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* Širdingai dėkojame visiems mus 
sveikinusiems šv. Velykų proga.

* Mus nuolat medžiaga paremia sktn. 
prof. Ig. Končius (JAV), A.Nekrašas 
(Italija), sktn. Dr. P. Neniškis (Vene- 
cuela) ir vyr. sktn. A. Krausas (Aus
tralija). Jiems dėkojame ir prašome 
mūsų nepamiršti.

Būtų malonu, kad ir kiti skautų-cių 
vadai taip aktyviai ateitų "Sk. Aidui" 
pagelbon.

* Visi skaucių-tų vadės-dai prašomi 
nedelsiant paskirti savo vienetų ko
respondentus. "Sk. Aidas "r aso mūsų 
judėjimo istoriją. Tebūna ir jūsų nors 
mažiausia plytelė lietuviškos skauti- 
jos pastate mums visiems žinoma. Ju
dėti daug drąsiau, kai žinai, kad ne 
vienas judi . . .
* Visą medžiagą prašome siųsti iki 
mėnesio 10 dienos, pav. birželio nu
meriui paskutinė data yra gegužės 
mėn. 10 diena. Tas ypač svarbu ko
respondencijoms. Suvėlavus tokia 
medžiaga labai pasensta ir darosi ne
beįdomi.

* Siųskite nuotraukų is savo skautiš
ko gyvenimo. Venkite perdaug pozuo
jančių, grupinių, nebent būtų labai 
reikšmingos.

* Seserijos vyriausia skautininke J. A. 
Vaičiūnienė labai mielu laišku re
daktoriui pasveikino "Sk.Aidą" linkė
dama redakcijai ir administraci
jai geriausios sėkmės .Gerbiama skau-
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tininkė nusiskundžia sunkiomis gyve - 
nimo sąlygomis. Ji pažadėjo pagal ga
limybes padėti "Sk.Aidui"savo medzia- 
ga.Jai linkime ištvermės ir sveikatos.
* Pavienėse didesnėse vietovėse"Skau- 
tų Aidą"uzsisakė:Toronto - 155, Chi
cago 96, Montreal 41, Boston 27, 
Detroit 28, Cleveland 17,Brooklyn 15, 
Be teturime Venecueloje 25, Austra
lijoje 15 ir Vokietijoje 10 skaitytojų. 
Kai kurioms vietovėms tai yra labai 
maži skaičiai. Pasispauskime !

* Miela sese, broli. Ar pagalvojai, 
kokiose sąlygoje yra Tavo Vokietijoje 
gyvenantieji sesės ir broliai. Ar 
jiems užsakei "Skautų Aidą"? Jei ne
turi nei vieno antrašo, parašyk admi
nistracijai, kuri tokių spaudos lau - 
kiančių visada turi savo sąrašuose.

* Visi ne Š.Amerikos kontinente gy
venantieji prenumeratoriai pirmus 
tris numerius gavo ne spausdinių, bet 
I klasės pastų tam,kad "Skautų Aidas" 
juos greičiau pasiektų. Tačiau, kurie 
ir toliau nori naudotis šiuo pagreiti
nimu, pašto išlaidoms apmokėti turi 
prisiųsti administracijai papildomai 
70 p arba 4 sil. Šiuos pinigus galima 
siųsti ir atatinkamiems įgaliotiniams. 
Kas nori laikraštį visą lai
ką gauti šiuo keliu, prašomi skubiai 
apie tai pranešti administracijai, nes 
penktas numeris jau bus siunčiamas 
visiems spausdinių tarifu.

* Skaitytojai, kurie praėjusių metų 
bėgyje užsisakė "Sk.Aidą", bet gavo 
tik paskutiniuosius numerius, prašo
mi apie tai pranešti "Sk.Aido" Ad
ministracijai.

* Skautes kolkas labai menkai parėmė 
mus medžiaga. Laukiame !
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1951 m. BALANDŽIO mėn. Nr. 4

SEK SKAUTU PATRONĄ ŠV. JURGĮ: 
NAIKINK PIKTĄ PASAULYJE,

O PIRMIAUSIA PAČIAM SAVY !

Šv. JURGIS

Pr. Kozulis

Tai aš esu - šventasis Jurgis - 
gausybėje šaunių tarnų, 
kurie gyvendami daug vargo 
ir bandė žemėje užmušt 

tamsybę, vargą ir netiesą, 
giliai Įleidusią saknis 
į kūną didelį ir sviesų - 
pacion širdin, kaip akmenim

AŠ daug piktybių nugalėjau, 
lyg ugningųjų slibinų, 
kol pajudėjo ryto vėjas, 
tartum šaltinis is kalnų

ir palietė neramią kaktą 
tauraus ir mąstančio žmogaus, 
kuris, praradęs lygų taktą, 
vargiai kada beatsigaus

po smūgių audroje tamsiojoj, 
po kirčių kritusių taikliai----

Bet as visvien Į kovą joju, 
ir spindi saulėje ginklai !
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SvJurgio Dienai

Balandžio 23-cioji - skautų. Patrono šv. Jurgio šventė. Pro daugelį religinių 
bei tautinių švenčių, praeiname susimąstydami, ryzdamiesi, aptardami tos ar 
kitos šventės reikšmę. Šv. Jurgio diena visais tais paminėtais atvejais ypatinga. 
Ji yra religinė šventė, nes minima Šventojo diena. Ji yra tautinė, nesJurginės 
mūsų liaudyje jau nuo senų, senovės sujungtos su eile tautinių papročių. Dar dau
giau, ji yra skautų šventė, nes skautai vykdo įsakymų: "Naikink piktų pasaulyje, 
o pirmiausia pačiame savyje".

Su piktu - savyje ir pasaulyje -kovojo taurusis riteris sv. Jurgis. Mes, skau
tai, sekdami savo Patroną taip pat nepabūgstame tos kovos. Juoba šiandien to
kių kovotojų eilės turi stiprėti, kai mūsų Tėvynė rankose svetimųjų, kurie, iš
judinti piktojo prado, siekia savo įtuzusiu veikimu sugriauti pasaulį,gyvenantį 
gėrio idealais atstovaujamais krikscioniskosios kultūros. Tačiau kova turi būti 
pradedama nuo savęs. Didžiausias tautos turtas ir įvairių tautinių apraiškų 
avangardas - kilnių moterų bei vyrų eilės. Tas eiles gali mobilizuoti ne išori
niai veiksniai, bet pačių vidinis persilaužimas, reikalaująs valios įtempimo. 
Tuo būdu kova su savimi, jei ji sėkminga, yra mūšio laukas ir ginklai, kame ir 
kuriais kovojame su piktojo piktuoju pradu.

Šitai apsvarstę ir suprasdami, mes, skautai, rikiuojamės į kovą su piktu, o 
tos kovos laimėjimas - užtikrintas Šviesesnis rytojus Laisvai ir Nepriklausomai 
Lietuvai.

sktn. C. Senkevičius

D IDVYRIAI

Didvyriai pavojų neieško, bet, kai pareiga ir garbė šaukia, jie yra pasiryžę 
ir ištvermingi. Didvyriai - tylūs žmonės. Jie žino atlikto žygio vertę ir žodžio 
menkystę. Dėlto neskiria reikšmės kalboms apie atliktą žygį.

Jie nori būti, bet ne spindėti. Jiems svetima girtis savo drąsa ir darbais. Pa
gyros, ypač perdėtos, juos skaudina. Didvyriai, kurie patys apie save daug 
kalba,^praranda pasitikėjimą. Kas gi kalba vien apie savo busimuosius žygius , 
yra tuscias plepis, norįs sau nusiraškyti bent lapelį iš laurų vainiko, kurio jie 
niekuomet nematys. Tikrieji didvyriai yra kuklūs. Jie žino, kad atlikto žygio 
pasisekimas priklauso ne vien tik nuo jų sumanumo ir pastangų, bet taip pat ir 
nuo daugelio kitų aplinkybių. Dėlto jie dėkingi kiekvienam, kuris jiems padėjo 
pavojaus valandoje. Didvyriams yra svetima mažųjų sielų garbėtroška vi
sus nuopelnus vien sau prisiskirti. Jie gerai žino,kad nors žmogus sodina ir laisto 
tik Dievas vienas duoda augimą. (1. Kor. 3, 7)

(Max Pribilla S. J.)
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VIENĄ VAKARĄ

Paskutinė skautų, sueiga ilgai neišdils iš atminties. Džiaugiuosi jon nuėjęs, 
nes studijų apsunkinton galvon įnešė nemaža pragiedrulių, kuriais yra gera pasi
dalinti ir su kitais broliais ir sesėmis. Tą popietę kaip tik atėjo ir kapelionas. 
Sueigai pasibaigus, po smagaus pasnekėsio, jis pasisaukė į nuošalesnę vietą du 
pirmųjų skilčių skiltininkus ir, ištraukęs is portfelio vieno jaunojo šventojo pa
veikslą, teiravosi, kurioje vietoje jis geriausiai tiktų pakabinti mūsų draugovės 
būkle. Man atrodė, kad tai buvo šventasis Aloyzas, nes rankoje laikė leliją ir 
buvo kunigiškuose drabužiuose.

"Ar nebūtų gražu, - sakė kapelionas, - vieną dieną ant mūsų bažnyčios alto
riaus matyti skauto paveikslą? Taip,vieno skauto šventojo.. .Skauto pilnoje uni
formoje ... su plačiabryle skrybėle, lazda, skilties gairele, draugovės" ir. spe
cialybių ženklais ..." ■'

Berniukų akys spindėjo džiaugsmu. Is jų širdžių tryško nesuvaldomas entu
ziazmas. Jaunatviškas, jokių ribų nežinąs. Jie "matė" savo parapijos bažnytėlės 
altoriuje vieno švento skauto berniuko paveikslą su "jų" (savaime suprantama) 
draugovės ženklais ir, žinoma, kiekvienas įsivaizdavo, kad prie lazdos turi ple
vėsuoti "jų" (tas irgi savaime aišku) skilties gairikė.

Jei tu, mielas Broli ar Sese, esi vyresnysis brolis ar sesutė, gali lengvai 
suprasti šią šventą ambiciją. Ir jei tu esi tikras vadovas-ė, nenusijuoksi iš šio 
rašinėlio minčių, kaip kad yra nusijuokiama is berniukų svajonių.

Is tikro negali būti niekas daugiau fantastiskesnio ir nieko daugiau realesnio ir 
konkretaus, kaip kiekvieno mūsų pasaukimas būti šventu. "Būkite šventi,- sako 
Viešpats, - nes as, jūsų Dievas, esu šventas". (Lev. XIX, 2). Ir sv. Petras taip 
pat gi rasė: "... kaip klusnūs vaikai, nesitaikinkite prie pageidimų, kaip seniau 
savo nežinojime, bet,sekdami tuo Šventuoju, kurs jus pasaukė, ir jūs visame pa
sielgime būkite šventi" (Petro 1, 14-15).

Taip, ir as ir tu esame abu saukiami į sį aukštą kalną, kurio viršūnę gali pa
siekti tiktai drąsūs, stiprios valios, tikri skautai. Nežinau ar kiekvienas savo 
akimis yra matęs Monte Blanc. Gal būt yra ir tokių, kurie net bandė į jį kopti, 
tačiau tapti šventu yra nepalyginti sunkiau. Kiekvienas is mūsų žinome, kad nuga
lėti kokią nors gamtos kliūtį dažnai yra daug lengviau, negu nugalėti save patį. 
Tam žygiui kaip tik ir yra šaukiamas skautas .Jis šaukiamas apsiginkluoti tikėjimo 
skydu,kaip rasė sv.Paulius, kad pajėgtų apsiginti nuo į jį iš visų pusių skriejančių 
vyliojimo strėlių, kad tuo skydu galėtų nuo piktų vėjų pridengti savo širdies glū
dumoje rusenančią ugnelę, kurios vedamas kad ir tamsiausią savo gyvenimo 
rudens naktį is akių neišleistų Didžiosios Šviesos-Aukščiausiojo Gėrio. Daug 
laimingųjų matome bažnyčių altoriuose. Kartais net uniformose. Prisiminkime 
tik sv. Jurgį - jis buvo karys. Mes Juo didžiuojamės, savo Globėju pasirinkome. 
Ar nebūtų džiugu, jei kartą altoriaus garbėn pakiltų ir skautiškoji uniforma . . . 
Taip, tavo ar mano, broli, sesele, nes mes visi esame pašaukti, ir tas prik
lauso nuo mūsų ištikimybės įžodžiui ir įstatams, nuo mūsų duosnumo ir pasiau
kojimo. - Baigiant norėčiau tau priminti prancūzų skautą vytį Guy de Larigaudie,
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Vyr.
T.vietovių tautos visas gyvenimas 

dabar vyksta labai neįprastu būdu. 
Neturime nei valstybės, nei mokyklų, 
nei įvairių kitų įstaigų. Vistik lietu
vių tauta dar gyva i-r laisvoms tau
toms neįprastu būdu rengiasi savo lais
vę atgauti. Drausmingos ir šaunios 
laisvės gynėjos kariuomenės vietoje 
lietuvių tautą kiek galėdami gina ma
žesniais dalinėliais susiorganizavę 
partizanai. Jie negali kovoti kariuo
menės pulkais ar' batalionais, nes 
gyvenimo aplinkybės to neleidžia.

Mūsų organizacija taip pat turi at
sakingas pareigas kovoje uz lietuvių 
tautos ateitį. Ji privalo padėti jau
niems lietuviukams- užaugti gerais 
lietuviais, mylinčiais savo tikrąją 
tėvynę Lietuvą ir norinčiais būti ge
rais jos piliečiais.

Bet, štai, emigravus is Europos, 
lietuvių skautų organizacija pradeda 
užmiršti savo sūkius, pradeda ap
snūsti. Tai vyksta dėl to, kad daug 
skautų, skaučių ir jaunesniųjų vadų

sktn. A. Krausas

laukia, kol kas nors pradės steigti 
lietuvių skautų skiltis ar draugoves, 
į kurias jie galėtų įstoti ir toliau 
skautauti.

Tai negera. Lietuvos jauni vyrai ir 
mergaitės nelaukia, kol juos į parti
zanus pasauks koks karininkas. Maty
dami, kad Lietuva reikalinga gynėjų, 
jie eina į girių glūdumas ir patys 
steigia partizanų būrius, kuriems 
vadovauja veikliausi ir narsiausi iš 
jų pačių tarpo.

Taip ir mes darykime. Vyresni 
mūsų vadai dažnai gyvena ten, kur 
nėra jaunų lietuviukų ir lietuvaičių, 
kuriuos jie galėtų suburti į lietuviš
kas skiltis ar draugovės. Dažnai tie 
vadai neturi laiko ar jėgų dėl sunkaus 
kasdieninio darbo. Ten, kur susibu
ria bent nedidelis lietuvių jaunimo 
būrelis, tikriausiai yra vienas kitas 
skautas. Tad, skiltininkai ir paskil- 
tininkai, imkitės darbo ir steikite lie
tuvių skautų-partizanų skiltis ir drau
goves ! Jūs žinote, kokia yra lietu-

*******************************
kuris žuvo gindamas savo tėvynės žemę pačiame amžiaus žydėjime 1940 m. 
netoli Luksemburgo. Jis svajojo tapti šventuoju ... Jo kariškos uniformos kiše - 
nėję buvo rastas laiškas, kurį jis nesuspėjo issiųsti vienai vienuolei karmelitei. 
Ten tarp kitko skaitome: ". . . as vis svajojau tapti šventuoju ir būti pavyzdžiu 
vilkiukams, skautams ir vyčiams. Gal būt, mano pasiryžimas buvo perdaug di
delis, palyginus su mano ūgiu, bet tai buvo mano svajonės: . . "

Tikiu, kad Guy de Larigaudie buvo tikrai arčiau savojo tikslo, nei kad jis pats 
manė. Tikiu, kad jis nebuvo ir nėra vienas, kuris taip svajojo ir svajoja . . .

"Ką reiškia būti šventu?" - girdžiu mane klausiant. Kaip tik ir man kyla toks 
klausimas: ką gi tai reiškia is tikrųjų ...

Negalėčiau atsakyti ką reiškia būti šventuoju, bet- kaip tapti juo, manau, ga
lima būtų išreikšti vienu žodžiu: būti ištikimu. Būti ištikimu Dievui. Turime vi
sada prisiminti, kad niekas šventuoju negimė. Juo galima tiktai t apt i kovojant 
su savimi ir aplinka. Tai reiškia kovų. Si kova, savęs nugalėjimas, gėrio troški
mas ir jo skleidimas kitų tarpe yra lyg kokia užburta lazdelė vyliojanti šventuo
sius. Nepamirškime, kad visi šventieji vilkėjo ta pačia nupuolusia prigimtimi, 
kokią kiekvienas is mūsų turim. Kiekvienas Šventasis turi savąjį kelią, kuris 
visada yra nukreiptas į kiekvieno mūsų gyvenimo centrą - JĖZŲ KRISTŲ. Jis 
vienas mūsų kelyje į laimę yra DIDYSIS VADAS, mūsų draugas ir brolis.

A. N. (Italija)

4

6



KANADIŠKA KASDIENYBĖ

Fabrikas ūžia, penktadienio nuo
taika. - "Everybody is happy", sako 
mano bendradarbė, slėpdama į kiše
nę geltoną voką su savaitine alga vie
na ranka, o kita - aptarnaudama ne
sustabdytą masiną. Si darbininkė 35 
metus su trumpomis pertraukomis 
dirba fabrikuose. Ji yra 52 metų am
žiaus, turi antrą vyrą ir naujus na
mus - senieji sudegė drauge su se
nukų tėvu pries penkeris metus. Pries 
dvi savaites ji palaidojo savo motiną, 
o vakar susilaukė devintos anūkės. 
Šiandien "pay day" proga pietus val
gys kafeterijoj, o rytoj svęs savo 
vyriausios anūkės gimtadienį, pado
vanodama jai pigius auskarus su bliz
gančiu stikliuku, visai tokiu, kaip 
turi štai šita mergaitė. Pro salį pra
eina jauna, vos 15 metų (rastinėj pa-, 
sišakė 16) darbininkė žaliai nudažy
tais nagais, skleisdama aplink stip
rų cigarečių kvapą. Ji atėjo į fabri
ką is nuobodžios mokyklos ieškoda
ma daugiau nuotykių. Rytoj prie durų 
lauks jos automobilis, draugas ir 
linksmas vakaras. Aukštas tamsiais 
plaukais 19 metų vaikinas, betrūsiąs 
prie sulaužytos masinos, palydi ją 
akimis.

"Jis ieško sau mergaitės", šnabž
da mano kaimynė. "Jo mergaitė iš 
fabriko nuėjo dirbti į rastinę. Supran
tama, kad rastinės miss negali drau- 

viškoji skautybė. Prisiminkite lietu- 
viskasias liaudies ir skautų dainas, 
žaidimus. Jei gerai to nebeatsimena
te, pavartykite senus iš Europos at
sivežtus "Skautų Aido" ir "Skautybės" 
komplektus. Kartą pradėję dirbti, įsi
gysite ir gražaus patyrimo. Senieji 
vadovai tikrai jums mielai padės. 
Mūsų brangi tėvynė laukia, kad jūs 
vykdytumėte jai duotus pažadus.

gauti su darbininku".
- " O antra vertus, jis yra senama

diškas. Dvejis metus draugaudamas 
su mergaite, nekarta jos nepabucia- 
vo", priduria simpatingos išvaizdos 
akiniuota blondinė, atėjusi pasiimti 
mūsų masinos pagamintų prekių. 
Pries metus,atspausdama savo darbo 
kortelę, dviejų šimtų mergaičių tar
pe pastebėjau švarko atlape skautišką 
ženklelį. Nuo to prasidėjo mūsų pa
žintis ir beveik draugystė. Bet ... 
kartą, pamaniusios skautės unifor
moje, draugės išjuokė mano Shirley. 
Po to ji jau nebenešioja skautisko 
ženklelio, nebedėvi uniformos ir ne
belanko sueigų.

Pro mašinų ūžimą ir dejavimą gir
džiu savo vardą.

"Ką veiksi sį savaitgalį?", klau
sia kaimyninės masinos darbininkė. - 
"Šiandien, vasario 16 d. mano krašto 
Nepriklausomybės Šventė"- pasakoju: 
"Labai svarbi diena mūsų gyvenime". .

"Do you like Canada?", pertraukia 
mane bendradarbė.

"Jaučiuos čia ne visai blogai" - at
sakau.

"AŠ manau, kad jums čia daug ge
riau, negu jūsų krašte", tęsia.

Tėvynės lankose . . .
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Staiga per garsiakalbį pasigirsta 
triukšminga muzika. As džiaugiuosi, 
kad galiu nieko neatsakyti. Vistiek 
nesupras. Kas sako, kad svetimame 
krašte jam geriau, negu tėvynėje - 
nusideda, nes meluoja.

Šiuo momentu esu dėkinga savo per 
8,4 valandas kasdien besisukančiai, 
masinai. As ją, mėgstu. Mėgstu dėl 
to, kad ji nepavergia manęs visos . 
Jai reikalingos tik mano vikrios ran
kos. Mano pirštai laksto lyg ant pia
nino klavisiį (koks drąsus palygini
mas !) Tik . . . ten kūryba ir siela, o 
čia esu tik priedas, automatas ir, 
negalinti savo noru atsitraukti, vergė.
Esu beveik laiminga. Laiminga, kad 
mano mintys yra laisvos. Jų neįstengia 
suvaržyti nei panašus į traukinio gar
sų masinos bildesys, nei mano drau
gės amžinas niūniavimas, nei per gar
siakalbį šiai dienai "pritaikyta" dai
na apie "money-honey", nei boso dirb
tinų dantų rodymas pro dirbtiną pla
čią, šypsenų.

Mano mintys lekia atgal į laiko ir 
vietos beribes tolumas. Jos peršoka 
visą amžiaus ketvirtį ir tūkstančius 
kilometrų.

PRIEŠ 25 METUS.

"Jaunime, sis dntras dvidešimtojo 
amžiaus ketvirtis priklauso Tau. Pir
mas buvo mūsų. Mes atstatėm lais
vą Lietuvą. Tu privalai išsaugoti ją 
ir išlaikyti lietuvybę Vilniaus krašte".

Taip kalbėjo jaunimui senas Vilniaus 
lietuvių veikėjas sutinkant 1926-tuo- 
sius metus. Pusantro mėnesio vėliau, 
vasario 16 d. išvakarėse, brolio sktn. 
Prano Zizmaro atkurtos skautybės 
Vilniuje pirmoji skiltis siaura akla 
Literatų gatvele slaptai renkasi lietu
vių pradžios mokykloje. Jauna moky
toja, skautė, dvyliką kartų atrakina 
naujos, dar suolų dažais kvepiančios, 
mokyklos duris. Langas,is oro apš
viestas gatvės žiburiu, užtiesiamas 
tamsia antklode, paskolinta is čia pat 
uz sienos esančios lieruviųvaikų ligo
ninės. Ant suolų atsargumo dėliai at
verčiamos skaitymo knygos, nes mo
kykla turėjo leidimą vakariniams 
jaunimo kursams. Ant mokytojos sta

liuko atsiranda gražus liaudies rai
žiniais puoštas kryželis ir dvi žvakės. 
Kažkas pastato meniskai is medžio 
išpiaustytus Gedimino stulpus. Yra 
ir vėliava - (kaip ji telpa skiltininko 
kišenėje ?).

Dvylika jaunu vyrų, priklaupdami 
prie vėliavos, dvyliką kartų pusbalsiai 
kartoja:"Dievui, Tėvynei, Artimui". . . 
Brolis Pranas uždeda dvyliką kakla
ryšių, o sesė - mokytoja užriša maz- 
giukus.

- "Skaute ! Šis amžiaus ketvirtada

Pirmoji pavasario iškyla.

lis priklauso Tau", - suskamba tyliai, 
bet iškilmingai seno auklėtojo nese
niai pasakyti žodžiai. -"Tu išstovėsi 
Vilniaus lietuvybės sargyboje ligi galo 
arba garbingai žūsi!" - prideda nuo 
savęs brolis Zizmaras.

Lietuvos Himnas, lyg malda, su
kalbamas tylomis, nes giedoti pavo
jinga.

Vienuoliktą valandą skiltis pradeda 
skirstytis namo. Atsargiai, po vieną.

Mokytoja, pasilikusi viena, mato 
pro langą, kai du šešėliai susitikę uz 
gatvės kampo, nueina Gedimino Kal
no linkui. Is eisenos ir kūno sudėties 
pažista juos, sktn. P. Zizmaras ir 
tas kitas su vėliava kišenėje. Lygiai 
12 valandą išeina mokytoja. Eidama į 
Antakalnį, plakančia širdimi žvilgteri 
aukštyn į Gedimino pilies bokštą. Vė-
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Pr. Kozulis
Saulėje banguoja melsvi rugių lau

kai ir gaudžia tylus, tylus, vos gir
dimas tos žemės liūdesys.

Tarp tų vasaros laukų, tamsioje 
pamiškėje įsidėbusi gili bala, kurios 
liūnuose braidydamas vos nenugrims- 
tu. O balos vidury, samanotoj kimsy- 
nėj - trys didelės, senos eglės. Toje, 
rugių laukais apsuptoje, pelkėje, as 
leidau savo piemeniškas dienas. 
Vienui vienas nuo ryto iki vakaro 
varinėdavau keturias juodmarges.

Tylus birželio vidudienis kaitina 
pelkę. Mano juodmargės išbrido ir 
sugulė. As su lanku ir strėlėmis šoki
nėju apie jas, o jos, kraipydamos 
ausis, atydziai seka mano judesius.

Staiga is giedro dangaus nusileidžia 
juoda, kaip anglis, varna ir, klaikiai 
rėkaudama, sukasi apie mane. Besi
dairydamas į varnų ir į dangų, įžiū
rėjau eglės viršūnėje tamsų sakų rez
ginį. Krūtinę perbėgo siltas džiaugs- 

**************** 
jas draiko vėliavą, Bet kurią? Ar 
tą pirmąją - baltai raudoną, apačioj 
lenkųkareiviųsaugomą, ar paskubom 
is kišenės ’.^trauktą trispalvę?

Kitą dieną apie pietus ugniagesiai 
keikdamiesi ir stebėdamiesi ilgai 
vargsta, kol nuima kažkieno naktį 
aukštai ant Gedimino bokšto iškeltą 
lietuviškų vėliavą.

TREČIAS AMŽIAUS KETVIRTIS.
Ir taip atsitiko. - Vieni jų žuvo 

garbingai, kiti dar stovi Vilniaus ir 
visos Lietuvos sargyboje. Gyvieji - 
pasenę ir nuvargę. Jų amžiaus ketvir
tis pasibaigė. Tas treciasis priklau
so Tau, miela sese, ir Tau, broli 
skaute 1

Nepaskęsk kasdienybėj, bet drąsiai 
eik savo tėvų, protėvių ir mokytojų 
pėdomis.

Laimėsi taip, kaip jie laimėdavo!
S.M.

mo virpulys.
- Taip; tikrai tenai tos varnos liz

das, - nusprendžiau ir nepajutau, 
kaip įšliaužiau į pačią eglės viršūnę. 
Eglė supasi, o as nebedrįstu kartis li
gi lizdo. Karvės net atsikėlė is sama
nų ir, galvas iskėlusios, smalsiai 
žiūrėjo, kų as veikiu.

Is visų jėgų papurtinau viršūnę ir 
per mano rankas nuslysta siltas,švel
nus kūnas, ir vienas po kito tris kar
tus žnekteli į samanas, o virs gal
vų pasikėlęs šlamėjimas virsta bai
siu varnų klyksmu.

Nusliuogęs į apačią, randu sama
nose tris varnėkus, kurie, išsižioję 
ir išvertę melsvus pilvus, vos judino 
riebius sparnelius.

Nebodamas varnų šauksmo, imu 
leisti į tuos gyvūnus vieną po kitos 
aštrias strėles, kurios, įsibedusios 
į gležnus kūnus, virpa, kaip gyvos. 
Jie gailiai cypia ir is jų pilvų sunkia
si sviesus skystimas, o pražiotos 
gerklės snypsdamosr baisiai žiūri į 
mane.

- O kam tu žudai? Kam tu galabiji 
nekaltus gyvulėlius? - suskambėjo 
virs mano galvos rūstus, lyg dangiš
kojo^ Teisėjo balsas.

As vietoje sustingau ir išverčiau 
akis: pries mane stovėjo skylėta ke
pure ir su dviem lazdom rankose 
elgeta.

Mano staigus isgastis virsta pykčiu: 
ko tas driskius lenda, ko jis kabinasi? 
As atšoku nuo jo ir iškišu liežuvį. 
Apie jo kiaurą kepurę sukasi rėkdamos 
varnos ir jis, atsirėmęs savo lazdų, 
pakelia savo liesą ranką į dangųir ta
ria:

- Tas dangus visiems lygiai šviečia: 
ir ponui, ir ubagui, ir paukščiui, ir 
kiekvienam vabalėliui. Argi tau gaila, 
vaike, kad tas pailsęs paukštis pra
lekia Viešpaties dangum ...

As dar daugiau uzpykstu ir, šok'i-
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Po Kanadą iškylaujant (foto V.Skukausko)

nedarnas per samanų kelmus, visa 
gerkle saukiu;

- Ak, ciuk, Ignalkiuk, 
apie bobas nesisuk!..

Jis, nieko nesakęs, nubrido į pa
miškę, ir jo kiaura kepurė įlindo 
alksnynam

As vėl likau vienas. Du varniokai 
gulėjo nebegyvi, tik vienas dar spar
dėsi, o varnų kranksėjimas pripildė 
visą vasaros dangų. Apsižvalgiau 
aplink - mano juodmargių pelkėje (tik 
dabar jas atsiminiau), nebuvo nė 
vienos . ..

Verkdamas ir susilęs laksčiau po 
tamsius alksnynus. Niekur karvių nei 
pėdų, nei šlamėjimo neuztikau, ir dar 
pats paklydau krūmuose. Is kiekvie
no tamsesnio alksnio žiūrėjo į mane 
pražiotos varnėkų gerklės. Ėmiau 
verkti, bet manęs niekas negirdėjo. 
Staiga tylumoje vėl išgirdau varnų 
kranksėjimą ir uz kelių žingsnių vėl 
išlindau is krūmų.

Pries mane saulėje spindėjo ta pa
ti pelkė. Kimsynėje ramiai gromu
liavo keturios mano juodmargės, eglių 
viršūnėse vaitojo juodos varnos, o 
kimsynės vidury, atsirėmęs savo 

dviejų lazdų, stovėjo Ignalkiukas.
Prisėlinau artyn, kaip šuo nuleidęs 

galvą, ir ismikciojau:
-Dėde, - aš daugiau nebesaudysiu .
Jis pažiūrėjo į mane, į negyvus 

varniokus. As aiškiai mačiau, kaip 
jo liesa, barzdota pasmakrė tvinkčio
jo nuo širdies plakimo.

Koks jis didelis ir galingas atrodė 
dabar po savo kiaura kepure ir giedru 
vasaros dangumi. Lėtai pasilenkė, 
atsiraitė savo drobines lopiniuotas 
kelnes ir nubrido per balą. Apie jo 
skylėta kepurę sukosi varna. Apstul
bęs aš ilgai sekiau akimis, kol jis 
perbrido balą, pasuko į paruges ir 
prasmego rugiųvingyje.Dar kelis kar
tus kyštelėjo kiaura kepurė, kol ir ją 
prarijo melsva banguojančių rugių 
banga . . .
aje # $ # # * # * * # * # # * * # >}c # # # 5$: * # sįc * sjc >Įc * # s}c j{c

Nėra bevilčių padėčių. Yra tik 
žmonės, kurie praranda viltį.

* * *
Tylėjimas ne visuomet yra lygus 

taktui, ir ne tylėjimas yra auksas, 
bet taktas.
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ŽMOGAUS VIRTI IR PYKTIS
Audringą dieną dangaus skliautą 

perskrodė žaibas. Žuvo nuo jo kas 
nors, kilo gaisras, o kartais - tik 
akimirkos vaizdas beribėje erdvėje 
ir triukšmas aplinkui.

Dažnai ir mes leidžiame pykčio 
žaibus į savo aplinką: nepatenkinti
savo artimo darbu, elgesiu ar norė
dami geresnių gyvenimo aplinkybių 
visiškai neįvertindami turimųjų. Tada 
tik retas kuris pagalvoja apie to pyk
čio pasėkas ir kaip visa tai vertina jo 
artimas.

Pykčio atveju svarbiausias dalykas 
yra mokėti įvertinti susidariusią pa
dėtį. Reikia žvelgti ne tik taip, kaip 
tau visa tai atrodo, bet kaip galvoja 
ir kokias aplinkybes turi tavo arti
mas - tavo priešininkas. Taip žvel
giant į bet kurį gyvenimo kasdieninį 
klausimą, manau, pusė vaidų išnyktų. 
Dabar gi taip dažnai tenka girdėti: 
"O as maniau, kad tu apie tai kitaip 
galvojai. Atsiprašau ..." Ir vėl abu 
gerais draugais lieka po didelio gin
čo, o jaunesnieji kartais net ir po 
apsipesimo.

Labai dažnai žmogus pasielgia ne 
taip, kaip tu norėtum, nes nežino 
tavo norų, tavo kitų aplinkybių, ku
rias tik tu žinai tuo reikalu. Jis kar
tais pamiršta ar nesugeba taip pasi
elgti. Tu gi padėties neįvertini pa
gal jam žinomas aplinkybes ir dėlto 
galvoji, kad jis elgiasi negerai. Tavo 
manymu jis yra kaltas, iš to~gincas 
ir barniai. O viso to galima buvo 
lengvai išvengti...

Kartais ne taip jau malonu atlikti 
pareigą. Žiūrėk, paskubi, neištęsi 
arba esi apsileidęs. Tave paseka 
kiti, nes tai yra daug lengviau. 
Čia vėl kitas pastebi, kad 
yra labai patogu naudotis artimo 
gėrybėmis ar teisėmis jam už tai 
neatsilyginant. Aišku, viskas iškyla 
aikštėn. Pyktis.

Tavo bendradarbis, pastebėjęs ta
ve geriau uždirbantį ar geriau gyvenan
tį, pavydi, kenkia tau tyčia. Tu pas

tebi: "Na, atsilyginsim!" Tada jau 
abu varžotės keršto darbuose: kuo 
daugiau pakenkti, nesiskaitant su mo
ralės dėsniais ar net su savo turtu. 
Labai charakteringas pasakojimas 
yra apie graiko pyktį - kerštą. Grai
kas pagelbėjęs seneliui, gi tas sene
lis buvęs Dievas Jis pasisiūlęs 
gausiai apdovanoti graiką su sąlyga, 
kad jo priešui duosiąs to dvigubai dau
giau. Graikas paprašęs, kad Dievas 
jam išluptų vieną akį .. .

Tačiau mes skaitome sv. Rašte, 
kad net ir Kristus buvo supykęs ant 
pirklių, kurie prekiavo bažnyčioje ir 
šventoriuje. Jis net su rykšte juos 
išvaikęs. Čia kaip tik mums, žmo
nėms, yra geras pavyzdys: negalima 
praeiti pro tą, kas daro nusikalsta
mą darbą, nes kiekvienas blogas dar
bas greitai patraukia silpnesnės va
lios žmones. Dėlto kiekvienas blogai 
darąs turi būti .gudresnio pamokytas, 
subartas ar net nubaustas (tėvų, mo
kytojų, vadų).

Mes matėme tėvus bei mokytojus 
barančius ir baudžiančius vaikus už 
blogus darbus, bet, turbūt, būsime ir 
pastebėję, kad vaiko bent mažiausias 
kryptelėjimas gerojon pusėn to supy-

Pietus ruošia . ..
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Indiana Harbor, Ind. 
Sv. Kazimierą bemi
nint.
Skautų-cių vadovybė 
su kun.klebonu K.Bič
kausku ir JAV skau
tų dvasios vadu kun.

J. Vaisniu S. J.

kinto tėvo ar mokytojo veide iššaukia 
linksmą šypseną. Jis myli vaiką, bet 
nemyli'jo blogų darbų, apsileidimo 
ir pan. Vienas Anglijos teisėjas, skir
damas žmogžudžiui mirties bausmę, 
jo atsiprasė: jis, teisėjas, esąs ne
maloniose pareigose ir turįs žmog
žudžiui skirti mirties bausmę, ku - 
rios jis užsitarnavo savo blogu darbu.

Jei pasitaiko tau kada supykti, ne
užmiršk savęs kontroliuoti. Geriau 
pasakyk ar padaryk mažiau, bet ne 
per daug. Sek save: ar tu tik vengi 
būti nuskriaustas, ar naudoji geram 
savo teises, o gal jau skriaudi kitą 
vien todėl, kad jis tave buvo nuskriau
dęs, tu jau kerštauji. Tavo elgesys 
prilygsta to pasakojamojo graiko el
gesiui. Kerštas yra tavo moralinis 
nusikaltimas. Kerštu save žemini.

Su draugu susipykai, gal net susi- 
pesei is greitumo. Atvėsk [Nepamiršk: 
susipykęs neprivalai laužyti savo 
žodžio ir visa tai, ka judu buvote su
sitarę žinoti tik tarpusavyje, išpasa
koti kitiems. Judu susitaikysite gal 
po dienos, kitos, o gal net po metų. 
Tau bus gėda visuomet prieš jį ir 
pries save, jei tu būsi išplepėjęs 
judviejų paslaptis. Gal tai yra tik ma
ža paslaptėlė, tačiau tu būsi likęs 
plepiu, neišlaikęs savo zodzio-tu busi 
mažavertis žmogus. Jei jis tavo pas
laptį išplepėjo, tu būk vyru, sukask 
liežuvį. Vėliau dziaugsiesi nugalėjęs 
save, o jis gailėsis ir save niekins. 
Jis bus nugalėtas tavo asmens vertin
gumo.

Nenutrauk asmeninių santykių, nes 
juos gali būti sunku atstatyti. Ir viso 

to priežastis galėjo būti tik mažas 
vieno kurio pasikarščiavimas. Man 
yra žinoma viena seimą, kuri nau
dojosi kažkur skaitytu posakiu:^baigti 
ginčus su saulės laida." Reiškia, jo
kio pykčio nepalikti sekančiai dienai. 
Maciau juos kartais uzpykstancius, 
bet nemačiau kerštaujančių bei pyks
tančių ilgą laiką. Tai vienas is ge
riausią patarimą ginčam bei pykčiui 
išvengti.

Tu buvusį savo bičiulį gali skaityti 
netinkamu būti savo draugu, gali su 
juo nežaisti, neturėti bet kokiu nuo
širdesnių pokalbių, tačiau bent pasi- 
.sveikinti reiketu. Jei esate toje pat 
organizacijoje, save laikote broliais, 
idėjos vardan jūs turite drauge dirbti 
organizacinį darbą, taip, kaip reika
lauja visų bendras reikalas. Jei tu 
atsisakai dirbti vien dėl to, kad tą 
darbąyra pradėjęs tavo ' priešininkas ", 
tai tu jau kerštauji. Tu pyksti ne dėl 
jo blogo darbo, bet tiesiog dėl jo as
mens. Kerštas tave žemina.

Galima ir reikia paneigti skelbia
mą ar daromą netiesą, reikalauti ją 
atitaisyti, bet negalima artimui dary
ti žalos vien savo pykčiu vadovaujan
tis ar nesugebant savęs suvaldyti. Tu 
turi stengtis būti vertingu žmogumi, 
nes to juk sieki kilnių idėjų skautą 
organizacijoje.

Išmok skirti savyje žmogaus vertę 
ir pyktį žmogui, o tuo pačiu ir suge
bėsi save norima kryptimi kontroliuo
ti. Tada tavo priešininkų skaičius ar
tės prie nulio, o tave ne vienas norės 
turėti tikru draugu.

Matis
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Pasktn. agr. E. Gimbutienė

t ' ' ’

V^isi įpratome augaluose matyti 
sėslumo simbolį; kartą sudygęs auga
las pasilieka augti vietoje savo am
žių. Nebent žmogus norėdamas netu
rimą savo ūkyje rūsių įsiveisti is ki
tur daigus ar skiepelius gabentusi. 
Bet sėklos turi daug priemonių ke
liauti. Dažniausiai jas perneša žmo
nės besikelią gyventi is vieno krašto 
į kitą, keliautojai, prekybininkai ir 
kiti. Augalų sėklas gali platinti ir, 
kartais, labai toli nuo jųaugimo vietos 
nunešti - paukščiai, vanduo ir vėjas . 
Apie augalų migraciją, t. y. apie auga
lų vienos ar kitos rūsies persikėlimą 
is vieno krašto į kitą, galima tomus 
prirašyti.

Ši kartą panagrinėsime labiausiai 
mums žinomus augalus, būtent, Lie
tuvoje auginamas daržoves. Įsitikinsi
me, kad daugumoje ju yra tokie, kaip 
ir mes čia, imigrantai, atvykę is 
tolimiausių pasaulio kraštų. Seniai 
auginamos Lietuvoje daržovės - at
vykėlės pasikeitė, prisitaikė kaip 
žmonės imigrantai prie vietinių kli
mato ir dirvos sąlygų, aklimatizavosi. 
Taip su laiku susidarė lietuviškos 
veislės, geriausiai tarpstančios Lie
tuvos žemėje. Daugumoje jos nedaug 
tesiskiria nuo tų, kurias matome ir 
kituose panašaus į Lietuvos klimatą 
kraštuose.

Kiekvienai nagrinėjamai daržovių 
rūsiai pasistenkime atsakyti į du 
klausimus: nuo kada ji pradėta augin
ti Lietuvoje ir is kur ji ten atsirado. 
Pamatysime, kad ne vienai jų teko 
atlikti tikrai įspūdingą kelionę. Prieš 
tai gal pravartu būtų priminti, kad 
daugumos kultūrinių augalų, ne tik 
daržovių, yra žinomi laukiniai protė
viai ir vietos, kur jie teberandami 
gamtoje.

Kaip žinome, lietuvių protėviai 
tūkstančius metų prieš Kristų buvo 
jau sėsliais ir vertėsi ne tik medžiok

le bei žuvų gaudymu, bet ir žemdir
byste. Vienas seniausiai jų auginamų 
augalų buvo ropė. Pradžioje maistui 
vartojo ropės riebalingas sėklas ir 
jaunus lapus. Vėliau atsirado mėsin
gos saknys; tam galėjo turėti nemaža 
įtakos salia sodybos gausiai atmatų 
įtręšta žemė ir atranka. Ropes, spė
jama, valgė keptas. Lygiai senai mū
sų protėviai vartojo maistui įvairias 
balandas, kurios ir dabar ne vien 
laikomos įkyria daržų piktžole, bet 
daugelyje vietų (ypač Klaipėdos kraš
te) sėjamos špinatų vietoje. Griežčiai 
(sėtiniai, kručkai) kaip ir ropės yra 
kilusios iš aliejinio griežčio (rapso),
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kurį nuo seniausių laikų augino pie
tų ir vakarų Europos tautos. Lietu
voje griežčiai pradėta auginti vėliau, 
kaip ropės, bet dar prieš Kristaus 
gimimą. Maždaug tuo pačiu laiku, 
kaip ir griežčius, lietuvių protėviai 
pradėjo auginti pupas (ne pupeles ir 
sabalbonus) ir žirnius. Abidvi šios 
daržovių rūsys yra kilusios Vidurinė
je Azijoje tarp šiaurės Indijos ir Hi
malajų.

Visa eilė gerai mums žinomų daržo
vių, kaip pastarnokai, morkos, smid- 
rai (sparagai) ir cikorijos, auga Lie
tuvoje laukiniame pavidale. Kai ku
rie mokslininkai yra linkę manyti, kad 
kultūrinės tų augalų veislės galėju
sios čia pat kilti is laukinių. Vėlesni 
tyrimai tačiau įtikina, kad šie auga
lai "ištrūkę iš kultūros" ir sulaukėję. 
Kilę gi jie visi yra kiek toliau, bū
tent plotuose tarp Viduržemių ir Juo
dosios jūrų vakaruose ir Vidurinės 
Azijos rytuose. Europon tie augalai 

yra patekę per pietų Rusijos plotus ir 
per Viduržemių jūrą. Is sios daržo
vių grupės pirmieji Lietuvoje prigijo 
pastarnokai ir morkos, spėjama, dar 
pries Kristaus gimimą. Smydrų ir 
cikorijų (šakninių kavai) auginimas 
atneštas is vakarų Europos ne anks
čiau, kaip XV - XVI amžiuose.

Agurkus Lietuvoje pradėjo auginti 
totoriai, Vytauto Didžiojo paimti ne
laisvėn ir apgyvendinti Trakuose ir 
Kėdainiuose. Iki dabar šių dviejų 
miestų apylinkės yra laikomos di
džiausiais agurkų auginimo centrais 
Lietuvoje. Į Krymą, iš kur su toto
riais pateko Lietuvon, agurkai atke
liavo is Graikijos; gi graikai ir kiek 
vėliau romėnai gavo jų per savo kolo
nijas vakarų Azijoje is siaurės Indijos, 
laikomos agurkų pirmąją tėvynę. Ki
nijoj e agurkai buvo žinomi apie 200 m. 
pries Kristų. Romoje imperatorius 
Tiberijus ( I a. po Kristaus) valgė 
agurkus kas dieną per apskritus metus 
(ger^ būta daržininkų!). Kolumbas 
atvežė agurkų sėklas 1494 m. j Haitį 
salą, o 1539 m. juos jau augino Flo
ridos indėnai. Manoma, kad Vytauto 
Didžiojo totoriai bus Lietuvon atnešę 
svogūnus, česnakus, melionus ir ka-

Skauciu izodis Venecueloje 
(Šv. Kazimiero diena 1951)

vūnus, tačiau dėl klimato nepalanku- 
pio (melionai ir kavūnai reikalauja 
žymiai karštesnės vasaros negu Lie
tuvoje) pastarųjų dviejų kultūra tuo
met neprigijo. Mat, artimų kultūri
niams kavūnų rūšys randamos lauki
niai augančios Centralinėje Afrikoje, 
o melionų Etiopijoje. Kitos kavūnų ir 
melionų rūsys yra kilusios Vidurinė
je Azijoje. Masiniai juos pradėjo au
ginti Lietuvoje tik Nepriklausomybės 
laikais, kuomet buvo pristeigta mo
derniškų daržininkystės įmonių. Svo
gūnai, česnakai ir porai pradėti au
ginti Lietuvoje apie XVII a. vidurį. 
Jie kilo is Vidurinės Azijos ir is ten 
paplito Viduržemių jūros srityje, 
Juos ypač vertino egiptiečiai. Kris
taus gimimo laikais buvo žinomos be
veik visos dabar auginamos tų trijų 
daržovių veislės. Graikų kolonistai 
svogūnus ir česnakus atsinešė Kry- 
man. Porai tuo pat laiku paplito vaka
rinėje Romos imperijos dalyje.

Burokėliai (cvikliai) yra kilę apie 
Viduržemio jūrą. Pradžioje buvo 
žinomos lapinės jų rūsys (mangoldai) 
vėliau atsirado šakninės, baltmėsės 
ir geltonmėsės veislės ir tik apie 
XVI a. pabaigą pradėta minėti raudo
nuosius. Lietuvoje juos pradėjo au
ginti XVII a. viduryje. Valgydavo juos, 
kaip ir dabar Žemaitijoje: raugintus 
ir barščiuose išvirtus.

Ridikai, ridikėliai, petrelės (pet- 
ruskos), kaliafiorai, kaliaropės, sa- 
vojai (garbanotieji kopūstai), lapiniai 
kopūstai, salierai ir salotos pateko
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Vadovybė pluša. BJS 1948.

Lietuvon is vakarų Europos per Len
kiją ar per Vokietiją šešioliktojo - 
septynioliktojo šimtmečių laikotarpy
je.' Visos šioje grupėje paminėtos 
daržovės yra kilusios prie Viduržemių 
jūros ar prie Atlanto vandenyno. Bal
tieji gūziniai kopūstai pradėta auginti 
Lietuvoje žymiai anksčiau - X šimt
metyje, o pagal kitus šaltinius net 
VI - VIII šimtmečiuose. Spėjama juos 
atsiradus is rytų, bet ne is vakarų. 
Pirmieji juos ėmė auginti Vid. Azijos 
mongolai. Is ten kopūstai paplito pie
tų Rusijos plotuose ir lygiagrečiai 
rytiniuose Viduržemių jūros pakraš
čiuose.

Bulvė (roputė), be kurios doras že
maitis nemokėtų nė dienos issiversti, 
Lietuvoje pradėta auginti tik nuo 
XVII a. pradžios. Kaip žinoma, bul
vės yra kilusios Pietų Amerikos An- 
dų slėniuose, kur teberandami lauki
niai jų protėviai. Europon bulvės pa
teko pirmiausia per Airiją 1565 - 
- 1585 metų laikotarpyje. Įdomu, kad 
Siaurės Amerikoje, JAV ir Kanadoje 
jos prigijo maždaug tuo pačiu laiku 
kaip Lietuvoje, t.y. pačioje XVII a. 
pradžioje. Jos buvo čia atkeltos is 
Airijos. Ir dabar vadina jas Ameri
koje "Irish potato" - irlandiškomis 

bulvėmis ir tuo skiria jas nuo batatų 
(sweet potato). Žieminės bulvės (to- 
pinambai) Lietuvoje buvo daug kur 
sulaukėjusios. Jos taip pat yra ame
rikoniškos kilmės. Jųjų tėvyne laiko
ma šiaurinė JAV dalis. Didesnės reiks 
mės Lietuvos daržuose jos dar nespė
jo įgyti.

Artimiausi bulvių giminaičiai (bo
tanikos prasme) pomidorai yra kilę 
ten pat kur ir bulvės - Pietų Ameri
koje, Andų papėdėje. Ten randama 
be galo daug laukinių ir kultūrinių 
pomidorų rūsių. Europon pomidorai 
pateko XVI a. Pirmieji pradėjo juos 
auginti italai. Jųjų pavartotas pomi
dorų pavadinimas "pomo d'oro',’ pri
menantis geltoną tuolaikinių pomido
rų spalvą, plačiai prigijo Europos 
rytuose. Kitas pomidorų vardas - 
"tomato" atsirado is "tomati", Mek
sikos indėnų žodžio, kurie pomidorus 
augino tūkstančius metų. Lietuvoje 
pomidorų kultūra yra palyginti nauja. 
Pries pirmąjį pasaulinį karą juos 
augino tik kai kurių dvarų bei vienuo
lynų šiltadaržiuose. Atgavus Neprik
lausomybę pomidorai dar keletą metų 
buvo importuojami is užsienių. Su 
laiku atsirado klimatui pritaikintų 
veislių ir drauge geresnių auginimo 
būdų. Juo toliau, juo labiau žmonės 
pamėgo tą puikią daržovę. Nepriklau
somybės laikotarpio pabaigoje pomi
dorus augino visi, kas turėjo kad ir 
mažiausią žemės sklypelį - tiek kai
mo gyventojai, tiek miestelėnai. Ne
retai tekdavo matyti keletos hektarų 
(1 ha lygus 2,4 akrų)pomidorų laukus. 
Didelę derliaus dalį supirkdavo kon
servų fabrikai. Du kiti bulvių gimi
naičiai, paprika (raudonieji pipirai) 
kilę is Amerikos ir baklazanai yra 
kilę is Indijos. Abu nesidavė masiniai 
auginami Lietuvoje vien dėl šilimos 
stokos. Gana įdomi yra istorija tre
ciojo pomidorų giminaičio - ananasų 
vysnios(razinka, dumplūnė), kilusios 
iš Pietų Amerikos. Pirmutinis, jų 
sėklas gavo Kauno universiteto Bota
nikos sodas. Išbandė Žemės Ūkio Aka
demija Dotnuvoje ir davė auginti Jau
nųjų ūkininkų ratelių nariams. Po 
trijų keturių metų "razinkas" augino
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visoje Lietuvoje. Kiek žinau kituose 
Europos kraštuose ananasų vyšnia 
mažai tėra žinoma.

Pupelės (šabalbonai) Lietuvos dar
žuose vaidinusios nemažą rolę, ypač 
Vilniaus ir Kėdainių apylinkėse, Eu
ropoje visai nebuvo žinomos pries 
1500 metus. Lietuvon pupelės pateko 
apie XVII a. pabaigą. Jų tėvynė yra 
Centralinė Amerika, kur indėnai au
gino įvairiausias pupelių veisles kelis 
tūkstančius metų. Vijoklinės pupelių 
veislės buvo auginamos tarp kukurūzų. 
Kukurūzai yra vieni tarp nedaugelio 
kultūrinių augalų, kurių laukiniai au
gančių protėvių nėra randama. Jie 
kilo kultūroje besikryziuojant tarp 
savęs kitiems kultūriniams augalams, 
kuriuos augino seniausios Amerikos 
indėnų kiltys. Is daugelio visame pa
saulyje auginamų kukurūzų veislių 
Lietuvoje prigijo tik kelios anksty
viausios žemaūgės veislės. Didesnės 
reikšmės dar nesuspėjo įgyti.

Rabarbarus Lietuvoje pradėjo au
gintine anksčiau kaip pries 100 metų. 
Manoma, kad jie pateko pas mus is 
Siaurės Vokietijos, kur masiniai juos 
pradėta auginti apie 1840 m. Į Vokie
tiją jie atkeliavo iš Italijos, kur jie 
pateko XVII a. pradžioje is Rytų. Ki
niečiai gi juos pažinojo apie 3000 m. 
pries Kristų.

Kurbliai (arbūzai, dyniai, kurbliai) 
atėjo Lietuvon per Vokietiją ir Lenki
ją. Jų tėvynė, kaip ir daugelio kitų 
daržovių, yra Amerika. Indėnai augi
no labai daug kurbių veislių. Europon 
jie pateko Ameriką suradus. Lietu
voje paplito XVII a. pradžioje.

Tik Australijos žemynas dar nėra 
mums padovanojęs jokios daržovės. 
Australiški špinatai yra kilę is Nau
josios Zelandijos ir Lietuvoje daugiau 
yra žinomi kaip naujazelandiski. Jų 
istorija siekia nedaugiau kaip 50 m. 
Tikrieji špinatai kilo Persijoje ar 
gretimose jai srityse. Lietuvoje di
desniu mąstu pradėta juos auginti tik 
pries kokius 30 metų.

14

ISTORINIS KRYŽIUS

Sis kryžius buvo pastatytas ozelių 
skilties 1947 metais Pabaltijo Un-to 
rajone, Pinneberge, besiruošiant 
6-ton Pasaulinėn Jamboreen. Prancū
zijoje kryžius savo originalumu pa
traukė didelį stovyklos lankytojų dė
mesį. Jis buvo ne tik nuolat fotogra
fuojamas, bet ir skicuojamas. Jam- 
borei pasibaigus, ozeliai kryžiaus 
Prancūzijoje nepaliko. Atgabenę at
gal į Vokietiją pastatė Pinneberge, 
labai gražioje Pabaltijo Un-to rajono 
vietoje, visai netoli koplytėlės. Kry
žių vėliau rūpestingai prižiūrėjo 
korp. "Vytis". Tik po poros metų,plo
nam medžiui pradėjus pūti, kryžius 
turėjo būti perkeltas į Korp. buklų 
1949.

įdomu pastebėti, kad jis buvo pa
statytas pionieriškai, t.y. naudojant 
tik medį ir virvę.

Šis kryžius buvo tačiau daugiau 
reikšmingas ne savo grožiu, bet sim
boline prasme, Jis išreiškė dvasines 
mūsų skautijos savybes. Jame atsis
pindėjo išradingumas, pasiryžimas, 
bendradarbiavimas ir nuoširdus en
tuziazmas vedę mūsų reprezentaci
nį vienetą į 6-ją Pasaulinę Jamboreę 
Prancūzijoje.

H.
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GYVO/ GĖLĖ/
* Auga gėlė laisvėje. Žmogui patinka 
gėlė. Žmogus ją stebi. Žmogus su
sipažįsta su gėlės palinkimais, no
rais. Pamato, ką gėlė mėgsta, ko 
nepakenčia, dėl ko ji bujoja - tarpsta, 
nyksta - smunka. Žmogus padeda gė
lei augti gražiau, žydėti skaisčiau, 
sėklas nokinti gausiau. Dėkinga gėlė 
maloniu kvapsniu atsimoka, lapeliais 
plasnoja, žiedais vilioja - žiedų spal
vomis ir vabzdį ir žmogų traukia 
prie savęs - žavi.

Gėlė nori augti. Gėlė nori visą jai 
skirtą gyvenimąisgyventi, be staigios
- nelauktos, neužtarnautos mirties.

Sese, neskink gyvų gėlių. Nedova
nok niekam mirstancios- verkiančios
- nudrėkstos gėlės. Nenorėk ir pati 
sau lavoną laikyti. Tegu auga gėlė, 
lai žydi.

Maloniau gauti tąkartuji, bet augan
tį turkpipirį, negu kvapias - gražias 
nuplautas rožes.
* Nė prie altoriaus neik mirštančiom 
gėlėm nešina. Eini juk pažadui - mei
lei įgyvendinti. Turi vilties skaisčios. 
Daug ko lauki. Daug gero ir sau ir 
kitiems nori. Daug gero aptiksi, daug 
ka gero ir kitiem padarysi.

Bet kam tave į tą išsvajotą - lai
mingą gyvenimą veda ir lydi gražių 
gražiausių mirštančių prievartos 
mirtimi baltų rožių žiedai?

Nereik smaugti gražių gėlių. Ne
veik jų marinti - troškinti prievarta. 
Per daug sau nori - net tegu miršta 
dėl tavo gyvenimo akimirksnių^ švel
niausių gėliųkvapūs spalvingi žiedai.
* Tegu ir mirusį nelydi prilaužytų 
gėlių puokštės. Tegu nespaudžia sa
vo negyvais kūnais numirusiam ne
lengvos žemės. Numirusiam nebeveik 
svetimų kūnų, jis pats lavonas. Pa
gerbk numirusį kitaip. Sudėk gėlėm 
skirtus pinigus vargstantiems, nuliū
dime esantiems, negalintiems savęs 
aprūpinti. Yra daug gerų tikslių pa
sirink pagal savo norą. Bet nepūdyk 
mirusiam drėgnos žemės slopstančių 
gėlių puvėsiais.
* Švedijoj uždrausta numirusioms 
ant kapo dėti metalines puokštes, gė
les. Šiam reikalui sunaudojamus pi
nigus išleidžia senelių prieglaudoms 
statyti ir joms išlaikyti.

Ir pas mus čia per laidotuves sude
da daug gėlių ir ne vieną šimtą dole
rių. O kaip šiandien reikalingi pini
gai Lietuvos šventajam reikalui ginti. 
Kas dieną miršta keletas lietuvių, - 
susidarytų keletas šimtų dolerių kas- 
dien. O pagarba - atmintis ilgiau 
tvertų laikraščiuose pagarsinus, kas 
ir kiek aukojo vietoj gėlių puokštės 
tokio tai mirusio prisiminimui.

Kelias tikras lėsoms sukelti. Ir pa
garbos daugiau.

Ig. K.

Akademikai skautės ir skautai prie senojo Vilniaus Un-to 1940 m. pavasarį.
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MfiUmOBBOlIfll
(Tąsa)

K-rūmą tankmėje kažkas sujudėjo ir 

Vilkas pritraukė letenas po savimi, 
pasiruosęs pulti. Jei jūs būtumėt ga
lėję stebėti jį tuo metu, būtumėt iš
vydę vieną keisčiausių. pasaulyje daly
ką - vilką, susilaikiusi vidury šuolio. 
Jis pasispyrė pirmiau negu pamatė, 
ant ko jis buvo bešokąs ir staiga sten
gėsi susilaikyti. Pasekmėj, jis iššo
ko tiesiog aukštyn kokias keturias ar 
penkias pėdas, nukrisdamas atgal be
veik į tą pačią vietą.

"Žmogus"!, jis suurzgė. "Žmogaus 
vaikas. Žiūrėk!"

Tiesiai pries jį, įsikibęs palinku
sios sakos, stovėjo nuogas rudas ber
niukas, kuris dar vos vaikščiojo, - 
pats menkiausias ir glezniausias sut
vėrimas, bet kada pasirodęs naktį 
ties vilko uola. Jis pasižiūrėjo į Se
nio Vilko akis ir susijuokė.

"Ar tai Žmogaus vaikas ? ", paklau
sė Motina. - "As dar nė vieno nesu 
mačiusi. Atnešk jį čia."

Vilkas, įpratęs nešioti savo vaikus, 
gali pakelti nesutriuskinęs net kiau
šinį, todėl, nors vaiko nugarą laiky
damas giliai savo nasruose, jis jį pa
dėjo tarp vilkiukų, nei vienu dantimi 
neįrėzęs jo odos.

"Koks mažas! Nuogas ir - visiškai 
plikas!", švelniai tarė Vilkė. Vaikas 
tuo tarpu skverbėsi tarp vilkiukų, 
stengdamasis pakliūti arčiau šilimos. 
"Oho ! Jis veržiasi prie maisto kartu 
su kitais. Ir tai yra Žmogaus vaikas,., 
Įdomu ar gali koks kitas vilkas pasi
girti turėjęs Žmogaus vaiką tarp sa
vo vilkiukų?"

"Man teko girdėti apie tai keletą 
kartų, bet to niekad nebuvo atsitikę 

mūsų Būriui arba manmatant, " atsa
kė Tėvas. "Jis visiškai neturi plaukų, 
ir as galėčiau jį nužudyti vienu savo 
letenos smūgiu. Bet, žiūrėk, jis dai
rosi ir visiškai nesibijo. "

Mėnulio sviesa staiga pritemo uo
loje, nes Sir Kano didžiulė keturkam
pė galva ir pečiai užstojo įėjimą. Už
pakaly jo Tabaki šnibždėjo: "Mano 
Viešpatie, Viešpatie, jis tikrai čia 
įėjo!" .. •*-

Sir Kanas suteikia mums daug gar
bės, " tarė senis Vilkas, nors jo akys 
piktai blizgėj o. "Ko Šir Kanas pa
geidauja?"

"Savo grobio. Žmogaus vaikas yra 
čia, " tarė Šir Kanas. "Jo tėvai pabė
go. Atiduokite jį man. "

Tikrai, Šir Kanas buvo įšokęs į miš
kakirčio ugnį, kaip spėjo Senis Vilkas, 
ir buvo įsiutęs dėl apsvilusių letenų 
skausmo. Bet Vilkas žinojo, kad olos 
anga pralysti tigrui buvo per siaura. 
Ir ten, kur jis dabar buvo, Šir Kano 
pečiams ir priekinėms letenoms tru
ko erdvės, kaip žmogui, kuris no
rėtų kautis statinėje.

"Vilkai yra laisvi padarai, " atkirto 
Vilkas. "Jie klauso tik Būrio Vadovo, 
bet ne kokio dryžuoto galvijų žudiko. 
Žmogaus vaikas yra mūsų ir tik mes 
galim jį nužudyt, jei mums patiktų. "

"Patiktų ar nepatiktų! Kokia kalba 
čia gali būti apie pasirinkimą? Pri
siekiu jaučiu, kurį paploviau, kad as 
čia nestovėsiu, įspraudęs savo nosį 
į jūsų suns būdą, reikalaudamas man 
teisėtai priklausančios duoklės. Tai 
as, Šir Kanas, kalbu!"

Tigro staugimas, lyg perkūnas nu
aidėjo oloje. Motina atstūmė nuo sa-
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ves vilkiukus ir pašoko pirmyn, Įs
meigusi savo lyg du žalsvi mėnuliai 
tamsoje blizgančias akis į Sir Kaną.

"O aš, Raksa (Demonas) atsakau. 
Žmogaus vaikas yra mano, Lungri- 
mano ir tik mano! Jis nebus nužudytas! 
Jis gyvens ir bėgios kartu su Būriu 
ir medžios drauge. Ir kada nors, 
saugokis, mažų vaikų medžiotojau, 
varlių ėdike, žuvų žudike - jis me
džios tave !O dabar šalin, nes prisie
kiu Sambos briedžiu, kurį as paplo
viau ( neėdu padvėsusių galvijų) - tu 
grįši pas savo motiną daug labiau pa
liegęs, negu išvydai sį pasaulį, tu 
apsvilęs džiunglių padare! Eik!"

Senis Vilkas ziūrėįo sužavėtas. Jis 
buvo beveik primiršęs dienas, kai 
laimėjo ją sau garbingoje kovoje su 
kitais penkiais vilkais, kada ji dar 
bėgiojo su Būriu ir ne vien pagyrimui 
buvo vadinama Demonu. Sir Kanas ga
lėjo laikytis pries Vilką, bet stoti 
prieš ją jis negalėjo nė galvot, nes 
jis žinojo, kad šitoj padėty visos pir
menybės buvo jos pusėj, o kovojusi 
ji būtų lig mirties. Taigi, jis pasi
traukė niurnėdamas iš urvo angos, o 
būdamas vėl lauke, jis sustaugė:

"Kiekvienas šuo loja savo kieme! 
Pažiūrėsim, ką pasakys Būrys apie 
tokį Žmogaus vaiko auginimą. Vaikas 
yra mano ir pagaliau jis vistiek atsi
durs mano nasruose, jūs, storuode- 
giai vagys!

Motina sunkiai alsuodama vėl atsi
gulė tarp vilkiukų, o Tėvas niūriai 
jai tarė:

"Sir Kanas teisus. Vaikas turi būti 
pristatytas Būriui. Ar tu vistik nori 
jį pasilaikyti?"

"Pasilaikyti? "atkirto ji. "Jis atėjo 
naktį nuogas, visiškai alkanas ir vie
nišas; ir visdėlto jis nesibijojo! Žiū
rėk, jis jau nustūmė vieną is mano 
vaikų į salį. Tas slubas mėsininkas 
būtų jį nužudęs ir pabėgęs į Waingun- 
gą, kai kaimiečiai is keršto krėstų 
mūsų girias! Pasilaikyti jį? Aišku,* 
aš jį pasilaikysiu. Gulėk ramiai, 
mažas varliūkšti. Maugliu - var
liūkščiu - aš tave vadinsiu. Ateis lai
kas, kada tu medžiosi Sir Kaną, kaip 
jis šiandien medžiojo tave. "

"Bet kąpasakys mūsų Būrys i tai? 
paabejojo Vilkas.

Džiunglių įstatymas nusako labai 
aiškiai, kad kiekvienas vilkas apsives- 
damas gali pasitraukti iš savo Būrio. 
Bet, vos tik jo vaikai pakankamai 
paauga tiek, kad gali patys bėgioti, 
jis turi juos atvesti Būrio Tarybai, 
kuri susirenka kartą į mėnesį, mė
nulio pilnatyje, kad kiti vilkai juos 
pažintų. Po to pristatymo vilkiukai 
gali bėgioti, kur jiems patinka, ir, 
kol jie sumedzioja pirmąjį savo ožį, 
nėra jokio pasiteisinimo jokiam su
augusiam vilkui, kuris vieną iŠ Jų nu
žudytų. Toks žudikas baudžiamas 
vietoje mirtimi; ir jei jūs valandėlę 
pagalvosit, turėsit sutikti, kad kitaip 
ir būti negali.

Senis Vilkas palūkėjęs, kol jo vaikai 
galėjo jau siek tiek bėgioti, Būrio 
Susirinkimo naktį pasiėmė juos, Maug- 
lį ir Motiną,Tarybos Uolon - kalvos 
virsūnėn, prisėton akmenų ir uolų 
nuolaužų, kur galėjo susirinkti visas 
simtas vilkų. Akela, didžiulis pilkas 
Vienišas Vilkas, kuris vadovavo Bū
riui savo jėga ir gudrumu, gulėjo 
visu ilgiu issitiesęs ant uolos, o že
miau jotupėjo keturiasdešimt ar dau
giau visokio didumo ir spalvos vilkų, 
nuo randuotų veteranų, kurių vienas 
pats galėtų sudoroti jautį, iki juodų 
trimečių, kurie tik apie tai svajojo. 
Vienišas Vilkas vadovavo jiems jau 
visus metus. Jaunas būdamas, jis du
kartus buvo pakliuvęs į spąstus ir 
sykį.buvo sumuštas ir paliktas, kaip 
negyvas. Taigi,jis žinojo Žmogaus 
kelius ir papročius. Ant Uolos buvo

Nesijaudinkit, bičiuliai!
Rytoj šiuo metu būsim namie!
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KANADOS*/KAUTA/ TAUTO/ TARNYBOJE
s. v. vyr. skilt. S. Naginionis

likrasis skautas ne tik žino savo 
įstatus, bet ir geriau pažįsta aplinką, 
kurioje gyvena, negu bet kuris kitas 
jaunuolis. Skautui neužtenka žaisti ar
ba pravesti žaidimus sueigose, stovyk
lauti ar keliauti. Kiekviena proga jis 
privalo tyrinėti smulkmenas, kurių 
anksčiau nepažino.

Gyvenant šiame krašte vienas is 
svarbiausių dalykų Įra mūsų brolių 
kanadiečių skautų pažinimas. Kadan
gi skautiška programa tiek mūsų tiek 
jų yrajaeveik ta pati, tad pamėginki
me pažvelgti, ką jie yra nuveikę savo 
tautos gerovei bent per patį paskutinį 
dvidešimtmetį.

Kanadiečiams skautams jau senai 
teko pajusti, kad skauto darbas nesi
baigia žaidimais. 1929-1936 depresi
jos metu jie labai daug pagelbėjo Rau
donajam Kryžiui ir kitoms pas alpi
nėms organizacijoms rinkdami dra
bužius, įkurdami Skautų Pagelbos 

************ 
mažai kalbama. Vilkiukai šokinėjo 
per viens kitą vidury rato, kuriame 
tupėjo jų motinos ir tėvai, o karts 
nuo karto suaugęs vilkas prieidavo prie 
kurio jauniklio, pasižiūrėdavo įdė
miai ir grįždavo begarsiais žings
niais į savo vietą. Kartais motina 
pastūmėdavo savo jauniklį pirmyn į 
mėnesieną, kad jis neliktų nepastebė
tas, o Akela nuo savo uolos tada su
sukdavo: "Jūs žinote Įstatymą - jūs 
žinote Įstatymą. Žiūrėkite gerai,vil
kai!" Susirūpinusios motinos kartojo 
jo sūkį: "Žiūrėkit - žiūrėkit gerai, 
vilkai !"

Pagaliau - Motinos sprandas tuo 
metu net pasisiausė - Tėvas pastūmė
jo Mauglį - Varliūkštį, kaip jie jį 
vadino, į rato vidurį, kur jis atsisė
do juokdamasis ir žaisdamas mėnulio 
šviesoj žėrinčiais akmenėliais.

Akela net nepakėlė nuo ištiestų le
tenu savo galvos, bet vis tęsė savo 
vienodą sūkį: "Žiūrėkit gerai!" Dus- 

punktus ir kviesdami piliečius aukoti 
pagelbos reikalingoms šeimoms. 
1937 m. laike potvynio Londone (Ont.) 
skautai tvarkė judėjimą gatvėse ir 
padėjo vietinei policijai.

Jau seniai ypač Vakarų Kanados 
skautai praktikuoja kalėdinių dovanų 
dalinimą naujakurių šeimoms. Esant 
gi ypatingoms progoms, kaip parodų 
met u, skautai tvarkydavo informaci
jos biurus ir pirmosios pagelbos 
palapines.

Po Antrojo Pasaulinio karo Kanados 
federalinė vyriausybė išreiškė skau
tams padėką uz jų didžiulį darbą. 
Karo metu jie rinko popierį, geležį, 
aliuminį ir pan. Kad ir po truputį, 
bet planingai dirbdami, jie įgijo pa
garbos tiek visuomenės, tiek vyriau
sybės akyse.

Pagaliau jie nepamiršo ir savo 
brolių skautų kituose kraštuose. 
Anglijos skautams jie surinko ir pa-

lūs maurojimas pasigirdo uz uolų - 
Šir Kano balsas: "Vaikas yra mano. 
Atiduokite jį man. Ką bendraturi lais
vieji vilkai su Žmogaus vaiku? Ake
la ir dabar nesujudino net ausų: jis 
tik pasakė: "Žiūrėkit gerai, vilkai ! 
Kas gali is salies laisviesiems Vil
kams duoti nurodymus? Žiūrėkit 
gerai!"

Bet čia kilo niurnėjimas tarp vilkų 
ir jaunas ketvirtų metų vilkas pakar
tojo Šir Kano klausimą Akelai: "Ką 
bendra turi Laisvieji Vilkai su Žmo
gaus vaiku?" Džiunglių Įstatymas sa
ko, kad, kilus ginčui dėl kurio vil
kiuko priėmimo į Būrį, jis turi būti 
užtartas bent dviejųBūrio narių, nes
kaitant tėvo ir motinos.

"Kas pasisako už šį vaiką? "paklau
sė Akela. Nebuvo jokio atsakymo ir 
Motina pasiruošė kautis, nors ir ži
nodama, kadtai galėjo būti jos pasku
tinė kova. (B. d.)

Vertė A. P.
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Jau pavasaris čia pat su savo pui
kiomis iškylomis ir netrukus atei
siančia vasaros stovykla. Jai skautai 
ruošiasi 50 savaičių metuose. Ir vel
tui būtųvisų metų darbas, sese, bro
li, jei tau stovyklauti siais metais 
netektų. Tik stovykloje žiemų surink
tas žinias praktiškai pritaikysi, tik 
ten patirsi tikrąjį gamtoje gyvenimo 
grožį ir malonumą.

Dabar jau daug kas stovyklauti ima
si. "Stovyklaujama" vilose, mintama 
mamyčių paruostais skaniais valgiais, 
miegama minkštuose patalėliuose. 
Skauto-tės stovykla yra kitokia. Jo 
pastogė - savo rankomis tempta pa
lapinė, jo valgis - savo rankomis 
virtas, gal kartais ir pasvilęs, jo 
guolis - jo pačio rankomis pintas, 
kartais, oi, kaip kietas. Skautas 
viską pats pasidaro ir susitvarko be 
niekeno pagalbos. Toks tai yra mūsų 
stovyklavimas. Skirkime jį nuo "sto- 

siuntė didžiulius sėklų kiekius, ne - 
skaitant rūbų.Norvegijos, Olandijos, 
Prancūzijos, Čekoslovakijos ir Len
kijos skautams jie pasiuntė apie 
75000 knygų, kiekvieno krašto gimtose 
kalbose.

Visas sis darbas buvo atliktas jau- 
nųskautų, kurie dar nebuvo subrendę 
karinei tarnybai. Manoma, kad apie 
100000 vyresnio amžiaus buvo pa
saukti Kanados ar mi j on. Kai kuriuose 
mobilizacijos punkt uose buvo klausia
ma, ar stojantieji buvę skautais . 
Buvusiems skautams dažnai būdavo 
paskiriamos atsakingesnės pareigos, 
nes jiems jau buvo žinoma, kaip pa
tiems apsisaugoti dieną ar naktį, ir, 
pagaliau, kaip santykiauti su kitais 
savo likimo draugais. Jauniausias 
Kanados armijos generolas Dan. C. 
Spry yra buvęs skautu, skautu-vyciu 
ir jų vadovu.

vyklavimo". Stovykla, atminkime, 
yra mūsų praktiškoji akademija.

Vadai jus paruoš praktiškai vasaros 
stovyklai išnaudodami trumpalaikes 
pavasario iškylas. Tat, tenelieka nė 
vieno mūsų siais metais be stovyklos, 
o jai gerai pasiruošti išnaudokime 
kiekvieną laisvą savaitgalį !

* * *
Jau pats laikas tvarkyti skilties 

inventorių. Kokioje padėtyje yra jūsų 
palapinės, virimo indai, kirviai ir 
visos kitos stovyklavimo ir iskylavi- 
mo priemonės? Manau, savo skilties 
sueigose jau esate seniai siuos rei
kalus aptarę. Jei trūksta dar ko nors, 
tai jau plano vykdymas trūkstamiems 
daiktams įsigyti eina prie galo. Bro
lau, sese, skiltininke, žiūrėk, kad 
saulutės spinduliai pradėję per anks - 
ti šildyti tau gėdos nepadarytų. Pa
ruošk savo skiltį! Kokioje padėtyje 
skautų asmeniška iškylų apranga, 
kuprinės , miegmaišiai?

Daug programos dalykų reikia prak-

Į stovyklą . . .
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tiskai vykdyti jau pirmose pavasario 
iškylose. Tai viskas pravers stovyk
loje ir, pamatysi, tavo skiltis nebus 
paskutinė. Duok skautams praktiškai 
išeiti dalykus reikalingus ankstesnie
siems patyrimo laipsniams. Štai jie- 
ugnies kūrimas, maisto gaminimas 
skilčiai, naudojimasis kompasu ir 
žemėlapių, topografija, pirmoji pa- 
gelba ir 1.1. Toliau, ar moka visi 
skilties skautai teisingai tempti pa
lapines ? Ar turite planą lygiai pasi
dalinti bendrojo inventoriaus našta 
skilties žygio metu? Kaip greitai ir 
tvarkingai skiltis susikrauna sto
vyklavimo priemones ir pasiruošia 
žygiui?

Is stovyklos . ..

Nuo daugelio panašią dalyku pareis 
jūsų stovyklos pasisekimas, o tam 
dirbame visus metus ir ypač pavasarį.

* # *
Krašto, kuriame gyvename, zemė- 

vaizdis yra labai įvairus. Štai, žiūrėk, 
miškai, pievos, ežerai, pelkės, upės, 
prerijos ar dykumos ... Is to sto
vyklautojams kyla įvairių problemų 
maisto,pastogės, kuro ir vandens at
žvilgiu. Jūs daug galite pasimokyti 
stebėdami zemėvaizdį savo gyvenamo
jo miesto apylinkėse ir ypač stovyk
loje šią vasarą.

Pradėknuo maisto ieškojimo gamto
je iškylų metu. Stebėk lazdynus, vyn
medžius ir uogų krūmus. Susižvejok 
zuvytg. Gilės tinka valgyti, jei pa- 
verdamos tris kart pakeitus vandenį 
nauju. Amerikos indėnai valgydavo 
gilią duoną. Gilės būdavo paruošia
mos anksčiau minėtu būdu.

* * *
Yra daug būdu ugniai įkurti lietin

gą dieną. Beržo tošis, pavyzdžiui, 
dega kad ir blogiausiame ore. Mažas 
žvakigalis, tūnąs kokiame nors kiše
nės kamputyje, gali taip pat įdegti 
drėgną medį, kurio joks degtukas 
neįkanda. Parafinu inpregnuotas 
laikraštis gali taip pat labai gerai 
praversti. Susuk stipriai laikraštį, 
surisk keliose vietose virvele kad 
neatsivyniotu ir įmerk į sulydytą pa
rafiną. Popieriui parafino prisigėrus, 
išimk, leisk sukietėti ir supiaustyk 
peiliu į 5 cm. ilgio gabaliukus.Medžia
ga labai degi.

* * *
Maisto dalykai, kuriuos imate is- 

kylon, ne visuomet tinka palikti ori
ginaliuose įdaruose. Storesnio ar 
plonesni© popierio dėžutės ar maišai 
dažniausiai būna nepatvarūs, nesaugo 
nuo drėgmės ir, vieną kartą atidarius, 
sunku juos sandariai beuždaryti. Pasi- 
siūksauis drėgmei atsparios medžia
gos maišelius,kuriuose galėtų tilpti 
1/2, 1 ir 2 svarai maisto. Čia tinka 
inpregnuotas audeklas, kokia nors 
plastikine medžiaga ar nailonas. Toki 
maišeliai tinka laikyti cukrui,miltams, 
džiovintoms daržovėms, kiaušinių 
milteliams ir panašiai. Visos skil
ties maisto dalykams, aišku, reikėtų 
didesnių maišelių.
* Dabartinis JAV prezidentas Tru- 
manas 1901 m. dirbo geležinkelyje 
laiko skaičiuotoju.
* 1915 m. balandžio mėn. 22 d. vo
kiečiai panaudojo dujas pries prancū
zus prie Langėmarck.
* Žemėje yra 2,231,716,000 gyventojų.
* Kanados vardas yra kilęs is Huro- 
no indėnų giminės iroquois miestelio 
Kanata. Tas vardas pirmą kartą pa
minėtas 1534 m. prancūzų keliautojo 
- atradėjo Jacques Cartier.
* Mirusiųjų jūra pietinėje Palestino - 
jeturi 23.5% druskos, o jos vandens 

lygis yra žemiausias visoje žemėje.
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BROLIJOS VADIJA.

* Pradeda ryškėti, kad lietuvių skau
tus pasaulinėje jamborėje Austrijo
je atstovaus didžiausia dalimi Diep- 
holzo gimnazijos skautai. Apskaičiuo
jama, kad vieno skauto pasiuntimą s 
kainuos 150-200 DM. Tokiu būdu viso 
vieneto pasiuntimo sąmata galės siek
ti 675 - 900 dol. Vokietijos Rajono 
vadai vyr. sktn. V.Sembergas ir mi
nėtos gimnazijos globėjas vyr. sktn. 
R. Karalius deda visas pastangas su
rinkti bent dalį lėšų, aprangos ir įran
kių. Mūsų visų esančių užjūriuose 
yra DIDŽIOJI PAREIGA įgalinti šį 
vienetą nuvykti į Jambore ir ten ats
tovauti Lietuvos skautus. Mes turime 
tai padaryti!
* Jamborees fondo ( JF ) reikalams 
tvarkyti yra sudaryta speciali valdyba, 
kurion įeina: sktn. VI. Petukauskas, 
Dr. Br. Kalvaitis ir pasktn.L. Končius.
* Visi Brolijos vienetai (skiltys, būre
liai, draugovės, vietininkijos ir ra
jonai) yra prašomi nuo kiekvieno pa - 
rengimo skirti savo nuožiūra 5-10% 
gryno pelno jamborės fondui.
* Vadijoje yra įsteigta Skautininkų 
Skyrius. Jo uždavinys - suregistruoti 
visus aktyviuosius ir pasyviuosius 
skautininkus, palaikyti su jais perio
dinį ryšį ir uzmegsti rysius su Skau- 
tininkųRamovėmis.Sio skyriaus ve
dėju pakviestas pasktn. T. Naginionis, 
pasiekiamas bendruoju Vadijos adre
su (346 Dorchester St., So. Boston 
27, Mass., USA).
* Vycių^skyriaus vedėjas pasktn. Pr. 
Pakalniškis pakeitė gyvenamąją vie
tą ir šiuo metu yra pasiekiamas ad
resu: 1517, 20thSt., Santa Monica, 
Calif., USA.
* Š. m. liepos mėn. Vadija saukia JAV 
rajono pirmąjį vietininkų suvažiavimą.

Vieta dar nėra nustatyta.
* V S paskelbė prityrusio skauto vy - 
cio programos proj ektą,kurio prašoma 
laikytis,kol bus galutinai patvirtintas.
* Australijos Rajono vadovų sąskry
dis įvyksta š.m. kovo mėn. 24-25d. 
Adelaidėje.
* V S pasveikino estų skautus Esti
jos Nepriklausomybės paskelbimo 
33-ciosios sukakties proga.
* Kovo 4 d., po Šv. Kazimiero minė
jimo Sv. Petro parapijos salėje, So. 
Bostone, buvo pravestas LSB Jambo
rees Fondo (JF) loterijos laimėjimų 
traukimas.

Dovanos teko siems asmenims:
1. Skautiškas rankinis laikrodis -
J. Pilypaitei (bil. Nr. 4040) is Verdun, 
Que., Kanada.
2. Skautiškų įrankių kompl. - kirvis 
ir peilis sumankstim - A. Pilipaiciui 
(3968) iš Verdun, Que., Kanada.
3. Skautiškas peilis su makštim - 
- Packienei(2523) is Chicagos, III. , 
JAV.
4. Skautiškas kompasas - Sadauskui 
(6135) iš Baltimorės, Md., JAV.
5. Skautiškas kišeninis peilis - 
A. Giedraičiui (1086) is Toronto, Ont . 
Kanada.
6. - 10. "Skautų Aido" prenumeratos 
1951 metams teko siems laimingie
siems:
A. Uogintui (5097)iš Norwich, Conn., 
JAV,
A. Yugai (4377)is Boston, Mass, JAV., 
O. Kulbytei(4145)iš Cambridge, Mass, 
JAV,
K. Nenortui(4457)is Brighton, Mass., 
JAV,
L. Kertioniui (5092)is Norwich, Conn., 
JAV.
11. Knyga "TauSkiltininke"- J.Paže- 
rai( 1257) iš Norwich, Conn., JAV.
12. Knyga "Laužams Liepsnojant" 
įrišta) - V. Pilinui (1106) iŠToronto,
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Ont., Kanada.
13. Romanas "Kryžiai" - V. Račkaus
kui (2750 iš Richmond Hill,N. Y., JAV.
14. Knyga "Laužams Liepsnojant" - 
G. Natkevičiūtei (5011) iš So. Boston, 
Mass., JAV.
15. Knyga "Laužams Liepsnojant" - 
A. Simonaiciui(2031) is London, Ont 
Canada.

Gali būti, kad "Skautų Aido" prenu
meratas laimėję asmens yra jau pa
tys užsiprenumeravę "Sk.Aidą". To
kiu atveju jie yra raginami savo JF 
loterijoje laimėtąsias prenumeratas 
peradresuoti savo bičiuliams užjū
riuose. Šiuo atveju nepamirškime 
mūsų brolių ir sesių Vokietijoje, 
"16-sios Vasario" gimnazijoje, Diep- 
holze. Apie tai mieli laimėtojai sku
biai praneškite "Sk. Aido" Adminis
tracijai.

KANADOS RAJONAS

T o r o n t-o , Ont.
* Kovo mėn. 3 d. įvykusioje skauti
ninkų ramovės sueigoje vyr. sktn.
K. Grigaitis laikė pasnekėsį apie 
Šv. Kazimierą, o pasktn. P.Ancevi- 
cienė apie Kaziuko papročius Vilniu
je. Skautininkų ramovė nutarė imtis 
iniciatyvos vajui įsigyti Toronto skau- 
cių-tų namus, kuriuose turėtų tilpti 
vaikų darželis, skaitykla ir 1.1. Skau- 
tininkės-kai pasižadėjo 8 mėn. bėgy
je įnešti po 50-100 dolerių paskolos 
forma namų įsigyjimo fondui. Turint 
mintyje, kad ramovė turi 25 narius, 
o Toronto tuntas apie 40 vyčių, jūros 
skaucių-tų, sumanymas galėtų virsti 
realybe dar šių metų rudenį. Fondui 
pinigai bus telkiami taip pat ruošiant 
loterijas, geguzynes, vakarus ir 1.1. 
Finansų komisiją sudaro: vyr. sktn. 
K. Grigaitis, pasktn. S.Šileikytė ir 
pasktn. H.Stepaitis. Informacijos: 
sktn. V. Šarūnas, pasktn. V. Morkū
nas, sktn. C. Senkevičius. Parengimo: 
pasktn. P. Ancevicienė,pasktn, J. Dam- 
baras,pasktn.R. Kuprevicienė. Tech
ninių darbų: pasktn. P. Čeponis, 
pasktn. J. Matulaitis, pasktn. Abro- 
monis.

Visų šių komisijų darbą derina vyr. 
pirmininkas v. sktn. K. Grigaitis.

"Sk.A. linki Toronto skautėms - 
tams dar siais metais peržengti savų 
namų slenkstį!'
* Toronto skaučių ir skautų tuntai 
labai iškilmingai atšventė sv. Kazi
miero šventę. Šventės išvakarėse 
dalyvavo lietuvių radio valandoje is- 
pildydami dainos ir eilėraščių pynę, 
paruoštą vyr. skilt. A. Šarūnienes, 
sekmadienį skaitlingai dalyvavo pa
maldose. Po pietų įvykusioje sueigo
je, skaitlingai dalyvaujant skautų tė
vams ir bičiuliams, 5 vilkiukai davė 
skautų įžodį. Į jaunuosius kalbėjo ra
jono vadeiva pasktn. Z. Paulionis ir 
tuntininkas pasktn. H.Stepaitis. Po 
oficialios dalies apie sv. Kazimierą 
kalbėjo pasktn. J. Gaižutis. Po paš
nekesio sekė bendros dainos ir skautų 
pasirodymų konkursas.
* Tuntininkąlaikinai pavadavęs psktn. 
J. Gaižutis nuo kovo mėn. 4 d. pa
sitraukė. Naujuoju tuntininko pava
duotoju yra psktn. L. Kalinauskas.
* Skaučių vienetai Toronte nuo s. m. 
vasario mėn. 11 d. Sudaro skaučių 
Šatrijos tuntą. Seserijos vyr. skauti
ninke tuntininke paskyrė psktn. Stasę 
Šileikytę. Tunto adjutante yra pasktn. 
D. Zubrickaitė.

Gražaus darbo, sesės !
* Kovo mėn. 11-15 dienomis Toronte 
viešėjo sktn. kun. J.Vaisnys S.J., 
JAV lietuvių katalikų skautų dvasios 
vadas.

JAV RAJONAS

Bostonas

* Vasario 17 d. pas sktn. V.Barmie- 
nę, talkininkaujant "Šatrijos Raga
nos" vyr. skaučių skilčiai, buvo su
rengtas kuklus pobūvis poetui Faustui 
Kiršai jo 60 m. sukakties proga. Da
lyvavo Bostono Skautininkų Ramovė, 
akad. skaucių-tų sąjūdžio ir abiejų 
vietininkijų atstovai. Užgesinus švie
są ant gimtadienio pyrago buvo uz - 
žiebtos 60 žvakelių, kurių simbolinė
je šviesoje sukaktuvininką sveikino 
sktn. ramovės seniūnė pasktn. E. Gim
butienė ir akad. skautų sąjūdžio pirm . 
sktn. prof. Ig. Končius. Pobūvio da-
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lyviai buvo skaniai pavaisinti stovyk
liniais sumustiniais ir kava. Toliau 
buvo vykdoma Parnaso sueiga. Jo 
atstovas - sukaktuvininkas padėkojo 
sujaudintu balsu uz gražų pagerbimą, 
džiaugdamasis skautybės pasirinktu 
- DIEVUI, TĖVYNEI IR ARTIMUI - 
ideologinio kelio tvirtumu. Kartu jis 
ragino skautus ir vadovus, ypač da- 
dar tremtyje, kuo daugiau aukotis tė
vynei. Poetui buvo įteiktas kuklus 
sveikinimo rastas perrištas tautine 
juostele.

Sktn. V. Barmienė padainavo tris 
F.Kirsos kūrinius - "Malda" (muz. 
Br. Budriūno), "Tyluma"( St. Šimkaus) 
ir "Mano Rožė" (A.Kacanausko). So
listei akomponavo kompozitorius Juo
zas Gaubas.

Sukaktuvininką širdingais žodžiais 
sveikino Vyriausias Skautininkas 
dr. V.Čepas, Bostono skautų vieti
ninkas sktn. VI. Petukauskas, "Balti
jos" skaučių vietininkė vyr. sktn. 
L. Čepienė, skautų bičiulių vardu - 
dr. Br. Kalvaitis. Skaučių bičiulė 
p. Tumavicienė, isvykusi Floridon, 
atsiuntė malonų sveikinimo rastą su 
$ 10 dovana, kurių sukaktuvininkas 
nuo savęs perdavė Bostono skaučių 
vietininkijai paremti. Tuo pačiu jis 
tapo ir aktyviu mūsų rėmėju. Sesės 
jam reiškia didelį dėkui.
* Bostono Skautų Taryba (BSA) pas
kelbė 1950 metų pasižymėjusių vie
netų sąrasus. 52-jų DLK Kęstučio 
dr-vė, kuri yra registruota BSA, pa
teko garbės vienetų lapan. UŽ skait
lingą dalyvavimą National Crusade ir 
4 punktų programoje kęstutėnai gavo 
Merit Award.
* Kovo 4 d, Šv. Kazimiero šventę 
Bostono skautės ir skautai atšventė 
bendrai su Lietuvos Vyčiais ir atei
tininkais. Po pamaldų ir bendros ko
munijos visi pietavo salėje po Šv. 
Petro bažnyčia. Kartu buvo vykdoma 
minėjimo programa. Rašytojas P. Jur
kus skaitė paskaitų apie Šv. Kazimie
ro gyvenimą ir darbus bei jo kultų 
lietuvių tautoje. "Šatrijos Raganos" 
vyr. skaučių skiltis scenoje atliko 

tai dienai skirta montažų - deklama- 
cijųir giesmių pynę. Pasirodė ir kitų 
organizacijų nariai. Vaišėse mūsų 
sesės šeimininkavo kartu su kitų jau
nimo org. atstovėmis. Po minėjimo 
programos buvo pravestas Jamborės 
Fondo loterijos bilietų traukimas. 
Džiugu, kad Bostono skautės-tai ran
da nuoširdų bendradarbiavimo kelių 
su vietos jaunimu.
* Kovo 2 d. "Šatrijos Raganos" vyr. 
skaučių skiltis turėjo uždarą Šv. Ka
zimiero sueigą. Bostono Skautininkų 
Ramovės seniūnė pasktn.E .Gimbutienė 
papasakojo apie Šv.Kazimiero šventės 
ir mūgės papročius. Taip pat kartu 
pamokė seses pinti vilnietiškas verbas. 
Šioms verboms medžiagą davė p. p. 
Minkai, So. Bostone turį didelę gėlių 
prekybą. Tris tokias verbas p. p. Min
kai įdėjo savo krautuvės tautiniais 
motyvais papuostan langan. Jiems 
sesės yra dėkingos uz medžiagą ver
boms ir jų darbo eksponavimų lange.
* Vasario mėn. skautų savaitės pro
ga Bostone buvo metinis skautininkų 
pobūvis, kuriame dalyvavo ir lietuviai 
skautininkai.
* Bostono skaučių vietininkija yra pa
vadinta "Baltijos" vardu. Jos vieti
ninke patvirtinta vyr. sktn. Lidija 
Čepienė. "B' ltijos"v-jos vadiją suda
ro - sktn. Valerija Barmienė - vie - 
tin. pavaduotoja, pasktn. Aldona La- 
buckaitė - sekretorė ir vyresn. skaučių 
vadovė, vyr. skautė Vida KarOsaitė - 
skaučių vadovė ir vyr. skautė Danutė 
Paplauskaitė - jaun. skaučių vadovė.
* Prieš 39 metus Juliette Low iš Ang
lijos parsivežė į JAV skautybės idėjų 
ir kovo 12 d. įkūrė Girl Scouts of 
America (GSA) organizacijų. Kasmet 
amerikietės skautės iškilmingai mini 
savo organizacijos gimtadienį. Kovo 
10 d. tokioje šventėje dalyvavo mūsų 
sesės So. Bostone. Po oficialios da
lies vietos tunto draugovės insceniza
vo įvairių tautų papročius bei švenčių 
eisenas. Mūsų seses parodė Šv. Ka
zimiero mūgės Vilniuje papročius. Jos 
nesėsi mūgįnes Vilniaus verbas, mar- 
cipanines sirdis, baronkas, tautines
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lėles, tautinius ranks luoscius bei 
juostas. O viena buvo pasirėdžiusį 
vaistzolių bobute ir siūlė visiems gy
domąsias žolytes. Dar buvo pašoktas 
suktinis trimis varijantais taip, kaip, 
jį šoka Lietuvoje vaikai, jaunimas ir 
senimas. Mūsų sesės sulaukė pasise
kimo ir pagyrimų iš GSA vadovių.

Šiam pasirodymui pasirengti daug 
pastangų padėjo jų vadovės vyr. skau
tės VidaKarosaitė ir Danutė Paplaus
kaitė, o "Šatrijos Raganos"vyr. skau
čių skiltis talkininkavo iškepdama mar 
cipanines sirdis ir padarydama Vil
niaus verbas.

Šventės proga GSA skautės sudėjo 
simbolines centų aukas Juliette Low 
pasaulinės bičiulystės fondui. Įteikė 
ir mūsų sesės savo krepšelį centų. 
Pernai vasarą šio fondo lėšomis pen
kios "Baltijos" vietininkijos sesės 
stovyklavo GSA "Lobių Salos" (Trea
sure Island) stovykloje.

J. Gerkėnas

VENECUELOS RAJONAS

Žydras dangus, jokio debesėlio. 
Skubiai tekanti saulė apšviečia nuo 
sausros isvargusius medžius. Pal
mės geltonai žaliais lapais ir plačia
šakis, retais lapais šamano medis 
padrikusiais šešėliais dengia išdžiū
vusią žemę.

Pats vidurys sausros periodo Vene- 
cueloje. Nepaisydami ir nebijodami 
dienos karščių, is pat ryto renkasi 
gentonslipsiai lietuviukai skautu būk- 
lan Valencijoje. Kovo 4 diena - Sv.Ka
zimiero, Lietuvos skautų patrono 
diena - didelio laukimo diena.

Šiandie Valencijoje suvažiuoja skau
tai iš Maracay ir Caracas, šiandie 
bus šventinama draugovės "Lietuva" 
vėliava, šiandie bus įžodis, varžybos, 
konferencijos ir ... laužas.

Tiesa pasakius, iškilmės jau pra
sidėjo šeštadienį egzaminais į visus 
patyrimo laipsnius. Gi vyčiai - kan
didatai sugužėjo pasipuošę violetiniais 
kaklaraiščiais - vakar dar jie buvo 
geltonšlipsiai. Tie vyčiai isvargu - 
siais veidais, bet pilni džiaugsmo ir 

energijos.
Sekmadienį venecueliečių būkle 

tikras knibždėlynas: būgnai, švilpų - 
kai, skautai įvairių spalvų veidais ir 
kaklaraiščiais. Maišosi ispanų kalba 
su lietuvių. Apie 100 vietinių skautų 
ir 50 lietuviu skaučių ir skautų daly
vauja šioje šventėje.

9 vai. ryto lietuviai skautai pirmą 
kartą Valencijoje žygiuoja Valencijos 
gatvėmis. Eisenos priešakyje suvy
niotą draugovės vėliavą lydi vietinio 
tunto vėliava. Būgnininkas. Pri-es 
skautus žygiuoja Carabobo tuntininkas 
Pedro Gramcko. Venecualiecius seka 
mūsų vadovai, sesės, vedamos sesės 
Marijos Kisielaitytės ir broliai, veda
mi brolio Alfonso Rundzaicio.

Mažoje Seibos koplyčioje po pa
maldų vėliava pašventinama. Ryto 
saulės spinduliuose spindi vėliava 
auksu apvedžiota. Baltų gėlių puokšte 
rankose sesė skaučių vadeivė G.Dir- 
zienė ir inz. L. Drangauskas, dova
nojęs medžiagą vėliavai (60 dol. ver
tės) - yra krikšto tėvai.

Vėl issitiesia spalvinga eisena į 
Sucre aikštę. Čia inž. Drangauskas 
įteikia vėliavą draugovei. Prie drau
govės vėliavos duoda įžodį 5 skautės ir 
10 skautų. Draugovę sveikina Cara
bobo tuntininkas. Trys broliai ir vie
na sesė pakeliami į aukstesnius vy
resniškumo laipsnius. Sesėms Irenai 
ir Aurelijai Žalnieriūnaitėms uz 
kruopštų vėliavos issiūvinėjimą pa
reiškiamą padėką.

Grįžtame į skautų būklą. Draugovės 
vėliava salia tunto vėliavos plėvesuo- 
ja vėjo blaškoma. Skamba žygio dai
nos. Praeinantieji skautai žiūrovų 
sutinkami triukšmingais plojimais. 
Žygiuoja "Tropą Lituana!"

Parvykus į skautų būklą skautai iš
siskirsto pietų, o vadovai susirenka 
konferencijon. Čia skaito pasnekesius 
vyr.skilt. G.Diržienė, sktn. V. Venc
kus ir sktn. P.Neniškis. Sąskrydį 
rastų sveikina vyriausias skaut. 
dr. V. Čepas, žodžiu - bendruomenės 
atstovai. Carabobo tuntininkas įteikia 
draugovei dvi skilčių gaireles. Daly
viai pasveikino Lietuvos Skautų S-gos
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Visą medžiagą liečiančią šį skyrelį 
prašome siųsti šiuo adresu: pasktn. 
Jer. Gaižutis, 135 Gorevale Ave., 
Toronto, Ont., Canada.

Šiame numeryje talpiname pirmųjų uždavinių atsakymus. Po šio nr. pasiro
dymo gauti atsakymai negalioja konkurse. Kol kas nedaug gavome sprendimų. 
Mums būtų įdomu žinoti ar patinka mūsų skaitytojams šis skyrelis ir kokios rū
šies uždavinių pageidautumėte ateityje.

Visus pirmuosius uzd. išsprendė Barzdotas Tėvelis (6 t.), pskiltn. PJRasla- 
vicius (4 t.); E. Mickūnas ir sesė Danutė nr. 2 (2 t.j. Gaila -kiti spren
dimai klaidingi. Bandykite laimę ateityje. Skautiškas aciu Barzdotam Tė
veliui ir P. Raslaviciui uz prisiuntimą naujų galvosūkių, kurių keletą įdedame 
šiame numeryje. Laukiame naujų bendradarbių.

1.
2.

3.

Atsakymai^
Pirmyn į kovą už tėvynę,uz brangią zemęLietuvos 1 
Kas neskaito Skautų Aido, tą pažinsi tuoj iŠ veido. 
(Kas penktas skiemuo).

4-tą degtuką dėti ant pirmo,
6- tą degtuką dėti ant devinto,
8-tą degtuką dėti ant trecio į kairę,
2-rą degtuką dėti per du į dešinę pusę,
7- tą degtuką dėti į dešinę arba 10-tą į kairę.

1)
2)
3)
4)
5)

Uždavinys Nr.16; Šachmatų žirgo 
ėjimu perskaityk Maironio eilėraščio 
pradžią. B. Tėvelis (2 t.)

Uždavinys Nr. 18: Šią figūrą su- 
piaustyk i 8 didžiąsias raides ir su
dėk rašomosios priemonės vardą.Ne- 
gali liktinei vieno laisvo langučio be 
paskirties. B. Tėvelis (3 t.)

UŽd.Nr. 16

E:
1 N Y Ė
t T A O V
0 G 1 B V A
u M U N T A,

|A N G M T R V 3
A ž E, U k Y
M E 1 L 1 1
A, K £ L M Ė

UŽd.Nr. 17

Uždavinys Nr. 17: Perkelk degtukus taip, kad susidarytų keturi trikampiai. 
Pastaba: Perkeliami degtukai nekeičia savo padėties(staciai, gulsčiai, įstri
žai), o tik vietą. B. Tėvelis (2 t.)
Uždavinys Nr. 19: Žodį "penki" pakeisti šeštuoju žodžiu "rauda"Kiekvieną 
kartą galime keisti tik po vieną raidę. Pavz. : baltas, balnas, kalnas, Kaunas 
("baltas" - ketvirtuoju žodžiu į "Kaunas"). B. Tėvelis (lt.)
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Pirmija, Seserijos ir Brolijos vadi- 
jas ir "Skautų Aidą" pasižadėdami 
kuo uoliausiai prisidėti prie tobulė
jančio skautų, laikraščio platinimo ir 
leidimo.

Po konferencijos visus vadovus pa - 
kviečiapietų vienas is lietuvių skautų 
biciulių-F. Osio. Prie gausiai paruos
to stalo draugiškoje nuotaikoje pra
leidžiama pora valandų su Venecue- 
los skautų vadovais.

Pietums pasibaigus , skautų būkle 
vyksta varžybos mūsų III pat.l. skau
tų su venecualieciais. Taipgi varžy
bos skautėms, paukštytėms ir vilkiu - 
kams. Mazgų risime pirmą vietų lai
mi mūsiskis Gaižauskas, skaučių 
tarpe skautės Beresneviciūtė ir Bub- 
nytė. Vikriausiomis paukštytėmis 
pasirodo Balutaviciūtė, Neniskytė, 
Grosaitė, Bieliauskaitė ir Baranaus
kaitės. Berungtyniaujant saulė per
sirita į vakarus ir pradeda siekti pal
mių viršūnes. Seka pasiruosimas 
laužui.

Lauže dalyvauja be 150 skautų apie 
100 svečių venecueliečiu ir lietuvių. 
Laužą uždega Rėmėjų Būrelio p-kas 
H.Januzys. Laužo sūkiai ir dainos. 
Pasirodymuose dalyvauja visos skil
tys ir broliai venecuelieciai savo dai
nomis bei komiškais numeriais. Is 
labiausiai pavykusių pasirodymų pa
žymėtina: Maracay paukštyčių dainos 
ir eilėraščiai, Caracas "Pas gydy
toją", venecueliecių tautinės dainos, 
mūsų'Vilkiukų marsas", kregždžių 
skilties - lėliųkrautuvė, vyčių "chan
ge". Darniai skambėjo akordeonu pa
lydėtos liaudies ir skautiškos dainos.

Štai artėja 20 vai. - sąskrydžio 
uždarymas. Ryzdamiesi energingai 
dirbti skautybei visi senieji skautai 
pakartoja skauto Įžodį. Vieningai 
skamba Tautos Himnas ir "Ateina 
naktis". Pabaigai dainuojame mūsų 
pamėgtąją"Porque perder las espe- 
ranzas".

Dar visiems besiskirstant pasigirs
ta nenuilstanciųvyciųdainos "Palauk, 
palauk" ir "Girdžiu nesyk" !

Pirmasis Venecuelos lietuvių skau
tų ir skaučių sąskrydis praėjo atžy
mėdamas lietuvių skautų įsisteigimą

Venecueloje. Parodė darbu visų vie
tovių skautų sutarimą ir didelį entu
ziazmą dirbti ir nepailsti siekiant A /] k 
lietuviškos skautybės klestėjimo. Vi- 'V J 
suose sąskrydžio darbuose jauste jau
tėsi Tėvynės ilgesys. Vadovų pasisa - 
kymuose netrūko padėkos mus pri - 
glaudusiai Venecuelos tautai ir mus 
savo tarpan broliškai priėmusiems 
Venecuelos skautams.

P. Kymantas

ATSIUSTA PAMINĖTI

* Naujai išleista Juozo Krū
mine apysaka "Naktis viršum 
širdies", 141 pusi., kaina 1.50 
dol. Dail. P.Osmolskis. išleido Lie- 
tuvių Spaudos Centras Amerikoje 
"Gabija", 340 Union Ave., Brooklyn 
11, N.Y.

* Akademinio Skautų Sąjūdžio 
leidžiamas Chicagoje "Mūsų Vy
tis" Nr. 1(29). Tai yra buvu
sio laikraščio "Vytis" tąsa. Spau
džiamas rotatoriumi. Rašo K. Pelėkis, 
Prof. Ig. Končius, sktn. V.Stasiškis , 
A. Nekrašas, Dr.D.Kesiūnaitė, Sktn. 
S. Stasiskienė. Gausu žinių is aka
demikų gyvenimo. Redaktorius: Sktn. 
Br. Kviklys (7320 So. Talman Avė,, 
Chicago 29, Ill., USA).

* Lietuvių katalikų dienrastįs "Drau
gas’ labai domisi skautiškąja veikla . 
Tai rodo jau kuris laikas trečiadie
niais dedamas "Skautybės Kelio" 
skyrelis, redaguojamas sktn. St. Ru
džio (4409 S. Fairfield Ave., Chicago 
32, Ill.) Vienas iš "Draugo" redak - 
torių yra didelis skautų bičiulis kun.. 
Dr. J. Prunskis, mielai ir "Sk.Aido" 
reikalus savo laikraščio skiltyse pa
skelbiąs. UŽ šią paramą esame jarn 
labai dėkingi. "Draugo" adresas yra 
2334 So. Oakley Ave., Chicago 8, Ill. 
USA.
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