir nusileidimo kryptimi, kas yra ne kas kita, kaip pietūs. Taigi kitas galas vis rodo į šiaurę.Iš šio atradimo ir atsirado kompaso adatėlė, t. y. magnetinio plieno juostelė, lygsvarai palaikyti uždėta ant smailios ašelės ir galinti laisvai sukinėtis bet kuria kryptimi. Kai ji sustoja, jos vienas galas visad nu

krypsta į šiaurę. Tas galas paprastai būna aiškiai paženklintas juodai ar raudonai.
Adatėlė rodo magnetini šiaurės 

polių. Jėga, kuri traukia į save adatėlę, yra žemės magnetizmas. Žemė yra tartum didelis magnetas, kurio vienas galas yra šiaurėje, kitas — pietuose. Šiaurinis galas yra magnetinis šiaurės polius, kurio kryptimi kompaso adatėlės šiaurinis galas ir pasisuka. Jei nenorite reikalo komplikuoti, tai galite skaityti, kad magnetinis šiaurės polius sutampa su tikruoju, geografiniu šiaurės poliumi. Taip dažnai ir daroma.
Ką galime daryti su kompasu?Turėdami vien tik kompasą (be žemėlapio), galime jį naudoti šiems trims svarbiausiems tikslams:1. rasti kryptį į bet kurį punktą iš savo stovėjimo taško;
2. sekti (žygiuoti) duotąja krypti

mi;3. grįžti atgal į savo stovėjimo tašką.
DARBELIAI SU KOMPASU1. Išmok teisingai skaityti, skirti ir nusibrėžti 16-ka pagrindines kompaso kryptis.2. Išeik laukan ir nusižiūrėk 6-8 atskirus gerai matomus punktus, bandyk kompasu rasti kryptį (azimutą) į kiekvieną jų atskirai.3. Bandyk lauke ieškoti “pinigo”. Tam padėk kokį pinigą, pvz., dešimtuką, ant žemės, ar žolėje ir bandyk kompasu apeiti jį lygiagrečiu trikampiu ir rasti savo paliktą pinigą. Sakysime:a. žygiuok 40 žingsnių 90° kryptimi — toliau 40 ž. 210° — ir 40 ž. 330«, arbab. 50 ž. 45» — 50 ž. 1650 — 50 ž. 2850, arbac. 45 ž. 180 — 45 ž. 1380 _ 45 ž. 258°, ir pn.Jei visus veiksmus atliksi rūpestingai, tai turėsi grįžti į vietą, iš kur išėjai, t. y., rasti savo padėtą “pinigą”.4. Nusižiūrėjęs priekyje kurį nors tolimesnį daiktą, bandyk pasiekti jį tiesiai (žygio metu pasirinkdamas tarpinius punktus), ar apeidamas aplink, jei pakelyje pasitaikys nepereinamos kliūtys.

A. Matonis— 141
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KANADOS RAJONAS

Ilgai laukti svečiai Hamiltone!

IV. 27 Hamiltono kolonijos skau- 
tus-es aplankė LSS Seserijos ir 
Brolijos vyriausi skautininkai v. s. 
O. Zailskienė ir j. s. Br. Juodelis. 
Nebodami tirštos kanadiškos miglos, 
jie atvyko, ir iškilminga sueiga pra
sidėjo 11 vai.

Po oficialių raportų skautininkai 
tarė mums keletą nuoširdžių, bro
liškų žodžių.

Sv. Jurgio šventės proga buvo pa
puoštos garbės ženklais: psl. K. Pa- 
reštytė — Pažangumo, o si. B. Stu- 
kaitė ir R. Volungytė — Vėliavos 
žymenimis.

Į skautininkių laipsnius pakeltos 
— ps. A. Vilimienė, ps. R. Bagdo
nienė ir dabartinė tuntininkė ps. D. 
Gutauskienė, ir į paskautininkės — 
v. si. dr-kė I. Jokūbynienė.

Nuolatiniam jaunimo rėmėjui pre
latui dr. J. Tadarauskui Įteiktas 
Padėkos ordinas su rėmėjų kaspinu.

Po sueigos oficialiosios dalies įvy
ko laužas su dainų pyne ir sesių bei 
brolių pasirodymais. Programai va
dovavo visų mylima ps. L. Verbic-

Skautininką Vytautą Abromaiti 
ir

jo mielą žmonelę Reginą Migonytę 
sutuoktuvių proga

širdingai sveikina
Tauro ir Neringos tuntai

New Yorke jaunesniųjų skaučių draugovės draugininkę 
ps. Giedrę NOAKAITĘ 

ir 
Joną STANKŪNĄ, 

sukūrusius lietuvių šeimą, 

nuoširdžiai sveikina 
NERINGOS ir TAURO tuntai

kaitė, kuriai talkino eilė jaunesnių 
laužavedžių.

Laužui pasibaigus mūsų svečiai 
buvo pavaišinti pietumis ir vėl sku
biai išvažiavo į Torontą, kur jų lau
kė didelis būrys (300) skautiško 
jaunimo.

Labai gaila, kad svečiai dėl laiko 
stokos negalėjo arčiau susipažinti 

su skautišku jaunimu ir apžiūrėti 
mūsų koloniją. Bet jų atsilankymas 
suteikė mums daug džiaugsmo, o 
drauge ir pasididžiavimo sulaukus 
žymių svečių!

Didelis skautiškas ačiū v. s. O. 
Zailskienei ir j. s. Br. Juodeliui!

vyr. sk. Aid. Volungytė

Iškilmingoje sueigoje su svečiais giedant Marija, Marija... St. Dabkaus nrt.

142 —
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PRIĖMIMAS PASIUNTINYBĖJE
LONDONAS

... Užmerkęs akis klausausi ir 
mintimis, su dainos garsais, le
kiu į mielą Lietuvą, į jos laukus, 
žalias pievas, kaimus. Staiga, 
nelyginant elektros srove, per 
galvą žybtelėjo mintis. Griebiu 
paišelį ir skubu ją popieriuje pri
rakinti, kad nepabėgtų: "O skam
bink per amžius vaikams Lietu
vos: tas nevertas laisvės, kas ne
gina jos!

Dabar tie J. E. Ministerio Br. K. 
Balučio sugalvoti žodžiai per 
Laisvės Varpą įėjo į tautos širdį. 
Pats varpas simbolizuoja Ameri
kos lietuvių dvasią, norinčią Lie
tuvai laisvės, gi žodžiai jungia 
Amerikos ir Lietuvos lietuvius 
amžinoje kovoje už tautos laisvę.

J. E. Br. K. Balutis visą savo są
moningą gyvenimą skyrė savo 
tautos, savo Tėvynės reikalams. 
Peržengęs 87 metus, jis buvo ir 
yra mūsiškis, gyvas, jautrus, 
nuoširdus, tvirtas, labai brangus, 
artimas ir labai vertas visų lie
tuvių, ypač jaunimo pagarbos.

Anglijos rajone Min. Balutis 
yra ir bus ypatingai mielas glo
bėjas. Įvairiausių švenčių bei sto
vyklų progomis jis tardavo reikš
mingus žodžius, padrąsindamas 
skautus ir jų vadovus. Nekartą 
skirdamas ir finansinę paramą, 
jis padėjo rajonui vykdyti savo 
darbus.

Giliai įvertindama J. E. Min. 
B. K. Balučio ilgametę paramą ir 
globą Anglijos rajono skautiš
kajam jaunimui, Lietuvių Skautų

MONTREAL, QUE.

Pasaulio skautų globėjo Šv. Jur
gio šventės proga IV. 23 d. įvyko 
tuntų sueiga, kurion iš Čikagos pir
mą kartą Montrealin atvyko LSS 
vyr. skautininke O. Zailskienė ir 
LSB vyr. skautininkas Br. Juodelis. 
Sueigoj sesės ir broliai dalyvavo 
ypač gausiai, nežiūrint tuo laiku 

Sąjungos Pirmija Vasario 16-os 
progą apdovanojo Padėkos Or
dinu su rėmėjo kaspinu. Balan
džio 30 d., gražiame organizaci
jų atstovų ir skautų ratelyje, J. E. 
Ministeriui šis aukštasis skautų 
ordinas buvo iškilmingai įteiktas.

Iškilmėse dalyvavo pasiuntiny
bės patarėjas V. Balickas su po
nia, DBLS pirm. J. Vilčinskas, 
LNB vyr. direk. S. Nenortas su 
ponia, LAS pirm. P. Masalaitis, 
DBLS Nottinghamo sk. pirm, (už 
globą, darbą ir paramą apdova
notas LSS Ordinu už Nuopelnus 
su rėmėjo kaspinu), K. Bivainis, 
rajono vadas s. J. Alkis, viet. viet- 
kas ps. J. Maslauskas, s. B. lun
kus, viet. viet-ko pav. v. si. A. 
Gerdžiūnas, ir skautes atstovavo 
si. K. Kaminskaitė (ji atvyksta į 
Jaunimo Kongresą).

Ordiną įteikė ir tai progai pri
taikytą kalbą pasakė LSS Ang
lijos rajono vadas s. J. Alkis.

Po sveikinimų ir linkėjimų J. E. 
Min. dėkojo ir vėl įteikė finansi
nę dovaną skautams-ėms.

Besivaišindami J. E. ir svečiai 
dalinosi įspūdžiais ir atsimini
mais. Visų nuotaika buvo pakili, 
šventiška.

Savo nenuilstamam globėjui, 
rėmėjui ir pasigėrėtinam pavyz
džiui, kaip mylėti Tėvynę Lietu
vą, Anglijos rajono skautai-ės 
reiškia giliausią padėką ir pa
garbą.

Ilgiausių metų J. E. Min. Br. K. 
Balučiui! Budime.

ps. J. Maslauskas

spaudusios akademikus egzaminų 
naštos.

Sueigos metu Įvyko daug pakėli
mų Į aukštesnius laipsnius. S. I. Lu
koševičienė, nepailstamai dirbanti 
skautybei nuo pirmųjų skaučių die
nų Montrealyje, pakelta į vyr. skau- 
tininkes, o dr. I. Gražytė, vadovavu
si Neringos skaučių tuntui 4 metus 

— į skautininkes. Dvi jaunos moks
leivės buvo apdovanotos garbės 
ženklais: skl. R. Staskevičiūtė — 
Pažangumo Žymeniu ir v. skl. L. 
Žižytė — Vėliavos Žymeniu. Iš bro
lių ordinais buvo apdovanoti ps. A. 
Kličius, ps. V. Pieč'aitis, skl. S. Bar- 
sauskas ir pskl. V. Kudžma.

Ilgas ir intensyvus skautiškas pa
siruošimas žiemos metu daugeliui 
skaučių ir skautų leido įsigyti kak
laraiščius, įvairius laipsnius ir spe
cialybes.

Neringos skaučių tunte įvyko va
dovų pasikeitimai. S. dr. I. Gražytei 
pasitraukus iš tuntininkės pareigų, 
tuntui vadovauti prisiėmė ps. I. Kli- 
čienė. Nauja tunto adjutante yra 
skl. D. Zubaitė, perėmusi šias pa
reigas iš R. Šemogaitės.

Laužo programoj pasirodė atski
ros draugovės, pradedant jaun. 
skautėmis, baigiant skautais vyčiais. 
Pasirodymai buvo originalūs, ir lau
že dalyvavusius svečius gerai nutei
kė, ypatingai todėl, kad laužavedė 
E. Mikalajūnaitė bendron dainon 
įtraukė ir svečius.

Bendrose vaišėse pasakytose kal
bose buvo pabrėžtas skautiškojo 
jaunimo įnašas lietuvybei išlaikyti. 
V. s. O. Zailskienė pabrėžė vadovų 
pasiaukojimą dirbant su svetimais 
vaikais, nes šis darbas esąs daug 
sunkesnis, negu tėvo ar motinos. 
J. s. Br. Juodelis vadovo darbą, for
muojant jauno žmogaus charakterį, 
palygino su skulptoriaus darbu.

Po svečių kalbėjo Montrealio vi
suomenės atstovai, sveikindami sve
čius ir pasidžiaugdami skautiško 
jaunimo veikla. Tuntininkai ps. I. 
Kličienė ir s. J. Piečaitis dėkojo 
svečiams iš Čikagos už atsilankymą 
ir prisiminimui įteikė jiems po 
Montrealio vaizdų knygą. D.Z.

ŠV. JURGIO ŠVENTĖ TORONTE

IV. 24 d. Toronte buvo iškilmin
gai paminėta skautų Patrono šv. 
Jurgio diena. Ji pradėta pamaldo
mis šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje, 
vos sutalpinusioje Šatrijos ir Ram- 
byno tuntų skautus-es.

Iškilmingai sueigai abu tuntai su
sirinko į erdvias Prisikėlimo para-
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pijos patalpas. Bet ir čia didžioji pa
rapijos salė buvo perpildyta skau- 
tais-tėmis, tėveliais ir svečiais. Į 
šią sueigą atsilankė LS Seserijos VS 
v. s. O. Zailskienė ii- LS Brolijos VS 
j. s. B. Juodelis. Perskaičius įsaky
mus, paaiškėjo Šatrijos ir Ramby- 
no tuntų sesių ir brolių pakėlimai 
ir apdovanojimai. Šatrijos tunte pa
keltos i ps. laipsnį: L. Gvildienė, M. 
Stanionienė, G. Rinkūnaitė. Apdo
vanotos Tėvynės Dukros žymeniu: 
v. vi. A. Baškevičienė ir si. R. Gvil- 
dytė. Rambyno tunte pakelti -— i ps. 
laipsnį A. Empakeris, į vair. laips
nį — J. Šileika ir E. Pakštas, į si. 
laipsnį — A. Kairys ir P. Šarūnas, 
j psl. E. Baleiša. Pažangumo žyme
niu apdovanoti vi. J. Lasys, si. J. 
Žolpys, psl. A. Kasparavičius ir psl. 
P. Kudreikis.

Vyriausieji Skautininkai sueigos 
metu buvo apdovanoti įdomiomis 
prisiminimo dovanėlėmis su specia
liais įrašais. Sueiga buvo trumpa. 
Ją pravedė Rambyno tunto tunt. s. 
K. Batūra. Po jos sekė skautorama, 
kurią pradėjo Mindaugo draugovės 
skudučių orkestras, vadovaujamas 
v. s. St. Kairio. Tai visai naujas da
lykas mūsų skautiškų pasirodymų 
programoje. Skautoramos pagrindi
niu pasirodymu — ir tai vieninteliu 
— buvo s. B. Mažeikienės parašyta 

ir draugovių bendrai pastatyta in

Toronto ŠATRIJOS skaučių tunto jauniausios sesės su savo vadovėmis.
S. Dapkaus nrt.

scenizuota populiari brolių Grimų 
pasaka apie išdidžią princesę. Čia 
vėl buvo mūsų mažiesiems puiki 
proga pašėlti scenoje persais, egip
tiečiais, havajietėmis, kareiviais. 
Pasireiškė vienas kitas ir neblogai 
nudailintas šokis. Drabužių ir deko
racijų spalvingume ir margumyne 
pasaka praėjo sklandžiai, kai ku
riomis scenomis visai rimtai pa
gaudama žiūrovų dėmesį. O gi bro
lis VS vėliau gana plačiai auditori
jai pareiškė, kad matytas dalykas 
nejuokais galėtų bandyti konkuruo
ti lietuvių operai Čikagoje.

Šventė buvo baigta Šatrijos ir 
Rambyno tuntų Tėvų Komiteto su
ruošta vakariene skautų-Čių vado- 
vams-vėms su žmonomis bei vyrais. 
Čia didelė padėka priklauso Komi
teto pirm. K. Rusinui.

Vakarienės metu pasakyta kalbų, 
kurių tarpuose skambėjo smagios 
lietuviškos ir skautiškos dainos.

Romuvos stovyklavietei gautas 
Čarteris

Toronto, Hamiltono ir Niagaros 
pusiasalio skautų-čių stovyklavietė 
ROMUVA gavo Ontario provincijos 
čarterį kaip pelno nesiekianti orga
nizacija. Čarterį parūpino adv. G. 
Balčiūnas.

Rambynietis

ANGLIJOS RAJONAS

Mayfielde IV. 8-11 d.d. pirmoji 
pavasarinė ir velykinė vilkiukų ir 
skautų savaitgalio stovyklėlė.

PENKTADIENIS. V-jos v-kas ps. 
J. Maslauskas nuo ankstyvo rytme
čio laukia atvykstančių stovyklau
tojų. Pirmasis ir veiklusis vadovas 
s. Br. Zinkus su Nottinghamo ir 
Derbio vilkiukais, skautais ir skau
tiškais reikmenimis pirmasis prisi
statė j stovyklą. Iškeliam trispalvę 
ir pasiruošiam stovyklauti.

Vėliau atvyksta Manchesterio 
Maironio dr-vės dr-kas s. v. v. si. 
S. Jakimavičius su skautukais, o 
kiek vėliau Štoko vilkiukai su skau
tais ir s. v. v. si. A. Gerdžiūnas. 
Pietūs, kuriuos paruošė s. Br. Zin
kus, susitvarkymas ir žygis.

Vakare per vėliavos nuleidimą iš
girstame, kad šiai stovyklai pavesta 
vadovauti s. v. v. si. A. Gerdžiūnui.

Laužas, o po jo rodomi spalvoti 
po pasaulį keliavusio paveikslai, 
kartu net iš tolimos Australijos 
skautų gyvenimo. Malda ir tyla.

SESTADIENIS. Rytmetinė mankš
ta, vėliavos pakėlimas, pusryčiai, 
inspekcija, pamokos ir žaidimai. 
Kartojame vilkiukų ir skautų išei
tą programą. Dažome ir marginame 
margučius, mokomės velykinių 
giesmių. Išpažintis.

SEKMADIENIS. Šv. mišias atna
šauja Nottinghamo Jaunimo židinio 
direktorius dr. kun. S. Matulis, MIC, 
patarnauja R. Pilkauskas ir J. Vas- 
gauskas.

Bendri pietūs su s. G. Zinkienės 
ir I. Surblienės tortais.

Kun. S. Matulis šventina velykini 
stalą ir uždega tris ant stalo padėtas 
žvakutes. Pietūs pradedami velyki
niu lietuvišku papročiu — margu
čiais. Skautukų nudažyti margučiai 
komisijos premijuojami.

Po pietų ir pašnekesių įvyksta 
margučių ritinėjimai ii- po to žygis 
į pavasarinę atgimstančią gamtą.

Vakare atsilanko aukšti anglų 
skautų pareigūnai J. Booth, T. 
Roome ir P. Smith. Svečius priimam 
ir prie bendro stalo pavaišinam.

Per vėliavos nuleidimą J. Booth 
primena, kad vilkiukai švenčia 
50-us jubiliejinius metus ir mūsų
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vilkiukams įteikia vilkiukų ženklą 
— skydą su vilko galva.

Stovyklos viršininkas dėkoja.
Vėliavą nuleidus, įvyksta visų 

laukiamas laužas.

PIRMADIENIS. Susitvarkymas, 
žaidimai, sveikinimų rašymas, vė
liavos nuleidimas, laužas, atsisvei
kinimas ir į namučius.

Stovyklavo: V. Zinkus, J. Mas- 
lauskas, R. Pilkauskas, J. Vasgaus- 
kas, V. Puodžiūnas, G. Surblys, P. 
Balčius, A. Navackas, V. Redziavi- 
Čius, J. Gurkauskas, V. Surblys, A. 
Navackas, Z. Domagaila, pi. G. Ku- 
kanauskas, si. A. Gerdžiūnas, si. A. 
Jakimavičius, ps. J. Maslauskas ir 
s. B. Zinkus.

Vadeivė s. Gilma Zinkienė per 
skautiško gyvenimo dešimtmetį 
įdėjo daug gražių ir brangių darbo 
valandų. Ji pradėjo nuo skiltininkės 
ir pagaliau tapo vadeive; stovyklose 
ir savaitgalio stovyklėlėse pravedė 
įvairius vadovėms kursus; išleido 
vadovėms leidinį TAU, JAUNA 
VADOVĖ; įrašo Budėkime skirtus 
rankraščius į matricas ir visaip 
skautes globoja.

Įvertindama visą tai, LSS Vadija 
Vasario 16-os šventės proga apdo
vanojo s. G. Zinkienę ordinu Už 
nuopelnus.

Sesei G. Zinkienei brolija linki to
liau entuziastiškai spindėti skauty- 
bės gretose ir motiniškai - skautiš
kai globoti jaunesnes seses lietuviš
kos skautybės labui.

PATARLĖS
* Geri žodžiai nėra brangesni už blogus.
* Duok paršeliui, kai kriuksi, o vaikeliui, kai verkia, 

tai išauginsi gerą paršą ir blogą vaiką.
* Juoda duona — ne badas.
* Kaip pasiklosi, taip išmiegosi.
* Iš miego duonos nekepsi.
* Arklys keturiomis kojomis ir tai suklumpa.
* Darbas — laimės šaltinis.
* Moki žodį — žinai kelią.
* Galva visą žmogų vedžioja.
* Į ką jaunas įprasi, tą senas teberasi.
* Ir duris uždarius, laikas bėga.
* Vaikšto kaip žemę pardavęs.

PRO SKAUTIŠKUOSIUS AKINIUS

Sveika retkarčiais pažiūrėti į 
savo gyvenimą iš tolo.

Atsilankius kitų žmonių na
muose, susirgus ir turint ramiai 
pagulėti, išvykus atostogų, mums 
kartais išryškėja dalykai, kurių 
iš arti nepastebėdavome.

Sveika taip pat retkarčiais pa
žiūrėti į mūsų jaunimą iš tolo.

Kasdieniniai smulkūs rūpesčiai 
ir susierzinimai aptraukia mūsų 
žvilgsnį, ir darosi sunku įvertinti 
savo jaunimą nešališkai.

Pasitraukę staigiai matome:
* kad mūsų jaunimas gabus, 

darbštus, energingas, duosnus;
* kad jis lietuviškai idealistiš-

IV. 16 Derbyje įvyko rajono va- 
dijos ir vienetų vadovu suvažiavi
mas ir posėdis, kuriame dalyvavo 
rajono vadas s. J. Alkis, vadeivė s. 
G. Zinkienė, viet-kas ps. J. Mas
lauskas, v. si. A. Gerdžiūnas, ps. G. 
Valterytė, Budėkime red. V. Ignai- 
tis, si. K. Kaminskaitė, pi. G. Ku- 
kanauskas, v. si. E. Zaveckienė, si. 
K. Kaminskaitė, pl. I. Jakubaitytė.

Aptarta vasaros skautų stovykla, 
kuri įvyks VIII 6-13 d.d. Lietuvių

kas ir kovoja su mumis už Lietu
vos laisvę;

* kad jis taip pat atviras šių 
dienų problemoms: kovoti už 
skriaudžiamųjų teises, atsiliku- 
siųjų švietimą, alkanųjų gelbėji
mą;

* kad jis jaučia atsakomybę 
už dabartį ir ateitį ir

* pasiryžęs prisidėti darbais.
Ar tai nedaug?

Sodyboje — vadovaus s. J. Alkis, 
ir nustatytos gairės tolimesnei veik
lai.

IV. 23 Nottinghame įvyko šv. Jur
gio ir Šiluvos dr-vės penkerių skau
tiško gyvenimo metų iškilminga su
eiga ir laužas.

V. 7 Wolverghamptonas atšventė 
Motinos dieną. Tą progą LSS Sese
rijos vadeivės pavaduotoja ps. G. 
Valterytė įteikė ilgametei vienetų 
globėjai p. Kaminskienei ordiną Už 
Nuopelnus su rėmėjos kaspinu, ku
rį jai Vasario 16-os proga paskyrė 
LSS Vadija.

Motinos dienai pritaikytą paskai
tą skaitė Budėkime red. V. Ignaitis. 
Po to kalbėjo Wolverghamptono 
DBLS skyriaus pirm. V. Narbutas ir 
vieneto globėja p. Kaminskienė.

Dalyvaujanti visuomenė sudėjo 
aukų vykstančiai į Jaunimo Kon
gresą Amerikoje v. s. si. K. Kamins
kaitei kelionės išlaidoms padengti. 
Be jos į kongresą vyks ps. G. Val
terytė iš Bedford© ir pl. I. Jaku
baitytė iš Manchesterio.

LSS Anglijos rajono vadu sekan
tiems 3 metams korespondenciniu 
būdu išrinktas s. J. Alkis. Linkime 
sėkmės! J.M.
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JAV VIDURIO RAJONAS
Skautai Dainų Šventėje

Kaip ir visados, taip ir šį kartą, 
Chicagos skautai ir skautės aktyviai 
dalyvauja IH-sios Dainų Šventės 
rengimo talkoje. Jie netik padės 
nurodyti vietas tūkstantinei miniai, 
bet taip pat atliks vėliavų ceremo
nijas. O ką jau bekalbėti apie kitus 
įvairius darbus, kuriuos skautai ir 
skautės visada mielai dirba.

Šiais metais Dainų Šventė žada 
būti labai gausi. Dalyvaus apie 1200 
dainininkų iš Kanados ir J.A.V. 
Taip pat dalyvaus 1000 vaikų cho
ras. Jų tarpe bus nemažai skautų ir 
skaučių.

Dainų šventė įvyksta liepos 3 d. 
Chicagoje.

Lituanikos Tunto Stovykla

Prasidės liepos 9 d. RAKO sto
vykloje. Ši Chicagos skautų stovyk
lavietė yra Michigan, 275 mylios 
nuo Chicagos. Šiais metais sukanka 
10 metų nuo pirmosios stovyklos 
Šioje vietoje. Per tą laiką padaryta 
daug įvairių pagerinimų. Ir šiais 
metais čia jau darbuojasi beveik 
kiekvieną savaitgalį skautai ir jų 
tėvai.

Šių metų stovyklai vadovaus s. 
VI. Vijeikis.

Visi nekantriai laukiame dienos, 
kada virtinė autobusų pajudės iš 
Chicagos ir išveš mus kartu su se
sėm skautėm į pasiilgtą gamtos 
prieglobstį. Sk.

JAV ATLANTO RAJONAS
N. Y. Skautai Pagerbė Šv. Jurgi

Š. m. IV. 24 d. New Yorko skau
tės ir skautai iškilmingai atšventė 
skautų patrono Šv. Jurgio šventę.

Šventė prasidėjo 11 vai. mišiomis 
Angelų Karalienės parapijos baž
nyčioje, Brooklyn, N. Y., gausiai 
dalyvaujant Neringos ir Tauro tun
tų skautėms ir skautams. Mišių me
tu buvo pašventintos Tauro tunto 
Geležinio Vilko ir Šarūno skautų 
draugovių vėliavos. Šventinimo ap
eigas atliko kun. Vytautas Pikturna. 
Geležinio Vilko d-vės vėliavos 
krikšto tėvai — p.p. Pajauta Iva- 
šauskienė ir Vytautas Liobis, Šarū

no d-vės p.p. Irena Dicpinigaitienė 
ir dr. Algerd Powell. Vėliavas pa
gamino vyr. sk. si. Birutė Kidolienė.

Po pamaldų įvyko iškilminga su
eiga Angelų Karalienės parapijos 
salėje, kurios metu Geležinio Vilko 
d-vės draugininkui s. v. kand. si. 
Algirdui Šimukoniui ir Šarūno 
d-vės draugininkui s. v. si. Ričar
dui Baliūnui buvo įteiktos naujosios 
vėliavos. N. Y. Tauro tunto skautų 
skyriaus vedėjas ps. Vytautas Kido- 
lis buvo apdovanotas Tėvynės Sū
naus žymeniu. D.L.K. Birutės drau
govės skautės Aldona Kidolytė ir 
Marytė Matulaitytė pakeltos į pa- 
skiltininkės laipsnį. Skautai kandi
datai Rytis Balčiūnas, Algis Levec- 
kis ir Vytenis Modzeliauskas davė 
skauto įžodį. Jaun. skautės Laura 
Cerkeliūnaitė ir Onutė Matulaitytė 
perkeltos i D.L.K. Birutės draugovę 
skautėmis kandidatėmis.

Šv. Jurgio proga skautus sveiki
no LSB Vyr. Skautininko Pavaduo
tojas s. J. Bružinskas, s. kun. J. Pa
kalniškis, V. Liobis ir dr. A. Po
well. Abiejų skautų draugovių bro
liai vyr. sk. si. B. Kidolienę už vė
liavų pagaminimą apdovanojo gė
lėmis ir lietuviškų gintaru. Sueiga 
baigta Tautos himnu. Po sueigos 
vėliavų krikšto mamytės p.p. Iva- 
šauskienė ir Dicpinigaitienė pavai
šino skautus skaniais pyragais. Už 
parodytą nuoširdumą ir duosnumą, 
Geležinio Vilko ir Šarūno draugo
vių skautai taria skautišką ačiū! 
vėliavų krikšto tėvams P. Ivašaus- 
kienei, I. Dicpinigaitienei, dr. A. 
Powell ir V. Liobiui. B.K.

NEW YORK, N. Y.

New Yorko skautės pagerbė 
v. s. Juzę Augustaitytę 

Vaičiūnienę

Vyr. skaučių židinio sueigoje V. 
21 d. Arūnų namuose susirinko gra
žus būrys vyr. skaučių ir skaučių. 
Buvusi vyriausia skautininke J. 
Augustaitytė - Vaičiūnienė šiemet 
švenčia 70 metų sukaktį, tai visos 
židinio narės atėjo jos pagerbti ir 
su ja geriau susipažinti.

Poetė Ona Balčiūnienė-Audronė 
įdomiai ir išsamiai papasakojo apie 
V.S. J. Augustaitytę - Vaičiūnienę

LIETUVIU KANKINIU DAINOS 
Čia atvežtos iš Lietuvos 

(Žiūr. 123, 147 ir 148 psl.)

Vienų dainų melodijos yra origi
nalios, kitų — žodžiai pritaikyti 
prie kitos lietuviškos dainos melo
dijos; dar kitų — įtakos turėjo net 
kitataučių melodijos, kai gyvenimo 
ir vergavimo sąlygos buvo tokios 
pat.

Dainų yra ir kalėjimuose. Susigū
žę į kamputį, vienas iš kito mokosi 
žodžių, melodijos ir pašnibždomis 
bando dainuoti. Ir šiame Sk. Aido 
nr. yra lietuvių politinių kalinių 
dainų, taip išmoktų kalėjimų kame
rose.

Pasitaikydavo, kad, ypač po tiro
no Stalino pabaigos, ir koncentra-

(Tęsinys 147 psl.)

pedagogę, poetę ir L.S. Sąjungos 
veiklią vadovę, kuri uždegė daug 
jaunų vadovių žengti skautybės ke
liu. Ypač ilgiau apsistojo prie poezi
jos. O. Balčiūnienė paskaitė keletos 
eilėraščių ištraukų ir šiaip iš poetės 
pasisakymų, ištrauką iš “Lietuvių 
Enciklopedijos” ir kritikų atsiliepi
mus apie J. Augustaitytės-Vaičiū
nienės lyrinę, klasinės formos poe
ziją, kuri yra persisunkusi tėvynės 
meile, jos ilgesiu ir viltim. Be to, 
paskaitė ir sukaktuvininkės rank
raštį, kuriame buvo ir du eilėraš
čiai jaunosioms sesėms.

Gražina Siemaškaitė ir Marytė 
Matulaitytė skaitė du poetės žino
mus eilėraščius “Neužmiršk” ir 
“Skautėms”. Sesės padainavo dainą 
“Oi, žiba žiburėlis”. Vyr. sk. Moni
ka Macežinskaitė nupiešė adresą, 
kuri pasirašė visos sesės, dalyvavu
sios sueigoje, ir išsiuntė v. s. J. Vai
čiūnienei. Tuntininkė skt. D. Sie- 
maškienė padėkojo sesei Balčiūnie
nei, o skautės įteikė ramunių ir ru
giagėlių. Sueigą pravedė ps. L. Mi- 
lukienė. Vaišintas! pyragais ir ka
vute. L.M.

146 —

25



LIETUVIU KANKINIU DAINOS

(Tęsinys iš 146 psl.)

cijos stovyklose lietuviai, būreliais 
susimetę, dainavo savo dainas ar 
raudas, gal vadintinas legendomis 
bei himnais. Tokių dainų tarpe yra 
ir kalinių himnas — Prabilkite... ir 

nepaprastas kankinių žygio maršas 
— Kalėdų naktis.

Čia įdedamų dainų tekstai Į JAV 
atsivežti išmokti mintinai, be jokio 
rašto. Tų dainų ir raudų išmokta ir 
daugiau; truko gal 3-4 mėnesiai, kol 
išvažiuoti viltį turįs asmuo jas min
tinai išmoko. Žodžiai seselių užra

šyti Putnamo vienuolyne, gaidas 
Skautų Aidui iš klausos užrašė se
suo M. Bernarda. Tą dovaną šį pa
vasarį laisvojo pasaulio lietuviams 
atvežė daug kentėjusi lietuvaitė, 
buvusi Nepr. Lietuvos laikais skau
tė akademike.

Ačiū Jai! Red.

KALĖDŲ NAKTIS. Sibiro žvarbių vėjų, didelių šalčių ir gilių pusnynų klimate vergų gyvenimo varginamų nu
tremtųjų lietuvių daina — maršas.

1. jr uė| nak-Hs, +i|- Ii nak--Hs ivaicji - <Aė -ta, Virš £e* mčs prode-u ii», jau pr<i-faiL-

t h. K |S NA- > J? > f
+os, jr Ra - lo — nos slen-tau - Šios iš lė -Io ke-liaos ii-

Ir vėl naktis, tyli naktis žvaigždėta 
Virš žemės protėvių jau prakeiktos, 
Ir vėl kolonos, slenkančios iš lėto, 
Keliuos ilguos kelionės nebaigtos.

Ir vėl naktis, juoda naktis Kalėdų 
Aplink taigą, sustingusi, rūsti.
Sniege ir vėl giliai įmintos pėdos, 
Takai, kurių šiaurys neužpustys.

Mes einame klampojame pusnynais — 
Artyn artyn kasdieną prie namų;
Ir vėl varpai prie Nemuno-tėvynėj, 
Vėl aidas jų gyventi šaukia mus.

O Tėviške mana, kokia graži tu, 
Matau tamsias tavų naktų skaras,

. Saulėtekius tavuosius auksu nudažytus 
Ir vakaro užgęstančias žaras.

Ir vieškeliai balti, ir baltos eglių šakos, 
Ir apsnigti žirgeliai ant stogų.

Ir į pakalnę prie šaltinio takas, 
Ir išrašytos gėlės ant langų.

Gražesnė tu, kaip visos karalystės, 
Kaip karalaitė užkeiktoj pily.
Kaip pasakoj, girdėtoje vaikystėj...
Bet ko šiandien be šypsenos, tyli?

Man prieš akis vėl atsistoji ryškiai; 
Matau tave pro naktį, pro rūkus. 
Matau, kaip tu suvargusi, išblyškus, 
Matau aš tavo kruvinus takus.

Visvien graži, kaip nuotaka jaunutė.
Su ašarom sužvilgusiom akysi
Ir šiaurės vėjai viesulai įsiutę 
Kelio į tave sugrįžt neužpustys.

Mes einame klampojame pusnynais, 
Artyn artyn vis skubam klupdami.
Ir gaudžia vėl varpai toli tėvynėj, 
Ramybę, taiką žemei skelbdami.

K-nis. Sibiras. 1955 m.
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ALp(LKA)3083
1966, Nr.6PRABILKITE. Sibiro koncentracijos stovyklose lietuvių kankinių dainuojama dain

Pra- bil -Ui -4e, Jodina-dės OAJuk- si - n€$ , Kai - fc>ė- -+«•', bruo - Jai del - nų ,

Ar teks dar ka - da. be-pa- įaus-H duel- fci . nv>> 4ė - v^- nės lau - kų.

Prabilkite žvaigždės auksinės, 
Kalbėkite bruožai delnų, 
Ar teks dar kada bepajausti 
Dvelkimą tėvynės laukų.

Išplėšė mums laisvę brangiausią, 
Kai linko nunokę rugiai, 
Su gelstančiais rudenio lapais 
Tėvynę, namus palikau.

Čia šachtos, keliai ir tilteliai. 
Čia tundra nuo amžių balta, 
Nuo šalčio pamėlę jų lūpos 
Kartoja “Ar grįšim kada?” 

Kaip mainosi Nemune vandens 
Ir ūkanas sklaido diena, 
Taip grįšim ir mes į tėvynę, 
Nes ji mums nuo amžių sava.

PABĖGĖLIAMS. Sovietų kalėjimuos kankinamų lietuvių daina, skirta į Vakarus pasitraukusiems lietuviams; tai 
mums.

t N P1 I j L? J?) I > N j,
1 Bet jau nie. -kas -taip nie.- kas ne - mo-ka traak-ti' pra-dal- - |ės lan-

ir etai - nos ( taip kad 4a ( Žuie-$ia - plau-ki ber-nio-ke> kai t>u-uai dar te - tu

Šįonft-muoSj taip kad 4u, Soie-sia-plau-ki ber-nio-ke, kai bu-vai dar 4e- te-kio fla-maos.

Bet jau niekas, taip niekas nemoka 
Traukti pradalgėlės lankoj ir dainos, 
Kaip kad tu, šviesiaplauki bernioke, 
Kai buvai dar tėtušio namuos.

Ir armonika čia nebe tokia
Gražiame subatos vakare,
Nebemoka taip šelmiškai juoktis, 
Kaip kad juokės anksčiau pas Tave.

Jau visi čia tavęs pasiilgo, 
Tavo vardą čia mena dažnai.

Aš manau, kad tai liepos ir smilgos 
Kalba tau sutemos’ vakarais.

Bet negrįžk, šviesiaplauki bernioke, 
Dar negrįžki dabar pas mane: 
Mėlynąsias padanges dar juosia 
Klaikios šmėklos pilkam debesy.

Aš manau, šviesiaplauki bernioke, 
Dar suspėsim dainuot vakarais.
Ir armonika maršą užgrosim, — 
Nežinau, ar mane supratai.

(Išmokta Lukiškio kalėjime. 1949 m.)
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