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PEDAGOGINIS I IT’ ’ "

VASARIO 16 IR MES 
ps. A. Augnstinavičienė

.INSTITUTAS
5620 S. CLAREMONT Avt. 

CHICAGO 36, ILLINOIS

Niekada mes tiek daug negalvojame, 
nekalbame ir nesijaudiname save tautos 
reikalais, kaip prieš Lietuvos Nepriklau
somybės minėjimą. Tą dieną visos lie
tuvių kolonijos rengia ypatingai dide
lius tautinės šventės minėjimus, norė
damos priminti visiems lietuviams iš
eiviams jų pareigas tėvynei.

Ir tikrai, Vasario 16 diena yra tapusi 
lyg ir lietuvybės pasididžiavimo šventė, 
ne vien tiktai liūdesio diena, prisime
nant nežmonišką Lietuvos valstybės 
okupaciją. Tą dieną visi meldžiasi už 
Lietuvą, tautiniai drabužiai marguoja 
salėse, menininkai išpildo lietuviškus 
kūrinius, o kalbėtojai šaukia išeivių tau
tą neužmiršti savo pareigų tėvynei. Ši 
šventė yra kartu politine demontracija 
ir mūsų visų giliu šauksmu laisvajam 
pasauliui, ieškančiu teisybės.

Tautinių švenčių minėjimas yra taip 
pat gražiausia tautinio auklėjimo prie
monė. Jos sukelia mumyje tauriausius 
patriotinius jausmus. Bet vargas būtų, 
jeigu visi lietuviai grižę namo užmirštų 
visas lietuvybės pareigas.

Šitai ypatingai liestų mūsų jaunuo
sius. Mūsų lietuviškumo kelias išeivijoje 
nepalyginamai sunkesnis, negu vyres
niųjų. Jei tėvams ir vyresniesiems ten
ka Lietuvos neužmiršti ir jos reikalais 
rūpintis, tai mums jauniesiems dar rei
kia subręsti ir išaugti lietuviais. Nūnai 
svetimuose kraštuose mums reikia gerai 
išmokti lietuviškai, pažinti Lietuvos 
praeitį, perskaityti daug lietuviškų kny
gų, žinoti kokia buvo Lietuva Nepri
klausomybės laikais, ko ji buvo pasie
kusi ir kokia ji buvo tapusi.

Visam lietuviškam judėjime mes, jau
nieji, esame labai svarbūs, nes, jeigu 
mes išaugtume menkesni lietuviai, lie
tuvybė išeivijoje būtų labai greitai už
miršta. Dėl to ir vyresniųjų dėmesys 
mums, jauniesiems, išeivijoje yra nepa
prastai didelis. “Kas bus?”, rašo lietai

viski laikraščiai, “Jeigu mūsų jaunimas 
pergreit nutaus, kas bus, jeigu mes jau 
nepajėgsime perduoti visų lietuvybės 
gairių, kas rūpinsis tada visais tėvynės 
reikalais išeivijoje tuomet, kai politinė
se pasaulio galybėse bus sprendžiamas 
mūsų tėvynės likimas”. Visi susirūpinę 
kultūriniu gyvenimu dažnai klausia, kas 
jį tęs išeivijoje, jeigu mūsų jaunimas 
pakankamai neišmoks ir nevertins litua
nistinių dalykų.

Bet argi tai, kad iš mūsų labai daug 
reikalaujama, neįrodo, kad mes privalo
me būti ypatingai dideli ir pajėgūs. Ar
gi ne uždavinio didumas ir to uždavinio 
išpildymas iš skauto padaro herojų. Taip 
ir čia, argi lietuvybės uždavinio didu
mas ir sunkumas išeivijoje mūsų nepa
darys dideliais lietuviais?

Dėl to, minėdami Vasario 16 šiemet, 
atsiminkite, kad norint tapti dideliais 
lietuviais, negalima užmiršti mažųjų 
lietuvybės darbų. Juk lygiai ir skautai, 
norėdami tapti gerais žmonėmis, neuž
miršta kasdieninių mažųjų gerų darbe
lių. Pav., labai klaidinga būtų galvoti, 
kad yra nesvarbu lankyti lituanistinę 
mokyklą, gerai paruošti pamokas, kad 
nebūtina išmokti gerai lietuviškai rašy
ti ir skaityti lietuviškas knygas. Netei
singa būtų, jei mes jaunieji pro pirštus 
žiūrėtume į lietuviškas jaunimo organi
zacijas, jei skautai nebelankytų savo su
eigų ir jei mes visai nesidomėtume lie
tuvišku išeivijos gyvenimu. Atrodytų, 
lyg mes tikėtume į kažkokį stebuklą ir 
galvotume, kad nededant jokių pastan
gų galima išaugti tikrais lietuviais. Štai 
kur mūsų klaida ir didžiausia klaida! 
Niekas gyvenime be pastangų neįvyksta 
ir lietuvybė neateis pati, jeigu jos ne
ieškosime.

O jos reikia ieškoti mums išeivijoje. 
Juk jeigu Laisvoji Lietuva lietuvišku
mą mūsų tėvams dovanojo per savo 
■gamtuLivsavo grožį, per savo lietuvišką 

LIETUVOS e
NACJOKAU'NS i i
M. MAŽVYDO | 
BIBLIOTEKA I
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aplinką ir nepriklausomą gyvenimą, tai 
svetimoje aplinkoje mes, jaunieji lietu
viai, privalome jį atrasti patys.

Gal dėl to mums sunkiau ir liūdniau. 
Lyg kokiu dvigubu gyvenimu čia gyve
name: svetimo krašto ir savo — lietuviš
kuoju. Tačiau, jei sunkiau, tai ir įdo
miau. Mes jaučiame lyg kylančius savo 
jaunystės sparnus ir norisi mums tarti, 
norisi prižadėti ta Vasario 16 proga: 
“Ne, tas lietuvybės uždavinys mums ne
bus perdidelis, per jį mes tapsime dides
niais žmonėmis”.

ŠYPSNYS
— Yra gera priemonė kitų draugišku

mui laimėti.
— Ne ironiškas ir ne pajuokiantis nu

sišypsojimas, ne teisiantis ir ne lūpų ga
luose nuslėptas šypsnys.

— Bet platus, gražus, atviras, skautiš
kas, gėlių žiedais kvepiąs šypsnys.

— Mokėti nusišypsoti: kokia jėga! Tai 
suraminimo, švelnumo, ramumo, meilės 
spinduliavimo versmė.

— Skubėdamas užgauni nepažįstamą 
brolį... tu skubi... praeini, bet nusi- 
šypsai atvirai, plačiai, iš širdies. Ir, jei 
tavo šypsnys bus tikrai nuoširdus, brolis 
taip pat nusišypsos... ir susidūrimas 
bus baigtas. Pabandyk!

— Tu nori pabarti savo brolį, nes ma

nai, kad tai jam bus naudinga, jam nori 
duoti patarimą, kuris tavo supratimu, 
jam yra reikalingas. Prisimink: kritika, 
pabarimas, patarimas yra sunkiai nury
jami ir dar sunkiau “suvirškinami” da
lykai. Bet tavo šypsnys, tavo lūpų juo
kas, visa tavo linksma išvaizda išlygina 
žodžių kietumą. Ir tavo patarimas, tavo 
pabarimas atneš daugiau vaisių,... nes 
nebus nieko įžeidęs.

— Yra atvejų tam tikrose gyvenimo 
aplinkybėse, kada sunku surasti tinka
mą mintį, lūpos nemoka ištarti paguo
dos žodžių ... tada belieka nusišypsoti 
visa širdimi, visa užjaučiančia siela.

— Tu kentėjai ir tylus suprantančios 
širdies šypsnys tave sustiprino ir prida
vė jėgų. Yra negalima, kad tu to nebū
tumei patyręs. Elkis panašiai ir brolių 
atžvilgiu ...

— Nes šypsnys yra meilės išraiška.
— Nebijok nusišypsoti vargšui elgetai 

duodamas kelis grašius ... nusišypsok 
užleisdamas vietą sėsti senutei.. ., nu
sišypsok anam darbininkui, kuris atsi
prašo už kojos numynimą

— Šypsnys!
— Kaip lengva! ...
— Tai atneša paguodos, baigia ginčą, 

suteikia ramybės ...
A. Drugelis, 

pagal Guy de Larigaudie.

Grupė Am. Liet. Kongreso dalyviu su min. Vaclovu Sidzikausku, Lietuvos Laisvės Komiteto 
pirmininku. ‘ ™otr' L
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ŽENK VIS PIRMYN, AUKŠTYN, 
AUKŠTYN!

(Įžodžio metinių išvakarėse) 
ps. Kazys Bėkšta

Broli,
šiandien stabtelėjęs pažvelgi į nueitą 

kelią ir džiaugiesi dar vienus metus pra
leidęs skautiškam būryje. Vieni Tave 
girs, kiti gal peiks. Bet neieškok padė
kos ar pataikaujančių komplimentų: 
esi skautas, o ne pelningo biznio ieško
tojas. Žvilgterėk verčiau į savo sielą ir 
akimirką pamąstyk, kur atsidūrei.

Kai įžodžio valandą plazdanti širdis ir 
į dangų kylančios laužo kibirkštys pa
tvirtino Tavo ryžtą, prieš akis Tau švie
tė aiškus kelias. Dešimt kelio ženklų ro
dė tiesią kryptį aukštyn.

Tačiau šiandien pasiklausyk savęs, ar 
kartais neišsukai iš šito siauro, stataus 
kalnų keliuko, vedančio į viršūnę? Ar 
neatsigulei su karvutėm ir avinėliais 
pakelėj, kalnų pievelėj? Ir gal jau pasi
tenkini vien gromuluodamas idealų pri
siminimus? O gal nužingsniavai plačiu 
ir patogiu plentu, vedančiu į tarpeklių 
gilumas, kur nebeužklysta Dievo saulu
tės spindulys?

Žadėjai tarnybą Dievui...
— Ar prisimeni Jį savo darbuose? Ar 

Jo garbei tarnauji? O gal dievini savo 
nepalyginamąjį stabuką “Aš” ir jo įgei
džius? Ar Viešpats vis dar tebėra Tavo 
Kelias, Tiesa ir Gyvenimas, Tavo Didy
sis Pavyzdys?

Žadėjai darbą ir pasiaukojimą
Tėvynei...
— Kiekvienam jaunuolyje auga tau

tos ir žmonijos ateitis. Koks Tu šiandien 
esi, toks rytojus mūsų tautos. Ar su
lauks Lietuva Tavyje užaugančio gero 
darbininko, kilnaus vado, nesavanau- 
džio, pasišventusio, dirbančio kitų labui? 
Kuo atsiteisi Lietuvai už jos šiandieni
nę kruviną auką? O gal jau sakai, kad 
tremtyje nebegali Jai tarnauti?

Žadėjai meilę Artimui...
— Kasdien sutinki Kristų, kuris žvel

gia į Tave ne tik bažnyčioj, bet ir iš 
kiekvieno praeivio akių. Ar prisimeni 
Jo žodžius: “Ką vienam iš šitų mažųjų 
brolių padarėte, MAN padarėte”? Žmo
nės laukia, alksta, trokšta meilės. Ar 
vien žodžiu ją neši, ar tik kalbi apie ją? 
Ar neliko gerasis darbelis šiandien už
mirštas? Pamąstyk, kiek yra jam progų, 
jei tik norim jas pastebėti ir rasti...

Broli, šitaip klausi Tu savęs, prieš at- 
sirišdamas kaklaraiščio ar nosinės kam
pe užmegztą mazgelį — kiekvieną va
karą. Tu žinai tada, kiek iš tikrųjų ver
tas Tavo gyvenimas, kiek dar reikia nu
galėti, kiek dar išmokti aukotis ... Ta
da tari širdyje ačiū Dievui už visą gerą, 
kurį Jo malonė ir meilė Tau suteikė, o 
žvelgdamas į savo klaidas ir trokšdamas 
tobulėti, meldiesi kartu su viso pasaulio 
skautais: “Visagalis Dieve, padėk man 
rytoj būti geresniam, negu šiandien bu
vau!”

Kupinas pasitikėjimo Dievu, su nauju 
ryžtu širdyje, su šypsena lūpose ženk i 
auštantį rytą kaip narsus riteris, vis 
aukštyn, vis kilnyn, vis geryn!

Budėk!

Nors mūsų broliai, nedaugei yra, 
Tačiau tvirti mes, jei riš vienybė. 
Į. darbų stokim vyrs įvyrą: 
Sujungtos rankos suteiks stiprybę

MAIRONIS
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PINUTIS

Saulutė geso vakaruose. Ji kaip pa
vargusi vos vos bejudėjo. Toli horizonte 
matėsi kaip sidabru apipilta ilga, ilga 
visu akiračiu juosta. Tai Neringa.

Kuršmarės ilsėjosi po dienos darbo, 
paskutinį kartą šią dieną palydėdamos 
saulutę į guolį. Vakarai vis labiau rau
do, pagaliau pasruvo, kaip kraujas. Dar 
viena akimirka ir saulutė nuplauks į 
savo rūmus.

Kuršmarės sujudėjo, pradėjo kilnotis 
jos krūtinė ir pagaliau išsiveržė atsisvei
kinimo daina. Nuo kranto Kuršmarėms 
pritarė aukštos aukštos pušys, išjudin- 
damos ir pakrantėje augančias nendres.

Nuo Neringos skubėjo klykdama bal
ta žuvėdra. Jos sparnelių galai raudona
vo paskutiniuose saulutės spinduliuose. 
Nuostabi simfonija, pripildanti sielą ne
apsakomo džiaugsmo!

Kalba buv. Pirmijos pirm. v.s. K. Palčiauskas.
Chicago, LSS 35 m. minėjimas. nuotr. B. L.

Užgeso vakaruose saulutė, dilo raudo
na žara, tik krante pradėjo ošti žalios 
pušys pasiilgimo dainą. Daina skrido 
virš Kuršmarių krūtinės ir tilo toli, toli 
anapus Neringos.

Šį vakarą blaškosi klegėdamos Kurš
marės, kaip benamė paukštė.

Dangumi skrieja juodi, kaip anglis, 
debesys, skubėdami į nežinomas šalis.

Atklydęs vėjas savo ilgomis rankomis 
graibsto, kas papuola, švilpaudamas sa
vo mėgstamiausią dainelę. Jis piktas. 
Verkia ant kranto stovinčios pušys, ver
kia net ir pakrantėj augančios nendrės.

Toli matyti bangų blaškomas laivelis. 
Jis artinasi į krantą. Prie pakrantės su
stoja. Išlipa tvirto sudėjimo vyras. Tai 
žvejys. Jam toks vėjas nebaisus: vienas 
malonumas. Ir dabar parvežė jis gerą 
laimikį.

Kuršmarių krūtinė sunkiai dūsavo 
nakties prietemoje, o augančios ant 
kranto pušys, tarytum guosdamos ją, 
kažin ką garsiai, garsiai kalbėjo.

* * *
Dega žaros vakarinės, pildamos auksą 

ant ramios Kuršmarių krūtinės. Saulu
tė, skęsdama savo guolin, lyg tyčia dar 
daugiau kaitina žaras, kurios taip pat 
dar daugiau aukso pila ant Kuršmarių 
krūtinės.

Keli įraudę, kaip žmogus po sunkaus 
darbo, debesėliai bėga nežinia kur. Visi 
tik traukia padange į rytus, rasi, pasi
tikti užtekančios rytą saulutės.

Nuo kranto plaukia iš skautų krūti
nių galinga daina: “Ei, jaunyste, žygio 
rytas”. Ant Kuršmarių krūtinės karto
jasi paskutiniai žodžiai: “žygio rytas”, ir 
atsimušę skrenda laisvi, kaip paukšte
liai. “Jaunos jėgos, kaip granatos” vėl 
atskamba ant Kuršmarių krūtinės. Eik
lios kojos, tvirtos rankos” vėl klega 
Kuršmarių krūtine.
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Tuo tarpu saulutė nuskęsta į savo rū
mus, palikdama įraudusius dangaus va
karus ir auksu apibertą Kuršmarių krū
tinę.

“Ei, jaunyste, žygio rytas, plieno va
lios kupina” skrieja Kuršmarėmis ir už
miega ant jų ramios krūtinės.

* * *
Sutviskėjo paskutinis saulutės krašte

lis, ir pasiliko vienišas įkaitęs dangus. 
Ant Kuršmarių krūtinės, lyg dvi veži
mo vėžės, tviskėjo dvi raudonos ilgos 
storos linijos, susikryžinodamos toli prie 
saulutės guolio.

Pakrantėje nendrės, kaip bitės avily
je, ūžė, tur būt, tarėsi ką nors.

Ant kranto skarotos pušys šniokštė 
dainą.

Vakarai geso, geso, kol liko tik švie
siai mėlynas ruožas visu akiračiu.

Pamažu tamsėjo. Pradėjo juosti ir 
vakarai. Rytuose pradėjo degti žvaigž
delės, lyg žvakutės.

Švelnus vėjelis, atsibastęs iš anapus 
Neringos, glostė pušų viršūnes, lyg 
guosdamas jas ir kažin ką tyliai, tyliai 
kalbėjo.

Toli, toli kėlėsi rausvas mėnulis, kaip 
ponaitis, pamažu, iš lėto.

Rodos ir žvaigždėms smagiau pasida

rė, sulaukus naujo svečio, ir jos ėmė 
mirksėti, kaip mažučio akelės. Vėliau jų 
pridygo milijonai.

Mėnulis, pakilęs virš pušų viršūnių, 
bėrė baltą sidabrą ant Kuršmarių krū
tinės ir laistė juo pušų šakų pakraštė
lius.

Šį vakarą dūsauja Kuršmarės, kad 
lietus jos krūtinę plauna. Didelės ban
gos vejasi viena kitą, bet, atsimušusios 
į krantą, bėga vėl tolyn.

Pakrantėje augančios nendrės gūžėsi 
viena prie kitos, tarytum norėdamos pa
sislėpti nuo lietaus.

Lietus prausė pušis be pasigailėjimo, 
čiurkšlėmis bėgdamas per šakas ir lie
menį.

Temsta labai greitai. Netrukus visiš
kai tamsu.

Šį vakarą paskutinį kartą šią vasarė
lę stoviu, Kuršmarės, prie jūsų. Liūdna 
man atsiskirti, liūdna palikti, Kuršma
rės, jūsų putojančias bangas.

Štai ir vėl prieš mane auksu pasipuo
šusi saulutė žengia į savo guolį, vėl va
karai rausta, kaip mergytės skruostai, 
vėl, Kuršmarės, jūsų krūtinė puošiasi 
aukso blizgučiais. Sudiev, numylėtos 
Kuršmarės!

Toronto Rombyno tunto jūr. sk. 
lyvaująs jo vajuje,

Vaidoto laivas 100% užsisakęs "Sk. Aidq" ir aktyviai da- 
Nubtr. A. Palionio
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Carlo Collodi, tikroji pavardė Carlo Lorenzini 
(1826-1890), buvo žymus italų rašytojas, pasako
tojas. Beveik visa jo kūryba skirta vaikams. (Vert.)

1.
Kiekvieną kartą, kai Cezariukas eida

vo ar grįždavo iš mokyklos, būtinai iš 
pripratimo sustodavo prie visų reklamų 
kerčių perskaityti teatro skelbimų.

Tai buvo pats didysis jo įprotis.
Ir jeigu kartais koksai nors skelbimas 

pranešdavo, kad bus vaidinama labai 
juokinga komedija, tai Cezariukas kuo
ne springdavo iš juoko, tarytum būtų 
pačiame teatre.

Vieną dieną (baigiantis šventėms) 
jam pavyko perskaityti labai didelį skel
bimą, kuris šitaip atrodė:

Mėnulio Teatras 
Sekmadienio vakare

DIDELIS VAKARAS - BALIUS 
Įėjimas su kaukėmis.

Pati gražiausioji kaukė laimės $.100.
----- o-----

Perskaitęs šitą skelbimą, mūsų Ceza
ris jau nesitvėrė kailyje.

Grįždamas namo, visą kelią galvojo:
“O jeigu šitą šimtą dolerių aš laimė

čiau! . .. Koks gražus ponas pasidary
čiau! ... Sėsčiau į karietą su arkliais! ... 
pirkčiau gražią vilą su plačiais lau
kais .. o paskui, kas man liktų, atiduo
čiau savo mamai, — tepadengia namų iš
laidas ... Antra vertus... jei būčiau 
drąsus, pamėginčiau savo laimę! Kas 
gali tvirtinti, kad baliuje mano kaukė 
nebus gražiausia? ... O išgalvoti kaukę 
— juk nereikia labai didelio sugebėji
mo! ... Tai, pagaliau, nėra lotynų kalba 
arba gramatika, nes šitie du dalykai yra 
nuobodūs, o kad juos įsikaltum, reikia 
būti labai kietasparndžiu ».. Čia užten
ka trupučiuko išmintingumo! Bus ge
riausia, kad niekam nieko nesakysiu, o 
ypač savo broliams. Po visko, jeigu

Aliukas ii' Petriukas ką nors sužinos!”
Šitaip nusprendęs, nė nepajuto atsidū

ręs prie namų durų. Paskambino.
Aliukas (kaip tyčia Aliukas!) atidarė 

duris.
— Būtinai tu! — vos tiktai įėjęs ne be 

paslaptingumo prasitarė.
— O kas tau?
— Nieko ... Tik taip sau pasakiau ...
— Vis dėlto, į tave pasižiūrėjus, atro

do . .
— Nieko, kartoju, kad nieko. Bet ta

vimi galima pasitikėti...
— Ką slapto, gal būt, turi?
— Žiūrėk! Jeigu aš tau pasakyčiau, tai 

tu bematant nulėktum mamai papasa
koti. Rengiamas kaukių vakaras,.. Bet 
tu ir Petriukas turite nieko nežinoti!

— Koks kaukių vakaras?
— Mėnulio teatre! Reikia laimėti skir

tą dovaną...
— O dovana?
— Už pačią gražiausią kaukę skiria

ma 100 dolerių! Niekam nesakyk: pati 
gražiausia vakaro kaukė būsiu... aš! 
Supratai?

— Vadinas, ir aš turiu dėtis kaukę ...
— Dėl Dievo meilės, tylėk ir niekam 

nieko nesakyk, ypač Petriukui, kuris, 
nieko nelaukęs, nueis ir papliaukš ma
mai.

— Tau atrodo, kad Petriukui nereikia 
sakyti? Man labiau patiktų... O, štai ir 
jis!

Šitą akimirką, šokdamas ir pasišoki
nėdamas, maždaug devynių metų ber
niukas įsprūdo į kambarį. Tai buvo Pet
riukas, pats jauniausias visų trijų bro
lių, amžinai čirškiąs, lyg nenuorama 
žiogas.

— Sakykit, vaikai, ar ne apie šposus 
kalbate?

— Apie ką kita!
— Apie šposus! — pridūrė Aliukas.
Nustebęs Petriukas peržvelgė savo 

brolius. Paskui paklausė:
— Gal kas nors nemalonaus atsitiko?
— Baik gi, pagaliau, kvailuti, — pa

sakė Aliukas.
— O vis dėlto? ...
— Tu esi baisus smalsuolis! Ir už tai
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Korp. "Vytis" vienetas stovyklavęs ištisą laiką NJS. Iš kairės stovi: A. Vaičiūnas, A. Kliorė, 
R. Babickas ir R. Mieželis (vienas iš NJS loužavedžių). Apačioje: J. Karklys, ps. Br. Juo
delis (vieneto vadovas) ir A. Bakaitis. nuotr. Br. Juodelio

neprivalai nieko žinoti!
—N ieko! visiškai nieko!...
— Pagaliau, esame įsitikinę, kad tau 

visai netinka kaukės.
— Tai nėra daiktai tavo vaikėziškam 

amželiui.
— Kartais gal norėtum gauti už kaukę 

dovaną?
— Būtum laimingas Tiek to!
■— Bet apie kokią dovaną kalbate?
— Apie šimtą dolerių, kuriuos sekma

dienio vakare išmokės Mėnulio teatras.
— O kam juos duos? — paklausė Pet

riukas, išplėtęs akis.
—-Tau tai jau tikrai ne! Bet, gal būt, 

man ... — tarė Cezaris.
— Ir man! — pridūrė Aliukas.
— Jūs vieni eisite į kaukių vakarą?
— Sakome tau.
— O kur eisite?
■— Į Mėnulio teatrą.
— O kada?
— Puiku! puiku! — sušuko Petriukas.

— Tada ir aš einu.
—-Bet už tat tylėk! Niekam nieko ne

sakyk, o ypač mamai.
Už ką jūs mane laikote? Už šnipą?
— Tarp kita ko, — tarė Cezaris, — 

kaip mes rengsimės?
— Aš tai nežinau, — atsiliepė Pet

riukas.
— Ir aš ne! — pridūrė Aliukas.

— Tylos! Man atėjo į galvą gera min
tis. Tikrai labai gera ...

— Klausome jos.
— Sakykit man, vaikai: ar norite šitą 

šimtą dolerių?
— Man atrodo, kad tu juokiesi iš mū

sų...
— Aš nieko nepajuokiu. Taigi, norite 

ar ne šitą šimtą dolerių?
— Aš būsiu labai patenkintas, gavęs 

keturiasdešimt, — tarė Petriukas; — 
bet pingai tebūna metaliniai, toki man 
bus patogesni.

— Jei norite šitą šimtą dolerių, įsidė
mėkite, ką pasakysiu. Sekmadienio va
kare kaukėmis apsirengsime visi trys, 
ir mūsų kaukė turi būti panaši į tąjį 
margąjį spaudinį, kurį kadaise parsine
šė dėdė Eugenijus.

•.— Kokį spaudinį?—paklausė Aliukas.
— Tąjį, kuris vaizduoja kuprio Ri- 

goletto šeimą.
— O kas buvo tasai Rigoletto? — pa

siteiravo Petriukas.
— Nepažįsti jo? Nagi, tasai kupriu

kas, apie kurį rašo Verdi; tasai, kuris 
dainuoja:

Širdys mergelių
Linkę vilioti...

— Supratau, supratau!... — suriko 
Aliukas.

— Aš, aišku, — nusprendė Cezaris, —
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rengsiuosi Prancūzijos karaliumi, o 
tu...

— Man patinka būti kupriu, — atsi
liepė Aliukas, — už tat mielu noru ren
giuosi Rigoletto drabužiais!

— Ir aš galvojau, kad tu būsi kup
rys ... Leisk, aš sutvarkysiu ...

— O aš? — paklausė Petriukas.
— Tu apsirengsi Džilda, Rigoletto 

dukrele
— Aš... dukrele? Tavo įsakymu aš 

niekad nebūsiu mergaite. Esu gimęs vy
ru ir noriu rengtis vyru. Ar ne?

— Gerai! Galėsi rengtis ne Rigoletto 
dukrele, o sūneliu... Ką gi, juk Rigo
letto savo šeįmoje negalėjo neturėti nė 
vieno vyro?

— Taip tai man patinka! Sutinku!
Ir trys broliai, patenkinti radę kuo 

rengsis, pradėjo taip šokinėti rateliu po 
kambarį, lyg jau būtų laimėję šimto do
lerių dovaną.

Tik štai Petriukas, staiga sustojęs, pa
klausė savo brolių:

— Atleiskit, broliai, o kur pinigai nu
sipirkti kaukėms?

Visi tylėjo.
— O pinigai įeiti į teatrą?
— Iš kur?

Skautų programa LSS 35 m. minėjimo iškilmėse 
Chicagoje. Scenoje sesė Nijolė Lipčiūtė.

nuotr. B. L

2.
Tą vakarą gulė tylūs, tylūs.
Cezaris miegojo vienas, o kitoje lovo

je, šalia jo, miegojo Aliukas ir Petriu
kas.

— Po šitms pypkių! —■ atsiduso Ceza
ris prieš užmigdamas. — Šitas šimtas 
dolerių buvo kaip ir mūsų! Nekas jų 
negalėjo išplėšti. ..

— Netikiu! ... — sumykė Aliukas.
Petriukas nieko nesakė, nes knarkė 

pačiame įmigyje
Ryte, auštant, Cezaris pabudino savo 

brolius, šaukdamas:
— Džiaukitės, vaikai, džiaukitės! ... 

Radau būdą, kaip padaryti kaukes!
— Tikrai? — žiovaudamas ir raivyda- 

masis paklausė Aliukas.
— Kokias kaukes? — paklausė Petriu

kas pusiau miegodamas.
— Dabar jums viską pasakysiu. Nori

te žinoti, kas duos drabužius? ... Įspė
kite! Juos mums duos dėdė Eugenijus.

Dėdė Eugenijus buvo vaikų mamos 
brolis, gyveno šitoje šeimoje, užsiimda
mas piešinėjimu.

— O iš kur tu žinai, kad jis mums 
duos drabužius?

— Esu tikras . .. Mes nuslėpsime tiks
lą, kuriam jie mums reikalingi.

— O dėdė turi visus drabužius Ri- 
golettui?

— Visai kaip Rigoletto, aišku, neturi, 
tačiau mažai trūksta. Jis turi įvairiau
sių spalvų atlaso. Iš šito atlaso padary
sime kelnes, švarkus ir kepures ...

— Bet jeigu tu rengsiesi Prancūzijos 
karaliumi, tai tau reikės karūnos! — pa
sakė Aliukas.

— Kokie neišmanėliai! — atrėžė Ce
zaris, pakratydamas galvą. — Argi ne
žinai, kad karalius, eidamas pasivaikš
čioti, nenešioja nei karūnos, nei skry
bėlės?

— O kai lyja, ką jis daro? — paklau
sė Petriukas.

— Ima skėtį, o jei ne, tai lieka namie. 
Ir mes taip padarysime, ar ne?

— Tu gerai kalbi, — pridūrė Petriu
kas, — tačiau istorijoje nėra pasakyta, 
kad karaliai, eidami į lauką, pasiima 
skėčius...

— Ir tu dar tiki istorija? Vargšas vai
kutis, kuriam vėjai galvoje! ...

Nieko nelaukdami, trys broliai įėjo 
dėdės kambarin (dėdė beveik visada
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Toronto Vandenių nuotaikingas Lenciūgėlis . . .

miegodavo) ir iš senos spintos ištraukė 
didelį gniužulį šilkinių kelnių, švarkų 
ir atlasinių lupelių.

Paskui nubėgo žvilgterėti į tą garsųjį 
paveikslą, kuris vaizdavo, kaip jie gal
vojo, Rigoletto šeimą. Atlikę visus pa
siruošimus, šoko dirbti.

Petriukas, ilgai galvojęs, nusprendė 
vis tik rengtis mergaite. Cezaris, radęs 
iš paauksuoto kartono padarytą vainiką, 
nusprendė užsidėti ant galvos.

Kitą rytą — tikite ar netikite — visi 
drabužiai buvo paruošti.

Kaip jie juos padarė, nežinau nė kaip 
išaiškinti. Viena tiktai žinau, o štai ką: 
vaikai, nors jie būtų ir negabiausi, vi
suomet parodo didelę išmintį, kada jie 
taisosi sau žaislus.

O pinigai patekti į teatrą? Iš kur juos 
gauti? Iš ko juos pasiskolinti?

Prašyti mamos — jokios naudos, nes 
tai būtų beveik tas pat, kaip išduoti vi
są sumanytą reikalą.

Gerai, kad žinojo, jog įėjimas į teat
rą kaštavo vieną dolerį, vadinasi, trims 
reikėjo trijų dolerių.

Atsiminę, kad gali paskolinti dėdė Eu
genijus, kreipėsi į jį, sakydami norį 
pirkti knygų. O dėdė atsakė:

— Tikrai trijų dolerių norite? Aš ne
galiu tiek mažai paskolinti! Jeigu pra
šytumėte manęs šimtą, du ... tada pa
sikalbėtume ...

— Ką gi, — tarė Petriukas, — jei dė

nuotr. J. Dvilaičio

dė mums patiki šimtą dolerių, mes juos 
mielai paimsime.

— Aišku, kad patikiu. O kodėl turė
čiau nepatikėti?

— Tai gal duosite? ...
— Atneškite man plunksną ir gaba

liuką popieriaus.
Atnešus dėdė ant popieriaus parašė: 

Išmokėkite mano anūkams Ceza
riui, Aliukui ir Petriukui šimtą do
lerių, kuriuos įrašykite mano są
skaitom Dėdė.

— O dabar, — paklausė Cezaris, — iš 
ko mes gausime šitą šimtą dolerių?

— Iš Nelaimingųjų Banko.
— O kur yra šitas bankas?
— Vos tiktai išeisite iš namų, eikite 

tiesiog dešinėn; paskui rasite aikštę, 
paskui suksite į kairę, paskui eisite at
gal, pereisite tiltą ir tuoj prie tilto sto
vi Nelaimingųjų Bankas.

Trys berniukai stovėjo atydūs, bet 
nieko nesuprato.

Atsitiko taip, kad Cezaris, užuot ėjęs 
į mokyklą, tekinas apzujo visą miestą ir 
jei ko nors paklausdavo, kur yra Nelai
mingųjų Bankas, tai visi spoksodavo į 
jį ir juokdavosi:

Grįžęs namo, savo broliams pasakė:
— Dėdė šitaip padarė!
-Ką?
— Nelaimingųjų Bankas yra jo prasi

manymas.
(Bus daugiau)
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]IP HR LIE IILAHUZIID
Skyriųveda s.V.Bražėnas, 41 Hanrahan St.sStamford,Conn.,U.S. A.

STEIGIAME SKAUTIŠKĄ BANKĄ

Surinkimui turtingos mūsų laužų pa
sirodymų medžiagos “Prie Laužo” sky
rius, bendradarbiaudamas su Seserijos 
ir Brolijos Vadijomis, steigia “Laužų 
Banką”. Ta medžiaga bus prieinama vi
siems jos reikalingiems vienetams, bet 
pirmiausia reikia ją surinkti. Būkime 
L. Banko indėlininkais nuo jauniausių
jų iki seniausiųjų! Kiekvienas žino ką 
nors, kas gali praturtinti mūsų laužus.

Skautės siunčia medžiagą ps. G. Mo- 

destavičienei 1355 E. 82 Str., Cleveland, 
Ohio, U.S.A.
Skautai savo “indėlius” siunčia v.s. F.
Prekeriui 806 Main Str, Stamford, Conn. 
U.S.A.

Labai palengvintų darbą, jei, kas gali, 
siųstų medžiagą dviejuose egzemplio
riuose.

Tad paraginkime kitus ir padirbėkime 
patys. Kiekvienas “po centą”, ir turėsi
me “banką”! “Prie Laužo” Red.

ŽODIS Į LAUŽU BANKO 
INDĖLININKUS

Redakcijos prierašas: Labai malonu pranešti, 
jog Laužų Banke Brolijų atstovaus v.s. Felicijonas 
Prekeris, puikus vadovas ir laužavedys. Kadangi 
į jo rankas mes patikėsime savo skautiškos kū
rybos 'santaupas" ir kadangi jis prieš tris mėne- 
nesius atšventė skautavimo 30 metu jubiliejų, no
riu visus su juo supažindinti. Brolis Prekeris, gi
męs 1 908 m. rugsėjo mėn. 1 8 d. Šeduvoje, skau
to įžodį davė 1923 m. rugsėjo mėn. Ėjęs įvairias 
pareigas nuo skiltininko iki tuntininko imtinai 
(Šeduvoj, Šiauliuose, Kriokliuose, Kaišedoryse, 
Klaipėdos krašte, Vilniuje, Vokietijoje ir Angli
joje). Savo skautišką kuprinę atsirišęs net vienuo
likoje stovyklų ir 3-se sąskrydžiuose, pradedant 
I-ja Taut. Stovykla. V. s. F. Prekeris Lietuvoje at
sidėjęs ir su pasisekimu dirbo mokytojo darbą, kg 
daro ir JAV (šeštadieninėje mokykloje), kur jis su 
šeima atvyko 1952 m.

Linkime jam gero vėjo naujame darbe ir skau
tiškoje veikloje. Red.

Mūsų vyr. laužavedys nusipirko “te- 
leviženą”, na ir pakvietė mane tuo tech
nikos stebuklu pasistebėt. Nuėjau, dar 
ir savo šeimą nusivedžiau, lyg koks ško
tas. Tikėjaus, mat, gal ir pasistiprint su 
gebėsiu — tad vis, mat, ekonomija. Tai
gi nuėjom.

Žmonių jau susirinkta. Būrelis sėdi 
sau visi įsispytrėję į keturkampę dėžę, 
o iš ten visokis triukšmas ir mirgėjimas 
kambarin sklinda. Susėdom ir mes į tą 
pusratį ir žiūrim, kaip ten ekrane žmo
gynai už pinigą plūkiasi.

— Štai kur naujoviškas laužas, — sa
kau.

— Taigi, juokias Vilius —• visko yra, 
tik trūksta ugnies .. .

Išėjom kitan kambarin ir pradėjom 
kalbėt apie laužus. Ir gyviau, kaip “tele- 
vižene”, pradėjo skrist vaizdai laužų 
nuo Panemunės šilo, Palangos jūros iki 
Alpių ir Niagaros. Priėjo kalba prie 
Laužų Banko ir konkretaus jo vykdymo.

Kaip ir kiekvienas bankas, taip ir šis 
pirmiausiai kreipiasi Į skautiškąją vi
suomenę, ypač senus lapinus ir vilkus, 
sudėt savo santaupas pas mus. Mes gi 
pagal visas išgales stengsimės padėti 
reikalingiesiems. Taigi sesės ir broliai, 
kviečiam į talką parengt lietuvišką 
skautų laužą svetur. Gal tat padės pa
daryti mūsų laužų programas įdomesnė
mis ir duos joms daugiau auklėjamosios 
reikšmės. Bankas nemano pasitenkint, 
suteikdamas reikalingiem visai apdoro
tą programą, nors kur reikės, jis galės 
padėt, bet drauge ir duot keletą pašne
kėsiu apie laužą ir jo paruošimą “Skau
tų Aide”.

Taigi aprašykite ir atsiųskite sekan
čius dalykus:

I. Laužų apeigos: a) pradžia, suėjimas, 
įvesdinimas; b) uždegimas; c) svečių 
pasveikinimas; d) įvairūs papročiai; e) 
laužo užbaigimas.

II. Laužų programos: a) dainos, b) 
pasirodymai, c) vaidinimai, d) deklama
cijos, e) melodeklamacijos, f) gyvieji 
paveikslai, g) dainų inscenizacijos, pa
sakos, pasakėčios ir jų inscenizavimas, 
i)pokštai, staigmenos, j) žinios, k) mis-
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IŠRADINGOJI SKRUZDĖ

Vienas senyvo amžiaus vyriškis mėg
davo maitinti savo mažyčio sodo skruz
dės, pabarstydamas joms cukraus ant 
savo miegamojo kambario palangės.

Kartą jam parūpo sužinoti, ką skruz
dės darys, jei jis padės cukrų joms ne
pasiekiamoje vietoje. Jis pripylė cuk
raus į vaikišką žaisliuką — kibirėlį ir 
stipria virvele parišo jo rankeną prie 
lango viršutinės skersinės sijos. Skruz
dės, tai pastebėjusios, pradėjo ropoti 
lango rėmais, skersine sija ir nusileido 
virvele į kibirėlį suvirsdamos krūvon. 
Vėliau kai kurios iš jų grįžo atgal ir pa
siliko ant palangės. Likusios gi pradėjo 
vilkti cukraus trupinėlius prie kibirėlio 
krašto ir mesti juos apačioje laukian
tiems giminaičiams.

Šis mažytis įvykis rodo kaip 5000 su 
viršum skruzdžių rūšių išliko gyvos 
daugiau kaip 50 milijonų metų šiame 
besivaržančiame pasaulyje. Sprendžiant 
kasdienio gyvenimo uždavinius, skruz
dės savo išradingumu niekam nenusi
leidžia, net gi žmogui.

Vienas asmuo klydo manydamas, kad 
skruzdės neturi nuosavybės teisių į kle
vą, esantį jo kieme. Norėdamas jas at
baidyti nuo medžio, jis kruopščiai api
pylė derva žemę aplink medį. Šis dervos 

lės, 1) varžybos, mjrakietos, šūkiai, var
pai, n) pašnekesiai, jų temos, o) dieno
raščiai.

III Laužų rūšys: a) skilties, dr-vės, 
tunto, b) iškilmingieji, c) įvykių, d) 
vakarojimai.

Kiekvienas dalykėlis, matytas, girdė
tas, ar Jūsų pačių sukurtas yra didelis 
indėlis į skautiško patyrimo iždą. Gali
te siųsti ir ištisus laužų aprašymus, ku
riuos esate matę, dalyvavę, ruošę ar su
planavę.

O vasarai atėjus susitiksim prie laužo!
v.s. F. Prekeris,

Laužų Banko vedėjas. 

žiedas buvo pėdos pločio. Pirmosios 
skruzdės, bandžiusios pereit dervą, 
įklimpo, bet po jų einančios atsinešė že
mės grumstelių ir greitai išvedė per 
dervos žiedą žemės taką, kuriuo jau sau
giai galėjo pasiekti medį. Skruzdės kū
nas susideda iš trijų dalių: galvos krūti
nės ląstos ir pilvo. Galvoje yra svarbiau
si jutimų organai ir nepaprastai didelės 
smegenys. Krūtinės ląston atsiremia še
šios kojos ir kartais sparniukai. Pilve 
yra viduriai su skrandžiu ir veisimosi 
organai. Pasitaiko skruzdžių, vos įžiūri
mų akimi ir iki colio didumo ar daugiau.

Nors jos yra beveik visiškai aklos, bet 
savimi rūpintis sugeba labai gerai, pav., 
paimkime vien jų maitinimąsi.

Augalinės utėlės, kurių kiekviena bū
na maždaug 1/20 colio ilgio ir 1/25 colio 
pločio, įsmeigę savo mikroskopinius sna
pelius į augančio augalo audinius, geria 
jų sultis. Vėliau šias sultis jos gali iš sa
vo kūno išskirti. Kai kurios skruzdžių 
rūšys maitinasi šiomis sultimis. Tam rei
kalui jos surenka augalines utėles į kai
menes, jas gano ir tvarkingai, kaip kar
ves, melžia. Rūpestingai parinkdamos, 
jos gali per valandą laiko iš savo “kar
vučių” prisimelžti nuo 20 iki 40 medaus 
pavidalo lašų. Kitos laiko jas “tvartuo
se”. Vėl kitos skruzdės nupjauna jų 
sparnus, kad negalėtų pasišalinti.

Prieš keletą metų JAV Žemės Ūkio 
Departamentas Vašingtono šiltnamiuose 
augino Liberijos kavos medžius. Šio me
džio lapų apatinėje pusėje kai kurių 
gyslų pradžioje būta mažyčių, nektarą 
(augalų sultis) išskiriančių liaukų. Juo
dosios skruzdės, išdidžiai vaikščiodamos 
šiame rojuje, nutarė, kad šios nektaro 
liaukos bus puiki ganykla jų augalinių 
utėlių kaimenėms. Jos atsinešė vieną 
utėlių ir pabandė įsprausti ją į liaukos 
angą, bet angos būta per mažos. Po to 
jos bandė dar keletą utėlių, bet visos bu
vo perdidelės. Susirinkusios “posėdžio”, 
jos nusprendė padidinti liaukos angą, 
nugrauždamos angos kraštus, ir vėl ban
dė Įstumti utėlę. Šį kartą ji pralindo. 
Laikas nuo laiko jos stebėjo, kaip sekasi 
jų “karvutei”. Ji riebėjo. Patenkintos iš
radimu, jos dar daugiau praplėtė angą 
ir įkišo ten ganytis visą utėlių kaimenę.

Skruzdės taip pat ir “ūkininkauja”. 
Viena jų rūšis — ravinčioji skruzdė — 
rūpestingai išravi visas žoles iš apvalaus 
ploto aplink skruzdėlyną ir šiame plote
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leidžia augti tiktai jų mėgiamam javui 
— tam tikrai žolių rūšiai, žinomai skruz
džių ryžių vardu.

Kita skruzdė — skėtinė — augina 
maistą požeminiuose soduose. Dar kita 
‘—Argentinos gyventoja-—augina mais
tą atvirame ore, skruzdėlyno paviršiuje. 
Pietų Prancūzijos derlių valančioji 
skruzdėlė renka sėklas, jas suskirsto ir 
pasikrauna maistui rūpestingai uždary
tuose aruodose.

Būdingoje skruzdžių .kolonijoje yra 
trijų rūšių gyventojai: skruzdžių kara
lienė, kuri deda kiaušinėlius, darbinin
kės, kurios atlieka kasdienį skruzdėlyno 
ruošos darbą, ir patinėliai, kurie visai 
nedirba. Skruzdžių karalienės gyvena 
16 metų ir ilgiau, darbininkės neilgiau 
kaip 5 ar 6 metus, o patinėliai nugaišta, 
praslinkus kelioms valandoms po jung
tuvių. Kolonijos gyventojų daugumą 
sudaro darbininkės.

Skruzdės stato požeminius miestus, 
kurie kartais išlieka ilgiau kaip 80 metų. 
Pastabus skruzdžių gyvenimo tyrinėto
jas entomologas (vabzdžių specialistas) 
H. Ch. McCook pasakoja apie vieną tokį 
skruzdžių miestą, kuris užima 50 akrų 
(20 ha) plotą. Jis apskaičiavo, kad šis 
miestas palyginant yra 84 kartus dides
nis už Didžiąją Piramidę. Londonas ir 
New Yorkas, palyginus su šiais sambū
riais, būtų nedidesni už kaimus.

Atmatoms pašalinti skruzdės turėjo 
sanitarinius įrengimus — vieną ar dau
giau kambarėlių skruzdėlyno sausiau- 
sioje ir daugiausia nuo įėjimo angos nu
tolusioje vietoje. Tikrai tai nepaprastai 
protingas veiksmas, nes panašiose sąly
gose nei žmonių inžinieriai negalėtų 
nieko geresnio sugalvoti.

Skruzdžių sveikata ir gyvybingumas 
yra nepaprastas. Besimaitindamos van
deniu, jos gali išlikti gyvos nuo 70 iki 
160 dienų. Jos gali išlikti gyvos išbuvę 
po vandeniu ištisą savaitę. Pastebėta, 
kad skruzdė, netekusi galvos, gali dar

išgyventi net 20 dienų.
Gyvenimas bendruomenėje skruzdėms 

nesudaro jokių rūpesčių. Nežinoma, kad 
to pačio “miesto” dvi skruzdės kada nors 
peštųsi, ginčytųsi, netektų kantrybės 
arba pamirštų meilumą. Pagalvokime, 
koks tobulas turi būti sugyvenimas 
skruzdžių “miestuose”, kur dažnai yra 
nuo dviejų iki trijų milijonų gyventojų!

Kartą vienas tyrinėtojas pastebėjo pa
vienę skruzdę greitai judančią prie vė
liavos akmens visai netoli nuo jo prie
angio kėdės. Turėdamas rankoje keletą 
džiovintų vynuogių, jis vieną jų padėjo 
skruzdei ant kelio, norėdamas sužinoti, 
ką ji darys. Skruzdė sustojo ir palaižė 
vaisių. Po to, staiga apsisukusi, nusku
bėjo prie skruzdėlyno angos, esančios 12 
pėdų atstumo. Praėjo kelios minutės. 
Staiga iš skruzdėlyno angos pasirodė 
astuonios skruzdės ir greitai nuropojo 
tiesiai prie vynuogės. Matyti, kad vyn
uogę atradusi sugebėjo tai pranešti ki
toms, nes jos tiksliai žinojo, kur laimi
kis randasi.

Kai kurios skruzdžių rūšys, iškylau- 
damos skruzdėlyno apylinkėse, permer
kia nueitą kelią skruzdžių rūkštimi. Bet 
kokiu būdu pirmoji pranešė kitoms 
draugėms apie vynuogę?

Britų entomologas Sir John Lubbock 
atliko įdomų bandymą. Vienodame nuo
tolyje nuo skruzdėlyno jis padėjo dvi 
mažutes lėkšteles. Vienon lėkštelėn jis 
įdėjo 50 vikšrų, kiton 4. Po to, į kiekvie
ną lėkštelę dar po skruzdę. Kiekviena 
skruzdė tuojau čiupo po vikšrą ir pra
dėjo vilkti kaip galint greičiau skruzdė
lynam Tris kartus daugiau skruzdžių 
skubėjo prie 50 vikšrų lėkštelės, kaip 
prie 4 vikšrų lėkštelės. Kaip jos sužino
jo, kad viena kryptimi darbininkių rei
kalinga daugiau, negu kita?

Mokslininkai, tyrinėję skruzdžių gy
venimą mano, kad jos turi anteninę 
(ūsiukų pagalba) “kalbą”. Beveik visa
da susitikusios jos antenomis paliečia 
viena kitą lyg kažką norėdamos pasa
kyti.

® © ®

Žmogus savo kūno sudėtimi yra arti
miausias žmoginėms beždžionėms, bet, 
kiek tai liečia kasdienio gyvenimo prob
lemų sėkmingą sprendimą, skruzdėms 
visai teisėtai priklauso vieta tuojau po 
žmogaus. Suliet. J. S.
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Skyrių veda: ps. P. Pakalniškis, 133 1, 16^ St. Santa Monica, Calif. , U. S. A.

“SK. AIDO” VAJUS . . . 
SKAUTU UNIFORMOS . . . 
VISAI NESENIAI . . .

“Sk. Aido” vajus vėl rieda į riekį kaip 
iš pypkės. Vargšas adminstratorius! Jam 
dabar pati rugiapiūtė ... Šiandien veda 
Torontas, nes jau gerokai perviršijo per
nai metų prenumeratorių skaičių. Ge
riausiai medžioklė sekasi Šatrijos skau
čių tunto tuntininkei ir Rambyno skau
tų tunto adjutantui. Budėkite visos Či
kagos, bostonai, clevelandai, omahos ir 
tt. ŠĮ kartą Torontas šaukia drauge su 
Binkių: “Debesų keliu plačiuoju aš va
žiuoju!” Atsiliepė Anglija. Rochesteris 
ir Worcesteris tarp pirmųjų. Kas šiais 
metais nusineš skydus ir palapines? Ku
rie bus pirmieji vienetai užsisakę “Sk. 
Aidą” 100%? Kur bus daugiausia garbės 
prenumeratorių? Viskas paaiškės per 2 
ateinančius mėnesius. Nuo to priklau
sys ir laiminga “Sk. Aido” ateitis, kuri 
yra jūsų, sesės ir broliai, rankose. Skau- 
tams/tėms pareigos supratimo, skilti- 
ninkams/kėms kietumo ir veržlumo, o 
draugininkams/kėms gero budėjimo — 
kad viskas eitų gerai! Ir kaip gi neis ge
rai, jei visi kaip vienas darban pasiry- 
žome? Saviškius paspauskime, kad cyp
tų kaip reikia, nes “nėra skauto be “Sk. 
Aido”. Tegu nedaro gėdos skilčiai, tegu 
nestabdo, kai visi veržiasi į 100% vie
netų eiles. Lankydami neskautus, ne
leiskime savo skruostams rausti, nes 
prašome paramos ne sau asmeniškai, 
bet tam Lietuvos sūnui ir dukrai Vokie
tijoje, kuris-ri nepajėgus pats sau lietu
viškos jaunimo spaudos užsisakyti. Skil
tys, valtys, būreliai, draugovės ir laivai, 
jūs žinote kas daryti!

Skautų uniformos, kurias tenka maty
ti “Sk. Aidui” prisiunčiamose nuotrau
kose, kartais sukelia tikrą siaubą. Drau
govės ar tunto sueigos dalyviai atrodo 

tiesiog kaip kokio nors gero zoologijos 
sodo išrikiuoti eksponatai... Margumas 
neišpasakytas, o, svarbiausia, tie neuni- 
formuoti vis skverbiasi į priekį ir, kas 
pikčiausia, šypsosi. Broli, čia verkti rei
kia, ne šypsotis. Argi jau taip sunku 
gyvenant šiame kontinete įsigyti skau
tišką uniformą? Juk bendra uniforma 
padeda mums jungtis ir dažnai net būti 
joje geresniais. Skautybės įkūrėjas ne
įvedė jos vien tuščiam blizgėjimui. Pa
mąstykime ir pasvarstykime ateinan
čioje sueigoje, kam mums uniforma rei
kalinga ...

Siaubingiausios nuotraukos šia pras
me buvo gautos iš NJS foto korespon
dentų. Čia turiu mintyje tik Brolijos 
vienetus ir tą atsimena kiekvienas ten 
buvęs. Pasirodo, yra dar skautų vykstan 
čių stovyklon ilgomis juodomis kelnė
mis, margiausiomis uniformomis ar vi
sai be jų. Susitvarkykime bent ateinan
čią vasarą! Uniformų dėvėjimo taisyklės 
Brolijai nėra pakeistos nuo Vokietijos 
laikų ir už jų išlaikymą daug kur buvo 
kietai kovota. Išlaikykime savo seną, 
tvarkingą, lietuvišką uniformą!

Visai neseniai teko būti liudininku 
vienos skautų iškilmingos sueigos, ku
rioje 9 berniukai davė įžodį. Gražūs ka- 
klaraišiai, naujutėlės uniformos, gražūs 
linkėjimų žodžiai, o už vis gražiausi jau
nųjų pasiryžimai augti pilnais žmonė
mis! Naują šv. Jurgio riterių būrelį į 
pasaulį gera daryti išlydėjo tėvelių akys 
ir drausmingai išrikiuotas tuntas. Ste
bint šio būrelio žvalius veidukus, sun
ku buvo atspėti, kuris iš jų po 10 metų 
bus skautininku, kuris kada nors gal ir 
Vyriausiuoju. Juk ir generolas nuo eili
nio pradeda ... Pagrindinis, aišku, lin-
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kėjimas buvo, kad kiekvienas jų išliktų 
geru skautu visą gyvenimą, visai nežiū- 
į tai, kiek kuris aukštai Brolijoje pa
kops. Slaptai kiekvienam linkėjau būti 
laimingu surasti vadą — skautiško gy
venimo pavyzdį, kuris išves per audrin
giausius jaunystės metus ir įžiebs širdy
je idealų liepsnelę negęstančią iki pas
kutinio šios žemės atodūsio. Tik ar vi
siems tas pasiseks?

Kas yra turėjęs reikalų ilgesnį laiką 
su skautišku judėjimu, tas yra, be abe
jo, pastebėjęs, kad kaikurie skiltininkai, 
berniukams išlaikius trečio patyrimo 
laipsnio egzaminus, ištisais mėnesiais ir 
kartais net ištisais metais nieko nedaro 
jiems į aukštesnius laipsnius parengti. 
Skautams tokia “skautybė”, aišku, “nu
sibosta” ir jie išstoja iš skilties. “Nusi
bodo skautybė”, jie sako. Bet kaip gi 
tas gali atsitikti, jei jie jos niekuomet 
nepažino vien apsileidusio vadovo dėka? 
Skautybė nėra toks dalykas, kad galėtų 
nusibosti, bet jei tenka kelis mėnesius 
išbūti skiltyje, kur nieko neveikiama, 
kur skiltininkas nesirūpina, tai tas ne
veikimas, nesirūpinimas, apkiautimas ir 
nusibosta. O nusibosta todėl, kad ber

niukai negauna pagyventi tuo tikruoju 
skautišku gyvenimu, kuriuo tikėjosi gy
venti stodami į organizaciją.

Skiltininkai, nenuvilkime savo ber
niukų. Jie atėjo į jūsų skiltį kupini di
delių lūkesčių, ir mes turime pasirūpin
ti, kad visi tie lūkesčiai išsipildytų. 
Skautybėje yra daug nuotykingumo ir 
romantikos. Skiltininkų pareiga — pa
dėti berniukams surasti visa tai, apie 
ką jie svajoja — ir duoti dar šį tą 
daugiau.

Jau pirmoje skilties sueigoje po įžo
džio davimo iškilmių kibkite į II-jo pa
tyrimo laipsnio programą. Tegu pajunta 
jaunieji kad skautybė nėra dūlėjimas 
vietoje, kad skiltin atėjus reikia kietai 
dirbti. II-jo patyrimo laipsnio reikala
vimus išdėstykite sueigų ir iškylų prog
ramose taip, kad jos būtų įvairios ir įdo
mios. Darbščių skilčių skautams skau
tybė negali “nusibosti”, ypač jei joms 
vadovauja skiltininkai — tikri skautai 
— pavyzdžiai!

SEMARORU SIGNALIZUOTĖS MOKYMAS RATAIS 
Brėžiniuose atvaizduotos raidės ir kampai, kuriuos reikia suda
ryti rankomis, kad išeitų raidės. Ženklai parodyti taip, kaip at
rodo skaitančiam.

Pirmasis ratas (A — G). II ratas (H—N, išskyrus J).
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V ratas (skaitmens 
ženklas, J ar rai
džių ženklas ir V).

SKILČIŲ BUKLŲ ĮRENGIMAS

Skilties buklas yra skilties seklyčia, 
jos darbovietė ir šventovė, kur skautai 
darbo ir laisvalaikio metu atsigaivina. 
Skautui skilties buklas yra antri namai, 
daugiau, negu namai, nes namuose skau
tas to neturi, ką jis gali rasti savo skil
ties būkle. Užtat ir rengiant skilties 
buklą reikia stengtis, kad jis atitiktų 
daugelį reikalavimų.

Pirmiausia buklo patalpa. Ji gali bū
ti gauta mokyklos pastato rūsy, palėpė
je, negyvenamo pastato kampe, kurio 
nors skauto šeimos name, garaže ar pa
našiai. Jei yra pasirinkimo galimybė, 
skiltininkas turi žiūrėti, kad skilties 
buklas būtų maždaug vienodame atstu
me nuo visų jo skilties skautų namų. 
Skiltis neturi galvoti apie ištaigingą 
buklą, bet apie praktišką: kad nepato
giam orui esant, savo būkle būtų galima 
sušaukti skilties sueigą ar pravesti kitus 
skautiškus užsiėmimus. Skilties buklas 
dažniausia gaunamas veltui. Todėl, jį 
imant, jo savininkui niekad nereikia sta
tyti jokių reikalavimų. Gavus patalpą, 
pirmiausia reikia ją pagrindinai apšva

rinti: iššluoti, nuvalyti sienas ir palubes 
nuo voratinklių, nuplauti langus ir kit.

Kadangi jokių baldų negauta, reikia 
ir jais pasirūpinti: skiltininkas užklau
sia savo skautų, kas galėtų atnešti ne
naudojamų baldų iš namų. Juk beveik 
kiekvienuose tėvelių namuose yra pa
stogėn ar sandėlin išmesta sulūžusi kė
dė, staliukas, suolas ar pan. Tėveliams 
leidus, toki nebenaudojami baldai nuke
liauja prie skilties naujai gautos buklo 
patalpos. Ten vieną pavakarę, kai visa 
skiltis susirenka, prasideda darbas: kas 
taiso sulūžusią stalo, kėdės, staliuko ko
ją, kas kala stalui viršų, kas dažo buklo 
sienas, lubas ir pan. Skilties būkle vis
kas turi būti atlikta pačių skautų ranko
mis! Jei nebūtų tų atsineštinių pačių rei
kalingiausių baldų — stalo, kėdžių, suo
lo, — į pagalbą turi ateiti skautiškas su
gebėjimas: viską reikės patiems pasida
ryti. Sekančių iškylų metu skiltis atran
da medžiagos tiems patiems reikalin
giausioms baldams pasidaryti. Stalą ga
lima pasidaryti iš keturių storesnių bal- 
kelių sukryžiavus ir sukalus dvi poras
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kojų, jas viršuje ir per vidurį sutvirti
nus; stalo viršus gali būti išpintas vyte
lėmis ar užkaltas lentomis. Kėdes ar 
suolą visada gali atstoti miške išrauti 
kelmai, stuobriai, iš paupio atnešti sa
vaip išsiraitę akmenys, žodžiu, viskas, 
ant ko būtų galima atsisėsti. Nenešti į 
buklą tokio baldo, ant kurio atsisėdę 
skautai išleptų! Minkštoms kėdėms ir 
foteliams bei sofoms — ne skautų būkle 
vieta!

Sutvarkius pagrindinius baldus, eina
ma prie skautiško Įsikūrimo: pagrindi
nėje sienoje, aukščiau visų paveikslų, 
pakabinamas kryžius. Jis — skilties su
sikaupimo ir dvasinio lavinimosi cent
ras. Kryžius iš kraštų gali būti apsuptas, 
bent kiek žemiau pakabintomis, tauti
ne ir to krašto, kuriame gyvename, vė
liavomis. Mūsų tautinė vėliava, žiūrint 
iš fronto, turi būti kryžiaus dešinėje, o 
kita vėliava — kairėje. Ant sienų paka
binti vaizdus ir paveikslus, vaizduojan
čius mūsų Tėvynės Lietuvos gamtą, eže
rus, upes, kalnus, piliakalnius ir t.t.

Visus juos galima rasti mūsų lietuviš
kuose visuomeniniuose laikraščiuose, 
tik reikia iškirpti, įdėti į rėmelius ir pa
kabinti. Būtų dar gražiau, jei kuris iš 
skilties skautų pats tokius paveikslus 
nutapytų. Buklo kampe tarp dviejų sie
nų padaryti mažą stovelį, į kurį įstatyti 
lazdą su skilties gairele. Tame pačiame 
kampe iš gairelės šonų ant sienos gali 
būti pakabintos gairelės mūsų tautinių 
jubiliejinių stovyklų arba gairelės, gau
tos skilties skautų, dalyvavusių užsienio 
stovyklose. Šis skilties kampas yra rim
ties ir skilties garbės kampas. Į jį sutel
kiami visi skilties skautų pasižymėjimo 
ženklai. Ten gali stovėti dar ir atskiras 
staliukas ar spintelė su stiklinėmis du
rimis, kurios viduje galima sudėti skil
ties knygas: Skautybę Berniukams, 
Skiltininko Vadovėlį, Skilties Knygelę 
ir kitas. Taip pat skautų laikraščius: 
“Skautų Aidą”, “Mūsų Vytį”, “Gaires” 
ir kit. Jei spintelės nebūtų, ją visada 
gali atstoti knygų lentynėlė. Kitame 
buklo kampe turi būti padėtas krepšis

PĖDSAKAI

a. bėgančio kiškio, b. šuoliais lekiančio kiškio, c. lapės, d. voverės, e> ežio, f. žiurkės, g. medžiuose, h. ant žemės gyvenančių, k. einančios stirnos, 1. bėgančios stirnos ar briedžio, m. katės,16 n- lapės, o. šunies, p. vilko.
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popieriams; jį taip pat kuris nors skil
ties skautų nupina iš vytelių ar sukala 
iš lentelių. Į popierių krepšį metami tik 
popieriai, jokiu būdu ne maisto lieka
nos. Palubėje, kur yra pakabinta elekt
ros lempa, vietoje pirkto lempos gaubto 
skiltis jį patį pasidaro iš popieriaus ir 
kartono. Jis iš šonų gali būti pagražintas 
skautiškų motyvų ornamentais. Ant du
rų iš vidaus pusės, jei ant kitų kamba
rio sienų nebebūtų vietos, galima pri
tvirtinti rūbams kabyklą. Nagingoje 
skiltyje tokią kabyklą atstos rūbams ka
binti stovas. Jis galėtų būti padarytas 
iš sauso medžio liemens su 7-8-mis šako
mis viršuje, apačioje įstačius į sunkesnį 
stovą, kad, visai skilčiai sukabinus vir
šutinius rūbus, stovas atlaikytų pusiau
svyrą. Paskutiniame buklo kampe pa
statoma didoka medinė dėžė, kurion su
dedamas skilties stovyklinis inventorius 
(jei neturima kitos patalpos): palapinė, 
kirvis, kastuvas, skilties virtuvės rakan
dai. Ši dėžė sukalama iš lentų ir patikri
nama bent vieną kartą į mėnesį, kad in
ventorius nepradėtų rūdyti, pelėti ar 
gesti.

Jei būkle yra malkomis kūrenama 
krosnis, šalia jos turi būti ir malkoms 
sukrauti dėžė. Malkos gali būti gražiai 
sukrautos šulinėlio pavidalu.

Kai buklas yra gerai aptvarkytas, 
skiltis paskelbia buklo atidarymą. Į jį 
kviečiama visa draugovė. Atidarymo 
metu draugininkas iškilmingame mo
mente ant išorinės durų pusės užkabina 
iškabėlę: “Arų Skilties Buklas”. Iškabė- 
lė pagražinta skautiškais bei tautiniais 
motyvais. Ant iškabėlės taip pat pažy
mėta, kurią savaitės dieną (neskaitant 
skilties sueigos meto) ir valandą buklas 
atidarytas ir jį gali aplankyti svečiai — 
kitų skilčių skautai pasiskaityti skautiš
kos spaudos, pasimokyti patyrimo laips
nių programos, pažaisti skautiškų žaidi
mų (tik ne kortų!) ir 1.1. Skilties buklas 
pasidaro ne tiktai buklas, bet ir sve
tainė.

Buklo priežiūra. Visa skiltis turi ži
noti, kur padėtas buklo raktas. Geriau
sia, kad raktas būtų padėtas pas to pa
ties namo savininką. Į buklą skautiškais 
reikalais bet kada gali užeiti skiltinin- 
kas ir paskiltininkis. Buklui prižiūrėti, 
aptvarkyti, parūpinti sauso kuro ir kit. 
pamėnesiui skiriamas buklo budėtojas. 
Jis kartą savaitėje, kai buklas yra ati

darytas, atvyksta į buklą (bent kiek 
anksčiau prieš lankymo laiką), išvėdina, 
pakuria krosnį, nuvalo dulkes ir paskui 
jame budi, kol visi lankytojai išeina na
mo. Prieš uždarant, jis vėl buklą pagrin
dinai sutvarko. Po skilties sueigų buklą 
sutvarko visa skiltis. Išeinant ypač rei
kia dėmesį kreipti, kad krosnyje nebe
būtų gyvų žarijų. Visai skilčiai, draugo
vei ir net tuntui būtų labai nemalonu, 
jei iš skautų skilties buklo kilęs gaisras 
namo savininkui padarytų nuostolių. 
Skiltininkas ir buklo budėtojas prižiūri, 
kad buklo patalpoje nebūtų rūkoma.

Bendrai, skiltininkas prižiūri, kad 
būkle kiekvienu metu viskas stovėtų sa
vo vietoje, kad būtų švaru, gražu, o nuo 
to pareis ir buklo jaukumas. Per keletą 
metų toks gražiai prižiūrimas buklas 
pavirs į savotišką skautišką muziejų. 
Jame skautas suras viską, ko tik norės. 
Jis pasidarys susibūrimo vieta ne tiktai 
skautams, bet ir kitiems apylinkėje gy
venantiems berniukams. Tuo Arų skiltis 
ne tiktai įkūrė savo vadovietę, bet jų 
buklas pasidarė visos tos apylinkės ber
niukų judėjimo centru.

Pagalvėlė, V. Matis
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Skyrių veda ps. V. Tamulaitis, 1626 
Rockwood St., Los Angeles 26, Calif.

PAGRINDINĖS LĖKTUVO DALYS 
S. v. lak. Z. Koronkevičius

Svarbiausia normalaus lėktuvo ar 
sklandytuvo dalis yra sparnas (1). Spar
nas, judėdamas ore, išvysto keliamąją 
jėgą, kuri kelia lėktuvą jam skrendant. 
Sparno galuose yra įtaisyti skersvairiai 
(2), kuriais palaikoma lėktuvo pusiau
svyra skridimo metu. Sparno priešakinė 
briauna (3) vadinama atakos briauna, 
gi užpakalinė briauna (4) vadinama 
nuoslydžio briauna. Atakos briaunoje 
sparno galuose įtaisytos signalinės lem
pos: dešiniame (5) — žalia, o kairiame 
(6) — raudona. Brėžinyje matomo lėk

tuvo sparnai paremti spyriais (7). Ta
čiau norint sumažinti oro pasipriešini
mą, spyriai nenaudojami ir toks spar
nas, kuris nėra paremtas spyriais, vadi
namas laisvai nešančiu. Normalaus tipo 
lėktuvo vąirai įtaisomi uodegoje. Posū
kio vairas (8), kuriuo lėktuvas pasuka
mas dešinėn ar kairėn, pritvirtintas prie 
stačios, nejudomos plokštumos - kylio 
(9). Prie kylio įtaisoma trečioji signa
linė lempa (10) — balta. Aukštumos vai
ras (11), kuriuo vairuojamas lėktuvas 
kylant ar leidžiantis, pritvirtintas prie 
gulsčios nejudomos plokštumos — sta
bilizatoriaus (12). Variklis (13) papras
tai įtaisomas lėktuvo priekyje. Jis suka 
propelerį (14), kurs traukia lėktuvą pir
myn. Lėktuvui pakilti ir nutūpti reika
linga važiuotė, kuri susideda iš važiuok
lės spyrių (15) ir ratų (16). Kad ratai 
sudarytų mažesnį pasipriešinimą, mūsų 
brėžinyje jie parodyti pridengti pračiuo- 
žikliais (17). Kadangi lėktuvui skren
dant važiuoklė nereikalinga, o ji sudaro 
žymų oro pasipriešinimą, tai daugelis 
lėktuvų turi įtraukiamą važiuoklę. Taip 
pat jie turi ir įtraukiamą uodegos rams
tį, kurs mūsų brėžinyje parodytas ne
įtraukiamas (18). Visas paskiras lėktu
vo dalis jungia lėmuo (19), kuriame yra 
įtaisyta lakūnui kabina (20).
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PIRMASIS SKRIDIMAS 
ps. V. Tamulaitis

1783 metų birželio ankstyvas rytas. 
Neseniai patekėjusi saulė savo spindu
liais nužeria mažo Prancūzijos miestelio 
Annonay stogus, tačiau visose miestelio 
gatvelėse jau didelis judėjimas. Miestie
čiai su šeimomis skuba į turgaus aikštę. 
Taip pat visur pilna ūkininkų, atvyku
sių net iš tolimųjų apylinkių. Visi karš
tai kalba ir ginčijasi. Mat, jau kelios die
nos kai visoje apylinkėje iškabinti skel
bimai, kad broliai Etienas ir Juozas 
Montgolfierai skris oru. Nors jiedu yra 
žinomi ir gerbiami popieriaus fabrikan
tai, bet, pasklidus šiai žiniai, apie juos 
pasireikšta įvairiausių nuomonių. Vieni 
juos laiko apgavikais, antri gi — nepa
prastais išradėjais. Tretieji, bailesni, dar 
galvoja, kad jei čia ir bus kas nors pa
rodyta, tai be nelabojo pagalbos tikrai 
neapsieis.

Taip įtempimas vis didėjo, kol atėjo 
paskelbtoji birželio 5 diena. Turgaus 
aikštė jau pilna žmonių. Susigrūdę jie 
smalsiai dairosi ir ką gi mato? Viduryje 
aikštės stovi paaukštinimas su dviem 
stulpais ant kurių kabo didelis medžia
ginis maišas, viduje išklijuotas popierių. 
Jis pritvirtintas prie skersai tarp stulpų 
ištemptos virvės. Argi čia ir būtų tas iš
garsintas išradimas? Visi reiškia savo 
nepasitikėjimą. Net ir vietiniai valdžios 
pareigūnai, sėdį jiems specialiai skirtose 
vietose, nepasitikėdami kraipo galvas. 
Bet, štai, ant paaukštinimo užlipa Etie
nas Montgolfieras. Jis pakelia ranką ir, 
žmonėms nutilus, taria: “Mano ponai, 
mes pripildysim šį maišą ypatingo rūko, 
kurį mokame pagaminti, ir jūs pamaty
site jį iškylant iki debesų”. Ir prasideda 
stebuklas! Maišas pradeda pūstis, išsi
tempia ir pasirodo visoje savo didybėje. 
Tai didžiulis rutulys, apie 600 m3 talpos, 
gražiai išmargintas. Šonuose matosi 
L ir A raidės, karaliaus Liudviko ir ka
ralienės Marijos Antuanetės garbei. Ru
tulys pradeda pamažu kilti ir 8 vyrai 
vos jį beišlaiko. Davus įsakymą, jie jį 
paleidžia. Pradžioje atrodo, kad ši bai
senybė kris ant žmonių, kurie išsigandę 
puola į šalis, bet rutulys vėl pradeda 
lėtai kilti, tolyn vis greičiau, palydimas 
nustebusios minios šauksmų. Per 10 mi
nučių pirmoji orpūslė pasiekia apie 2000 
m. aukštį. Brolių Montgolfierų skelbta
sis skridimas pavyko. Vietiniai valdžios

SKRUTems'vyčiams
PRAEITIS — ATEITIS 
s.v.k. Algirdas Ščiuka

Jau penki metai prabėgo nuo to laiko, 
kai džiaugėmės ir gėrėjomės Alpių gam
ta Tautinėje Stovykloje 1948-ais metais. 
Dauguma mūsų vėl susitikome 1953 m. 
Jubiliejinėje Stovykloje ir galėjome pa
sidžiaugti Niagaros upės slėnyje.

Atvykusioms į stovyklą po ilgos ke
lionės, vieniems iš Conn., kitiems iš 
Ohio, tretiems iš Nebraskos ir kitiems 
net iš Kalifornijos, stovyklos vaizdas 
sukėlė įdomių prisiminimų. Iš pradžios 
stovykla buvo kaip ir visos kitos, bet, 
artėjant galui, kai susirinko daugiau 
brolių ir sesių, ir kai per porą dienų bu
vo pamiršti darbai, dangoraižiai, moder
niškas gyvenimas ir visos kitos pramo
gos, kiekvieno jaunuolio širdis pajuto, 
lyg, štai, vėl esame brangioje Tėvynė
je ir stovyklaujame po savu dangum. 
Kiekvienas pasijutome esą stipresni ne 
tik kūnu, bet ir siela, kurią stiprino savi 
papročiai, sava kalba, savos dainos ir 
savi žmonės.

Nėra tikslo man smulkiau aprašyti 
tuos įspūdžius, nes kas tik esame bu
vę, viską tai patyrėme. Gyvendami did
miesčiuose daugelis jaunuolių pradeda 
pamažėli pamesti lietuviškos dvasios 
liepsnelę. Ją pamažėli gesina svetimi pa
pročiai, svetimos dainos ir mokyklų 
auklėjimas. Teisybę sakant, tai nėra 
mūsų jaunuolių kaltė, nes jaunuolis, 
nebesurasdamas ko nors savo sielai at
gaivinti, pradeda ieškoti svetimo. Čia 
pagalbon ateina skautybė! Juo gyves
nė skautų veikla, tuo daugiau užsiėmi- 

pareigūnai tuoj apie tai pranešė Pary
žiun savo viršininkams.

Įdomu, kaip toji Montgolfierų orpūslė 
galėjo pakilti? Tasai rūkas, apie kurį 
Etienas taip paslaptingai kalbėjo, tebu
vo šiltas oras, atsiradęs uždegus po pa
aukštinimu sukrautus šiaudus. Šiltas 
oras, būdamas lengvesnis už šaltą, kyla 
į viršų, keldamas juo pripildytą orpūslę.
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mų; juo daugiau užsiėmimų, tuo dau
giau talkos. Tuo būdu patraukiama 
naujų šeimos narių ir išjudinami senes
nieji, dabar neveiklūs.

Lietuvos vardas gilioje senovėje buvo 
garsus. Lietuvos žemės tęsėsi nuo Bal
tijos iki Juodųjų jūrų. Lietuviai didvy
riai jas užkariavo, ir net didžioji Rusi
ja neįstengė pasipriešinti. Tam pasiekti 
reikėjo gero vado. Ir mes jį turėjome. 
Tai Vytautas Didysis. Turėjome ir dau
giau vadų: tų, kurie kovojo ir žuvo už 
Lietuvos laisvę, ir tų, kurie iškovojo 
Lietuvai Nepriklausomybę. Šiandien 
mes taip pat turime vadų, kurie ne kala
viju ar šautuvu, bet tiesa, gerais žo
džiais skelbia svetimiems kraštams apie 
Lietuvą ir Jos Tautą. Turime taip pat 
vadų, kurie mums vadovauja. Jie duoda 
mums pavyzdį, moko mus skirti gėrį 
nuo blogio ir veda tiesiu skautų įkūrė
jo Lordo Baden Powell’io nurodytu 
skautišku keliu. Senesnieji vadai pa
ruoš jaunesniąją kartą vadovavimo dar
bui ir jų vardai bus įrašyti istorijos pus
lapiuose. Jiems bus padėkota malda ir 
ėjimu keliu, kurį jie išklojo gerais žo
džiais ir darbais.

Lietuvių tauta yra išsiblaškiusi po vi
sas šalis. Daugumoje vietų nėra jokių 
sąlygų įkurti skautų vieneto. Ameriko
je gyvenantiems lietuviams yra leng
viau, nes daugumas yra susibūrę ar
čiau vieni kitų. Kas metai daug jaunimo 
priauga ir būtų labai gražu, kad mes 
vyresnieji pasistengtume priimti juos 
į savąją šeimą ir padėtume tapti gerais 
lietuviais skautais. Skautai, visiems ži
noma, yra gamtos draugai. Jie žino, kad 
artinantis pavasariui, artinasi ir nuo
stabusis gyvenimas gamtoje. Gamta at
naujina jauno žmogaus sielą ir duoda 
daug patyrimo. Skautų sueigos, iškylos 
ir skautiški vakarėliai ugdo žmoguje 
skautišką dvasią, iškelia naujų idėjų. 
Delsimas įsijungti į darbą yra viena iš 
tų klaidų, kurios gesina skautišką lieps
nelę vyresniuosiuose skautuose. Jie me
tai iš metų sensta ir jų jaunos dienos 
slenka be jokio tikslo.

Brolių vadovų pagalba šiame reikale 
yra labai svarbi. Jie turėtų uždegti 
skautišką žiburėlį kiekvieno skauto šir
dyje ir nuolat kurstyti, o jis degs tol, 
kol skautiška šeima bus veikli ir jos 
pasiryžimas dirbti Tėvynės naudai bus 
gyvas.

Mūsų Tėvynė laukia mūsų sugrįžtant, 
ir mes negalime grįžti neparveždami 
Jai dovanų. Tos dovanos yra ne kas ki
ta, kaip išlaikymas savų papročių, mei
lė savam kraštui ir ištęsėjimas mūsų 
šūkio: Dievui, Tėvynei ir Artimui! Lie
tuva laukia mūsų grįžtant karštomis šir
dimis. Ji priglaus mus po savąja pa
stoge ir “... duos mums laimę begalinę, 
it aušrą rytmečio dangaus! ..

PADĖKIME JIEMS
Kaip žinoma, š. m. sausio pirmoje pu

sėje Vasario 16-tosios gimnazija persi
kėlė į savo namus —- Rennhofą. Gimna
zijos Aušros tuntas ir naujose patalpose 
gavo atitinkamą kampelį buklui įrengti, 
tačiau, kaip ir visoms gimnazijos patal
poms, taip ir buklui reikalingas didesnis 
remontas.

Ir Diepholze (senoje vietoje) skautai 
turėjo savo buklą ir dėka skautiško na
gingumo buvo jį gražiai įsirengę, o tą 
buklą įrengti teko net du kartus, nes, 
gimnazijos reikalams prireikus patalpų, 
tekdavo jas užleisti, o naujoje vietoje 
vėl buklą įsirengti. Tačiau Diepholze ir 
tris kartus buklą įrengiant nereikėjo 
tiek daug darbo ir svarbiausia medžia
gos, kaip čia Rennhofe.

Aušros tunto, skautams darbo rankų 
nestigs, tačiau remontui medžiagą reiks 
pirkti, o lėšų nėra. Kukliai apskaičiavus 
nustatyta, kad reiks virš poros šimtų do
lerių (apie 1000 DM)

Kadangi buklas rengiamas nuosavuo- 
se gimnazijos rūmuose ir tai bus nuola
tiniai — nuosavas skautų buklas, many
čiau, kad užjūrio broliai — Kanadoje, 
JAV-bėse, ir kt. turėtų Vokietijos lie
tuviams skautams ateiti į pagalbą. Ne
būtinai ta parama turėtų būti vien tik 
iš aukų. Skiltys, draugovės, būreliai bei 
tuntai galėtų surengti įvairias pramogas 
— parengimus ir gautą pelną, ar jo dalį 
paskirti Aušros tunto buklui įrengti.

Todėl, sesės ir broliai, padėkime savo 
vienminčiams ir Aušros tuntas bus po 
savu nuosavu stogu. Duodu naują Auš
ros tunto adresą: Lithuanian Scouts, 
(16) Lampertheim, Hūttenfelld, Schloss 
Rennhof, Germany. ps. L. E-tas.
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TAUTOS HIMNAS IR JO AUTORIUS 
s.v. v. si. A. Banionis

Nerasime nė vienos tautos himno to
kio gražaus, skambaus ir prasmingo, 
kaip mūsų himnas:

Lietuva, Tėvyne mūsų, Tu didvyrių žeme 
Iš praeities Tavo sūnūs te stiprybę semia!
Kokia didi dvasia mūsų himne. Ji, tar

si, vulkanu trykšta iš tautos dvasios gel
mių; iš gilios senovės, kai dar vaidilų — 
žynių saugomos romuvos šimtamečių 
ąžuolų pavėsyje slėpėsi, kai Lietuvos 
žemės ėjo nuo marių iki marių. Netik 
pilys, piliakalniai ir pasakos apie did
vyrius kalba. Štai paskutinių šimtmečių 
istorija — mūsų tautos sutemų kelias, 
turtingas didvyrių vardais ir darbais. 
Jie pabudino ir išvedė Lietuvą iš vergi
jos tamsybių. Jie išvedė tautą į laisvę 
ir šviesą.

Šiandien žudomi ir kryžiuojami Lie
tuvai didvyriai pina garbės laurų vaini
ką. Ne tvirtovėse ar pilyse karžygiai 
žūsta, bet mūsų žemės lygumose, miš
kuose ir sodybose. Jie kovoja prieš bai
sųjį slibiną. Aukščiausia kaina perka 
laisvę miško brolis — partizanas, trem
tinis mirdamas Sibire, ir lietuvis svetur 
savo meile ir darbu Tėvynei. Lietuva 
didvyrių žemė!

Ne tuščiu išdidumu, garbės troškimu, 
jėga ar žemės turtais didžiuojasi mūsų 
tauta. Ne! Tik dukromis ir sūnumis, ku
rie, eidami dorybių keliais, tampa did
vyriais. Ji didžiuojasi savo vaikais, ku
rie dirbo ir dirba tautos ir žmonijos ge
rovei, kurie paaukojo ir aukoja save — 
savo jėgas ir gyvybę Jai. Lietuva,

Tegul tavo vaikai eina vien takais dorybės 
Tegul dirba tavo naudai ir žmonių gėrybei! 
Saulė šviesi ir galinga. Ji savo aštriais 

spinduliais sulaužo nakties tamsumus ir 

žadina gyvastį. Lietuvos saulė nuo am 
žiu šviečia Lietuvai. Ji šalina mūsų tau 
tos tamsumus, priespaudą, kančias i. 
vergiją. Ji neša laisvę ir pergalė; 
džiaugsmą. Ji mūsų šviesos, laisvės i 
gyvenimo simbolis. Jai užgesus, mūši 
tautą ištiktų baisi katastrofa, kaip kac 
žemei pakliuvus į poliarinę naktį

Tegul saulė Lietuvos tamsumus prašalina, 
Ir šviesa ir tiesa mūs žingsnius telydi!
Mes eikime takais dorybių pasisėmę 

stiprybės iš praeities. Tikėkime šviesą 
laisve ir gyvenimu. Tebūna jie nesu- 
griaunami, kaip ir juos lydinti tiesa. Te
gul mūsų gyvastys dega tėvynės meile 
ir pasiaukojimu, o darbai sutampa st 
mūsų tautos himno idealu. Meilė gimdc 
didvyrius, o vienybė sukuria jėgą.

Tegul meilė Lietuvos dega mūsų širdyse 
Vardan tos Lietuvos vienybė težydi!. . .
Paprasti himno žodžiai, bet kokia gili 

jų mintis. Juose mes jaučiame tobuliau
siai susijungiančius kilniausius mūsų 
jausmus: garbę, džiaugsmą ir laimę; 
šviesą, tiesą ir meilę. Giedodami savąjį 
himną mes pasijuntame milžinais. Mū
suose įsikūnija tarsi pati mūsų tautos 
dvasia, pagauna jausmus, pripildo krūti
nę galinga jėga, pakelia pergalės 
džiaugsmui, suramina skausmuose ir 
stiprina kovoje.

Šią tobuloje formoje išreikštą mūsų 
tautos ideologiją — himną sukūrė mums 
tautos didvyris, rašytojas, poetas, publi
cistas, kritikas, didelių gabumų, švie
saus proto ir neapsakomos energijos 
žmogus — Dr. Vincas Kudirka. Pernai 
suėjo 95 metai nuo jo gimimo ir 54 me
tai nuo jo mirties.

Hartford vietininkijos sk. 
vyčiai ir kandidatai NSJ. 
Iš kairės: V. Raškevičius, 
V. Jakubauskas, J. Ku
bilius ir A. Ščiuka.

Nuotr. Alg. Ščiukos.
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Trumpai prisiminkime jo asmenį ir 
audringą jo gyvenimą. Vincas Kudirka 
gimė 1858 metais Paežerėse. Baigęs še
šias klases, tėvo verčiamas, įstojo į ku
nigų seminariją, bet ten neradęs pašau
kimo, vėl grįžo į Mariampolės gimnazi
ją. Tėvas supyko ir atsisakė leisti jį į 
mokslus, bet Vincas Marijampolės gim
naziją sėkmingai baigia ir įstoja į Var
šuvos universitetą, pirma į filologijos, 
vėliau į medicinos fakultetą. Kunigų se
minarijoje ir gimnazijoje smarkiai pa
veiktas lenkiškumo dvasios, Vincas Ku
dirka visiškai jai atsiduoda universitete. 
Čia save jis laiko jau tikru ponaičiu ir 
žavisi lenkiška kultūra.

Bet štai įvyksta gal dramatiškiausias 
momentas jo gyvenime. Jis gauna pir
mą “Aušros” numerį. Aušra ir aušrinin
kais jisai susidomi. Dr. Jono Basanavi
čiaus asmenybės paveiktas, pajunta sa
vyje Tėvynės meilę ir didžią tautos dva
sią, šaukiančią jį sugrįžti. Vincas Kudir
ka, turėdamas iš savo motinos švelnią 
sielą, palinkimą į grožį, meną ir širdies 
jautrumą, o iš tėvo tvirtą valią ir savy- 
stovumą, greitai atsibunda ir numeta 
svetimąjį rūbą. Štai, jau po dviejų metų 
(1885 metais) jis aktyviai reiškiasi lie
tuvių spaudoje. Po trijų metų įkuria 
Varšuvoje “Lietuvos” draugiją. 1889 m. 
įsteigia “Varpą”. Sunkios gyvenimo są
lygos verčia Vincą Kudirką daug dirbti: 
mokytis ir pelnytis pragyvenimą. Jis su
serga džiova. Už perrašinėjimą dėl už
darbio Markso “Kapitalo” būna pašalin
tas iš universiteto, bet po dviejų metų 
pasiseka vėl sugrįžti. Dr. Vincas Kudir
ka dabar visomis jėgomis pasišvenčia 
Lietuvai.

Lietuva pavergta, kankinama ir nai
kinama. Tauta po baudžiavos jungu, 
lenkų ponų bizūnais išplakta, pradeda
ma rusinti. Kruvinomis koriko Murav
jovo rankomis pavergėjai plėšia lietu
viui iš rankų savą raštą, laikraštį, knygą 
ir maldaknygę. Lietuvis dėl knygos ar 
laikraščio keliauja į Sibirą žandarų bi
zūnais čaižomas ją skaito ir platina. Poe
to žodžiais tariant:

Visoj Lietuvoj tartum šermenų ūpas . . .
Mirtis arba grotai už gimtąjį kraštą 
Visa Lietuva kaip ties kryžium suklupus 
Jos gedulo skausmui nei galo nei krašto . . .

Vincas Kudirka, matydamas taip ken
čiančią tėvų žemę, baigęs universitetą, 
sugrįžta iš svetur ir atiduoda jai visus
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Venezuelos kat. sk. dv. vadovas s.v. kun. A. Per
kamas laiko pašnekėsi Maracay stovykloje.

savo brangiausius turtus: tyrą ir kupiną 
tėvynės meilės širdį, sielą, gabumus, 
profesinę karjerą, jėgas ir gyvybę. Jis 
nepaprastų gabumų ir talentų dėka su
geba atiduoti tautai tai, ką tautos dvasia 
jam diktuoja. Jei “Aušra” ir aušrininkai 
pažadino lietuvių tautinę sąmonę ir pra
dėjo pirmuosius žingsnius į tautos atgi
mimą, tai Dr. Vincas Kudirka sugebėjo 
juos išryškinti taip, kad netrukus visa 
tauta juos surado. Jis visur sėja bran
džias įdėjų grūdus. Jis duoda lietuvių 
kultūrinės, politinės ir visuomeninės 
orientacijos pradmenis. Atkreipia dėme
sį į literatūrą ir rašytojus. Pats verčia 
į lietuvių kalbą didesnius literatūrinius 
veikalus, stiprina atbundančią lietuvių 
sąmonę ir tvirtai grindžia realius pa
grindus Lietuvos prisikėlimui. Ypatin
gai jaudiną yra paskutiniai Dr. Vinco 
Kudirkos gyvenimo metai. Kai jis, vi
siškai ligos palaužtas, apsigyvena Ša
kiuose klebonijoje, vėliau Naumiestyje, 
rusų žandarų sekamas, varge ir vienat
vėje nepalūžta savo dvasioje, bet prie
šingai — pasirodo tikruoju dvasios ga
liūnu. Čia jis sukuria pačius didžiausius 
paminklus savo tautai ir sau. Ar ne didi 
dvasia trykšta iš jo poezijos, publicisti
kos ir apsakymėlių? — Kol jaunas, o
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SKILTIES SUEIGA UŽDAROJE PATALPOJE

Pasibaigus įspūdingosioms vasaros 
stovykloms, iškyloms, sueigoms ore, 
mūsų skautiškąją vasaros džiaugsmu 
nudažytą nuotaiką sudrumsčia dažniau 
besislepianti už tamsių debesų saulu
tė, sukaukiąs šiaurys vėjas; pajuntame 
savo viduje iškeliaujantį vasaros pasiil
gimą. Skauto sielos gyvenime rudens ir 
žiemos nuotaika neturėtų sudaryti es
minių skirtumų, nes skautiškoji progra
ma yra pritaikinta visiems metų lai
kams ir visų metų laiku ji yra skirtingai 
įdomi.

Skautų skilties programiniai darbai 
jų atlikime vietos atžvilgiu skirstomi į 
skilties sueigas viduje, kambary, būk
le, salėje, mokyklos klasėje ir — ore. 
Kadangi šiuo metu pas mus jau žiema, 
tai pažiūrėkime į ką skautų skilties skil- 
tininkas turi daugiau atkreipti dėmesio, 
besirengdamas pravesti skilties sueigą 
kambaryje.

Kaip žinote, skilties sueigą reikia da
ryti kartą į savaitę, mažiausia — kartą 
į dvi savaites. Skiltininkas su savo pa
vaduotoju — paskiltininkiu surašo skil
ties sueigos programą. Vieta: mokyk
los X klasė. (Gali būti buklas, salė bet- 
kurio skauto gyvenamasis kambarys). 
Laikas: 5 vai. po pietų iki 7 v. p.p. (Su
eigos laikas — ne trumpesnis vienos va
landos, ne ilgesnis dviejų valandų). Su
eigos programa:

1. Atvykimas ir susitvarkymas. Ra
portas. (Praveda paskiltininkis).

2. Skiltininko pasisveikinimas. Supa

žindinimas su sueigos programa. (Pra 
veda skiltininkas).

3. Praėjusios skilties dienoraščio skai 
tymas (Praveda skilties skautas).

4. Pašnekesys. (Praveda skiltinin 
kas).

5. Pastabos ryšium su pašnekėsiu 
(Dalyvauja visa skiltis).

6. Pasirengimas d-vės sueigai. (Daly 
vauja visa skiltis, vadovaujama skiltie 
skauto).

7. Dainos. (Praveda skilties skautas)
8. Einamieji reikalai. Mokesčių rinki 

mas. (Praveda skilt. kasininkas).
9. Žaidimai. (Dalyvauja visas skiltis)

10. Skilties daina. Šūkis. Malda. Skirs 
tymasis namo.

Sueigą galima šaukti paskiltininkiu 
pranešant kiekvienam skautui arba pa 
skiltininkis praneša pirmam skautui, c 
šis antram, tas trečiam ir taip iki gale 
paskutiniąjam. Jei kuris skautas negal: 
atvykti, turi tuoj pat, sužinojęs apie da
romą sueigą, pranešti skiltininkui ar pa- 
skiltininkiui. Gali įvykti taip, kad skil
tininkui nežinant (paprastai skiltinin
kas turi žinoti visas smulkmenas savo 
skautų gyvenime!) tą dieną du skautai 
su tėvais turi išvykti iš miesto svarbiam 
reikalui, o vienas serga. Su puse skilties 
pradėti skilties sueigą nevertėtų, ge
riau dieną, kitą palaukti.

Sutartu laiku skilties skautai renkasi 
sueigos vieton. Paskiltininkis turi at
vykti mažiausia 10 min. prieš, apžiūrėti 
sueigos kambarį, atidaryti langus ir pra

broli, sėk pasėlio grūdus” arba “Ne tas 
yra didis, prieš ką milijonai prispausti 
retežiais žemyn galvas lenkia”. Jo pub
licistika, satyros ir lyrika dvelkia ta pa
čia himno dvasia ir gilumu.

Lietuva mano! priešui ant tavęs įnirtus
Privalai hydra tapti ta, kuriai nukirtus
Galvę, tuoj kelios galvos vieton tos išdygsta... 

sako Vincas Kudirka. Pats Vincas Ku
dirka paaukojo Lietuvai visą save. Jo 
idėjų grūdai išaugo didžiulėmis varpo
mis ir atnešė Lietuvai neįkainuojamą 
dvasinį turtą ir laisvę. Paskutinėse savo 

gyvenimo dienose jis, jau gulėdamas lo
voje, vis dar rašė ir rašė prie degančios 
žvakės, kad, atėjus žandarams, spėtų su
deginti pavojingus rankraščius. Tik per 
dešimtį paskutiniųjų savo gyvenimo 
metų jis davė tiek daug, ko gal niekas 
nepajėgė duoti per visą savo gyvenimą.

Šiandien mes, skaitydami jo raštus, 
jaučiame kokios didelės buvo jo idėjos, 
troškimai ir darbai, kokie švieži ir vaiz
dingi jo pamokymai ir rūpesčiai. Ir Dr. 
Vincas Kudirka šiandien tebegyvena su 
tauta, šiandieninėje tautos tragedijoje.
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vėdinti. Skautams geriausia rinktis ne 
anksčiau kaip 5-4 min. prieš sueigą, vi
siems iš karto. Skiltininkas atvyksta 1-2 
min. prieš. Skiltininkui įeinant pro du
ris, paskiltininkis duoda švilpuku ženk
lą susirinkti apie save. Visi gyvai bėga 
prie paskiltininkio. Šis duoda komandą: 
“Eilėn stok!” arba “Pusračiu stok!” 
Kiekvienas skautas jau iš anksčiau yra 
gavęs asmeninį numerį ir visi sustoja 
panumeriui. Tada, skiltininkui nusiren
gus, susitvarkius, ir einant pamažu prie 
skilties, paskiltininkas komanduoja: 
“Ramiai! Skiltininką gerbk!” Gairelė, 
kurią laiko pirmasis skilties skautas, 
45° kampu palenkiama pagerbimui skil- 
tininko pusėn, o paskiltininkis padaręs 
pilną sukinį, saliutuodamas (prie pe
ties) eina kelis žingsnius; nedaėjęs 2-jų 
žingsnių sustoja ir raportuoja: “Broli 
skiltininke, šios dienos Sakalų skilties 
sueigoje dalyvauja 6 skautai”. (Savęs ir 
skiltininko į tą skaičių neįskaito, arba, 
jei save įskaito, tai raportuoja — 7). 
Skiltininkas kaire ranka pasveikina pa- 
skiltininkį; šis leidžia skiltininką praei
ti, padarydamas puse sukinio kairėn ar 
dešinėn, ir lydi iš užpakalio iki skilties 
išsirikiavusių skautų. Tada skiltininkas 
pasisveikina; “Sakalai budėkit!” Skiltis 
jam atsako: “Vis budžiu!” Po to gali 
sekti skilties šūkis: “Mes galingi saka
lai, mes brangios Tėvynės Lietuvos vai
kai!” Paskiltininkas komanduoja: “Pa
gerbta! Laisvai!” Skiltis stovi laisvai, 
bet nekalbama.

Tada paskiltininkis atsistoja savo vie
toje kartu su skiltimi, o skiltininkas, at
sivertęs programą, pradeda: “Broliai 
Sakalai! Šiandien mūsų 50-toji sueiga 
šiais metais. Jau lauke per šalta daryti 
sueigą, užtat šiandien susitinkame čia, 
kambary (būkle) ir t.t.” Perskaitoma 
visa sueigos programa. Tuoj pat seka 
praeitos sueigos dienoraštis. Jį rašo vi
si skautai paeiliui. Dienoraštis — tai 
skilties veidrodis. Jame aprašoma visa 
praeita sueiga su mažiausiomis smulk
menomis. Dienoraštį galima rašyti įvai
riausiu stilium, su juokais, dainelėmis, 
patarlėmis ir pan. Galima jumoristine 
forma “paimti per dantį” skilties skau
tus, skiltininką ar paskiltininkį, jų ne- 
įžeidžiant. Dienoraštį rašo ant atskirų 
lapų, kuriuos vėliau susega į vieną bylą, 
ar į storą sąsiuvinį. Labai gražu, kai 
dienoraštį pailiustruoja gražiais skau-
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tiškais piešinėliais. Toks dienoraštis 
paskui palieka skilties veiklos dokumen
tu kitoms vėlyvesnėms skilties laidoms. 
Dienoraštį perskaičius, skiltininkas per
meta akimis per praėjusios skilties suei
gos programą ir sutikrina, ar viskas pa
minėta. Galų gale skiltis padėkoja skai- 
čiusiam:“Gražu, gražu, tikrai gražu!” 
Vienas skautas solo papildo: “O galėtų 
būti ir gražiau!” Skiltininkas paskiria 
kam rašyti šios sueigos dienoraštį. Tada 
skiltininkas (kartais paskiltininkas, o 
kai skiltis susirišusi pabūna tame pačia
me asmeniniame sąstate bent 4-5 mėn., 
bet kuris skautas) praveda pašnekesį. 
Kiekvienas laikantis pašnekesį, turi bū
ti iš anksto pasirengęs. Pašnekesio lai
kas — ne ilgiau 15-20 min. Pašnekesio 
tema gali būti skautiška, programinė, 
visuomeninė, dienos rimčiai pritaikinta 
ir pan. Po pašnekesio seka jo nagrinė- 
ijmas, kuriame dalyvauja visa skiltis. 
Jei skautai neduoda pašnekesį vedusiam 
klausimų, tai šis klausia. Reikia, kad 
skiltis pajustų, kad pašnekesys yra ne 
tiktai kalbėjusio reikalas, bet visos skil
ties, kiekvieno skauto. Sekančiai sueigai 
pašnekesį pravesti ta ar kita tema gali 
būti paskirta bet kuriam skautui, nuro
dant, kur šis gali rasti medžiagos. Skai
tant dienoraštį ir vedant pašnekesį, skil
tis sėdi ant suolų, kėdžių ar ant žemės 
arabišku būdu, kojas prieš save sunė
rus. (b. d.) si. P. Žolynas,

Pirmijos narys v.s. B. Kliorė prisega Pažangumo 
žymenį Čikagoje. nuotr. B. L.
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Čia duodami rašiniai buvo patiekti Brolijos skautiško pažangumo varžybose pagal punktą 
•—■ meilė savajam raštui. Jų visi autoriai yra 10-12 m. amžiaus. Visi Toronto Rambyno tunto 
skautai.

LIETUVA MANO TĖVYNĖ
Romas Mažonas (Toronto)

Lietuva, nors maža valstybė ir daug 
gyventojų neturi, tačiau yra garsi savo 
praeitimi, kalbos grožiu, dainomis, gra
žiais tautiniais rūbais ir šokiais.

Senais laikais lietuvių tauta turėjo to
kių didvyrių, kurie buvo žinomi visoje 
Europoje. Pirmas Lietuvos karalius bu
vo Mindaugas. Jis sujungė visas Lietu
vos žemes į vieną stiprią valstybę. Kiti 
kunigaikščiai, kaip Gediminas, Algirdas 
ir Kęstutis, pasižymėjo karo žygiais. 
Ypatingai pasižymėjo Vytautas, nes jis 
labai išplėtė Lietuvos valstybę ir nuga
lėjo Lietuvos didžiausią priešą — kry
žiuočius. Po Vytauto Lietuvai prasidėjo 
sunkūs laikai. Nepriklausomybė buvo 
prarasta, vėliau trumpam laikui atgau
ta. Dabar Lietuva yra vėl rusų užimta.

Lietuvių kalba yra labai sena ir graži. 
Ja domisi daugelis svetimųjų. Ji yra 
dėstoma keliuose svetimuose universite
tuose.

Ypatingai lietuviai pasižymi savo gra
žiomis dainomis. Lietuviai labai mėgsta 
dainuoti ir turi sukūrę jų daugybę. Tas 
dainas jie dainuoja netik linksminda
miesi, bet ir dirbdami, ilsėdamiesi ar 
net liūdėdami. Dainos, gražūs tautinai 
šokiai ir rūbai labai augštai vertinami 
nusimanančių svetimtaučių.

Lietuvoje nėra ypatingų gamtos gro
žybių, kuriomis domėtųsi svetimtaučiai, 
bet mums patiems nieks neatstos tų di
dingų miškų ar mažų miškelių su dau
gybe paukščių čiulbančių visokiais bal
seliais. Nekalbėkim jau apie garsiąją 
lakštingalą. Bet kas čia, Kanadoje, gali 

Red.

prilygti tam mažyčiui Lietuvos laukų 
vyturėliui, kuris ištisas dienas taip gra
žiai gieda padangėje, lengvindamas sun
kią lietuvio dalią.

VILNIAUS ĮKŪRIMO LEGENDA
Romualdas Burdulis (Toronto)

Vieną dieną DLK Gediminas su savo 
palydovais išjojo į mišką medžioti. Jo 
palydovai parnešė daug žvėrių o Gedi
minas nukovė didelį taurą. Visi palydo
vai susirinkę tarėsi kokią vietą jiems 
pasirinkti, kad būtų patogu išsikepti 
mėsą ir išsimiegoti. Gediminas juos nu
vedė ant tokio kalno, kur jis buvo nuko
vęs taurą. Tenai Gedimino palydovai iš
sikepė sumedžiotus žvėris, skaniai pa
valgė ir nuėjo į palapines miegoti.

Gediminas, būdamas labai nuvargęs, 
tuojau užmigo ir sapnavo geležinį vilką, 
kuris, stovėdamas ant šio kalno, staugė 
taip, kaip šimtas vilkų kad staugtų. Ry
te Gediminas paklausė savo palydovų 
ką šis sapnas reiškia. Jie patarė jam pa
siteirauti Krivių Krivaitį. Gediminas, 
nuėjęs pas Krivių Krivaitį, paklausė. 
Šis nusilenkęs atsakė: “Geležinis vilkas 
reiškia didelį ir galingą miestą o vilko 
staugimas reiškia to miesto garsą, kuris 
skambės per visą pasaulį”. Gediminas, 
patenkintas tokiu aiškinimu, pasamdė 
daug darbininkų, kad pastatytų stiprią 
pilį ant to kalno, kur jis buvo matęs 
staugiant geležinį vilką. Vėliau apie tą 
pilį užaugo miestas kuris buvo pavadin
tas Vilniumi.

MANO PIRMOJI STOVYKLA 
Domas Petrelis (Toronto)

Apie stovyklavimą aš girdėjau seniai, 
bet gero supratimo neturėjau, nes mar
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Senas vilkas K. Ulevičius steigia pirmąjį vilkiukų 
būrelį Caracas, Venezueloje.

iki šiol dar neteko stovyklauti.
Būdamas skautu kandidatu, aš suži

nojau, kad bus skautų stovykla. Labai 
nusidžiaugiau, nors dar nebuvau tikras 
ar mane tėveliai ten leis. Sužinojęs kada 
stovykla bus, aš pradėjau galvoti ką rei
kės pasiimti. Bijojau, kad ko nors nepa- 
mirščiau, nes žinojau, kad kiekvieną va
karą negalėsiu parbėgt pasiimti pamirš
tų daiktų. Atėjo išvažiavimo diena. Su
sirinkom prie Lietuvių Namų. Užsimo- 
kėjom už kelionę, susėdom į autobusus 
ir išvažiavom. Po kokios valandos laiko 
privažiavom stovyklą, kuri buvo p. Na- 
rušio ūkyje, prie Medad ežero. Atvažia
vę nuėjom užsiregistruoti, kur ir gavom 
palapinės numerį. Prisikimšę čiužinius, 
nubėgom prie ežero pasimaudyti. Van
duo buvo šiltas, bet nelabai švarus, o 
dugnas buvo labai dumblinas ir akme
nuotas. Buvo labai smagu ir nepastebė
jom kaip vakaras atėjo. Išlydėję tėvelius 
namo, rengėmės gulti, nors miegoti vi
sai nesinorėjo. Rytą kėlėm pusę aštuo- 
nių. Pasiėmę muilą ir rankšluostį ėjom 
rytinės mankštos pratimams. Po to ėjom 
klausyti šv. Mišių ir pakelti vėliavą. De
vintą valandą gaudavom pusryčius. Po 
pusryčių turėdavom įvairius pratimus, 
žaidimus ir eidavom po kelis kartus 
maudytis. Laikas prabėgdavo labai grei
tai. Dešimtą valandą vakaro būdavo ty
la. Tekdavo eiti ir sargybon. Turėjom 
eilę laužų, prie kurių dainuodavom ir 
vaidindavom. Sekmadienį tėveliai atva
žiavo aplankyti stovyklautojų ir atvežė 
skanumynų. Laikas labai greitai bėgo. 
Kadangi aš turėjau išvažiuoti su tėve
liais į kitą vasarvietę, tai man neteko 
sulaukti stovyklos pabaigos. Turėjau
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stovyklą palikti anksčiau, nors buvo la
bai gaila, nes man stovyklavimas labai 
patiko.

SENAS PIANINAS 
M. Lekniutė

(Autorė yra Detroito skaučių Gabijos tunto Kregž
džių skl. skautė, 13 m. 10 skyriaus (High School) 
mokinė. Red.)

Po to, kai šeimininkai pradėjo valyti na
mo prieangį, pianinas buvo išgabentas 
tiesiai į kiemą po atviru dangumi. Pūtė 
šaltas rudens vėjas, buvo miglota ir 
drėgna, o neužilgo pradėjo lynoti. Pia
ninas, kaip susikūprinęs senelis, stengė
si atlaikyti šaltus vėjo smūgius savo 
ąžuoliniais pečiais: “Kad tik drėgmė ne
pakliūtų į vidų, juk ten visa mano gy
vybė”, susirūpinęs galvojo jis ir rūpes
tingai glaudė savo dangčius, kad van
dens lašai nepakliūtų į vidų. Taip sto
vėjo jis visą šaltą ir tamsią rudenio nak
tį. Jo paviršius dar labiau nubluko ir jis 
atrodė taip kaip atrodo daiktas, kuriuo 
nieks nesirūpino, kuris niekam neberei
kalingas. Jis prisiminė savo praeitį, kai 
Elžbieta su dideliu atsidėjimu ir malo
numu skambino savo plonais piršteliais 
puikias melodijas. O, tada jis buvo pui
kus! Jo paviršius žvilgėjo kaip veidro
dis. Ir visi gėrėdavosi jo gražiu tonu. 
Bet Elžbietos duktė visiškai juo nesido
mėjo, o kai ji užaugo ir ištekėjo, jau nie
kas jo nebegerbė, nekreipė į jį net dė
mesio. Tada jis buvo išgabentas į prie, 
angį, kur praleido paskutinius kelis me
tus. Namuose atsirado keli vaikai. Jie 
buvo gerokai išdykę ir net žiaurūs. Daž
nai prabėgdami pro šalį jie skaudžiai 
daužydavo jo klavišus, nubraižė jo pui
kų paviršių. Ir štai dabar jis buvo iš
mestas.

Sekančią dieną pianinas buvo nuga
bentas į senų daiktų krautuvę, kur jį 
nukišo į tamsų dulkiną kampą. Čia bu
vo daug daiktų, senų ir su praeitimi. 
Kai krautuvėje nurimdavo žmonių gy
venimas, senieji daiktai pasakodavo sa
vo gyvenimo istorijas. Pianinas nemėg
davo plepalų. Jis tylus tūnojo savo tam
siam kampe. O šalia jo gulėjo didelis se
nas būgnas. Jis taip pat buvo paniuręs 
ir tylus, ir juodu jautė, kad supranta 
viens kitą, kad juodu draugai.

Bet, štai, vieną dieną ant pianino at
sirado smuikas. Tai buvo % dydžio. Jam 
buvo gana jauku gulėti jo nors ir senoje
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dėžėje. Smuikas buvo jautrus, malonus, 
ir šnekus. Jis tuoj susidraugavo su pia
ninu ir būgnu. Jie gi buvo visi vienos 
profesijos ir juos surišo bendra pokal
bių tema — muzika.

“O, aš pamokiau daug vaikų”, pasako
jo smuikas, vieni iš jų buvo daugiau ga
būs, kiti mažiau, bet paskutinioji mer
gaitė buvo tiesiog puiki. Ji labai mylėjo 
mane ir labai gražiai grojo. Deja, pa
augusi išmainė mane ant pilno smuiko”.

“O Elžbieta labiausiai mėgdavo Šope
no kūrinius”, svajingai kalbėjo pianinas.

“Ir man neblogai sekėsi”, papurtęs 
paniurusią galvą, kalbėjo būgnas. “Kai 
berniukas manimi grodavo, aš būdavau 
pats žymiausias visoje simfonijoje. Vi
sa salė prisipildydavo mano garsais. Tai 
būdavo mano triumfas”, nušvitusiom 
akim tęsė būgnas.

Smuiką taip greit pardavė, kad jis net 
nesuspėjo atsisveikinti su savo draugais. 
Pianinas ir būgnas vėl paniuro jausdami 
vienas kitam dar didesnį draugiškumą.

Bet štai vieną dieną kažkas nupirko ir 
pianiną. Kai nešėjai, jį gabendami, už- 
liudė būgną, jis tik liūdnai bambtelėjo 
ir atsidusęs pridėjo: “O aš, tur būt, dar 
ilgai gulėsiu čia, nes esu senas”.

Pianinas atsidūrė jaukiame mažame 
kambarėlyje. Buvo pakviestas aklas de
rintojas jo suderinti. Aklasis nematė 

pianino prastos išvaizdos ir vertino jį 
vien savo jautria ausimi. Jis pagyrė, kad 
tai esąs labai geras instrumentas, pui
kaus tono, tik labai užleistas, išsiderinęs. 
Jis stropiai dirbo kelias valandas, ir pia
ninas buvo vėl suderintas.

Grįžusi iš darbo mamytė buvo links
ma. Net neatrodė, kad būtų pavargusi. 
Ji padėjo tėtės nuotrauką ant pianino ir 
tarė sūneliui: “Tai tau Kalėdų dovana, 
eik savo tėtės pėdomis”.

Berniuko tėtis buvo pianistas. Jis žu
vo kare ir jie net nežinojo kur yra jo 
kapas. Berniukas žinojo kaip sunkiai 
dirba jo mamytė. Jis matydavo ją pa
vargusią grįžtant iš darbo, bet pianinas 
tai jo svajonė! Jis taip norėjo skambinti 
ir net eidavo pas kaimynus, kurie leis
davo laiks nuo laiko pasinaudoti jų pia
ninu.

Berniukas atsisėdo prie pianino. Jis 
yra jo nuosavas! Savo maža rankele jis 
perbėgo klaviatūrą, o ši atsakė jam 
švelniais garsais. “Mes sutvarkysim, nu
blizginsime tave”, prižadėjo pianinui 
berniukas. Paskui jis pakėlė savo švie
sias akis į gaidas ir pradėjo skambinti 
“Tyliąją naktį”. Visas kambarys prisi
pildė puikiąja giesme. Atrodė, ji vis ky
la ir kyla augštyn. O pianinas giedojo 
ir giedojo ... Ir tai buvo jam atpildas 
už visas patirtas skriaudas.

Muencheno jounieji 1953 m. gruodžio mėn. 12 d.
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PIRMUOS PASTOGĖJE
P.L.S.S. Rajonų Dvasios Vadovai:
Anglijos: Kun. Antanas Kazlauskas, 

21, The Oval - Hackney Rd. London E.2.
Argentinos: Kun. Kazys Černiauskas, 

2280 C. Mendoza, Avellaneda - Buenos 
Aires.

Australijos: Kun. Pranas Vaseris, 116 
Cesil Str. Williamstowne, Melbourne, 
Vic.

Brazilijos: Kun. Pijus Ragažinskas, C. 
P. 4118, Sao Paulo.

Jungt. Amerikos Valst.: Kun. Juozas 
Vaišnys, 5541 S. Paulina Str. Chicago 36, 
Ill.

Kanados: Kun. Stasys Kulbis, 1855 
ėst, rue Rachel, Montreal 34, Que.

Venezuelos: Kun. Antanas Perkumas, 
Apartado 369, Caracas.

Vokietijos: Kun. Vacį. Šarka, Mauen- 
haus, Holzdamm 18, Hamburg 1.

Korp! “Vytis”: Kun. J. Raibužis, 5541 
S. Paulina Štr. Chicago 36, Ill.

BROLIJOS VADUOS PASTOGĖJE
® Š.m. sausio 17 d. LSB Vadija sušau

kė Ontario provincijos vienetų vadovų 
informacinę sueigą, kurioje tuntus bei 
viet-jas atstovavo: Toronto — ps. L. Ka
linauskas su tunto štabu, Hamiltono — 
ps. E. Mickūnas, Londono — ps. L. Ei
mantas ir ps. O. Gešventas, Niagara 
Falls — s. Balsas. Taip pat sueigoje daly
vavo Kanados rajono Vadeiva ps. J. Vi
limas, “Skautų Aido” administratorius 
si. V. Macas, Tiekimo Skyriaus Vedėjas 
ps. J. Matulaitis ir Brolijos Vadijos 
branduolys. Šią jau antrą kartą sušauk
tą sueigą pravedė VS pav. v.s. VI. Ša
rūnas. Sueigos-posėdžio programoje bu
vo pranešimai iš vietų, VS pranešimas ir 
Brolijos Vadijos skyrių vedėjų prane
šimai. Iš vienetų vadovų pranešimų aiš
kėjo, kad vienetai, kad ir nelengvose są
lygose, įstengia dirbti skautišką darbą, 
tik gal tas darbas turėtų būti varomas
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sparčiau, nes ne visi ir visur suspėti at
likti uždaviniai. VS savo kalboje pabrė
žė jaunųjų vadų ruošimo būtinumą, at
einančios vasaros stovyklų ruošimą, 
trumpai palietė “Skautų Aido” reikalus, 
kvietė ruošti tautinių švenčių minėji
mus lietuviškam jaunimui, organizuoti 
prie kiekvieno vieneto rėmėjų būrelius. 
Brolijos Vadijos skyrių vedėjai pasisakė 
jiems rūpimais klausimais. Sueiga pra
ėjo gyvoje skautiškoje nuotaikoje.

—SKS—

KANADOS RAJONAS
Toronto, Ont.

• Š.m. sausio 15 d. įvyko sk. vyčių Li
tuanikos būrelio sueiga, kurioje buvo 
apsvarstyti būrelio veiklos planai. Pla
nuojama į būrelį įtraukti naujų kandi
datų, nes daugumas senųjų narių per 
pastaruosius metus buvo įsijungę kitose 
skautiškose pareigose, dėl ko pati būre
lio veikla turėjo būti sulėtinta. Būre
liui vadovauja s.v.sl. J. Danaitis.

® Š.m. sausio 24 d., Rambyno tunto 
tuntininko pavestas, ps. J. Matulaitis su
šaukė I-sios vyčių dr-vės sueigą tikslu 
aptarti ir pravesti draugininko rinki
mus, ligšioliniam draugininkui ps. J. 
Gaižučiui iš pareigų pasitraukus. Suei
goje be rinkiminių reikalų pasidalyta 
vyčių veiklos klausimais. —SKS—
London, Ont.

• Vasario 16-tosios gimnazijos Auš
ros tuntas leidžia savo laikraštėlį — 
“Gairelę”. Kadangi Vokietijoje popie
rius palyginti gana brangus, tai Londo
no sesės ir broliai dar prieš Kalėdas 
Aušros tuntui nusiuntė 12,5 dolerių 
“Gairelės” leidimo reikalams. Aušros 
tuntas liko labai patenkintas, nes, girdi, 
gautų 50DM pakaks visiems metams.

» Ir šiemet sausio 3 dieną, Londono 
šeštadieninei mokyklai surengus Kalėdų 
eglutę, skautai pas mažuosius atvedė
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Kalėdų senelį, kuris prieš išvykdamas 
paragino vaikučius stoti į skautų eiles ir 
paprašė tėvų sutikimo. Malonų sutiki
mą gavus, Įsirašė šeši vilkiukai ir pen
kios paukštytės. L. E-tas.

JAV RAJONAS
Boston, Mass.

® Su besibaigiančiais 1953 m. Bosto
no skautų ir skaučių vietininkijos užbai
gė arti pusantro mėnesio trukusius sk. 
vadovų kursus. Šiuos kursus suorgani
zavo Senųjų Lapinų skautų vyčių būre
lis, o jų vedėju buvo ps. A. Banevičius. 
Šie kursai praėjo didelio darbštumo ir 
susiklausymo ženkle. Šiuo atveju reiš
kiama ypatinga padėka kursų instrukto
riams - skautininkams-kėms: V. Bar- 
mienei, L. Čepienei, V. K. Čepui, E. 
Gimbutienei, kun. J. Klimui, prof. I. 
Končiui, L. Končiui ir M. Manomaičiui. 
Kursų vedėjas turėjo du nenuilstamus 
talkininkus — v.sl. D. Barmūtę ir v.sl. 
C. Kiliulį, kurių patarimai, talka bei 
pravesti žaidimai palaikė mielą, kur
sų darbštumo dvasią. Kursų pabaig
tuves atžymėjo nepaprastai puikus lau
žąs — geriausias nuo abiejų vietininkijų 
pradžios. Skaučių suneštinių vaišių — 
arbatėlės metu visiems 25-iems kursų 
klausytoj ams-joms buvo išduoti atitin
kami pažymėjimai. Gale kursų buvo su
ruošti egzaminai. Geriausiai į klausimus 
atsakė ir dovanas gavo: 1) psl. D. Adom- 
kaitytė — skautiškų indų komplektą; 2) 
psl. T. Šležas — skautišką kompasą; 3) 
psl. R. Tamošiūnas — sk. diržo sagtį; 4) 
psl. R. Venckus — pirmosios pagalbos 
vaistinėlę ir 5) skautė R. Galdikaitė — 
siuvimo reikmenis.

Šie kursai ne tik padidino jų dalyvių 
žinias, bet kartu suartino vienon idėji- 
nėn šeimon darnesniam skautavimui.

® Kažkur (iš tradicijos — data, vieta 
neskelbiama) Naujosios Anglijos žiemos 
gamtoje dar du Bostono Senųjų Lapinų 
būrelio kandidatai tapo skautais vyčiais. 
Sk. vyčių gretas sustiprino — psl. R. 
Bričkus ir psl. R. Tamošiūnas. Sėkmės 
naujai sk. vyčių kelin įstojusiems ir pa
skatinimas kitiems juos pasekti!

• Metų pabaigai, gruodžio 27 d. Bos
tono Šatrijos Raganos vyresn. skaučių 
draugovė ir Senųjų Lapinų skautų vy
čių būrelis surengė šaunų kalėdinį va
karą. Pobūvis buvo puošnioje Lietuvių 

ramovėje (ALTS Bostono sk. namuo
se). Atsilankė per 100 svečių, kurie bu
vo skaučių rūpestingai pavaišinti kavu
te, Praleistos kelios mielos ir smagios 
valandos jaukioje lietuviškoje aplinko
je. Dėkui Bostono skautėms-tams už to
kį puikų pobūvį. Jau ne pirmas kartas 
jie tokius suruošia ir visados su pasise
kimu bei skaitlingais svečiais.

• Pernai rudenį Bostono vietininkijos 
DLK Kęstučio skautų draugovė išleido 
savo draugininką v.sl. Vyt. Černių Chi- 
cagon. Jo vieton stojo kęstutėnų gretose 
išaugęs sk. vytis v.sl. Č. Kiliulis. Dr-vės 
adjutanto pareigas, eina sk; vytis psl. 
R. Bričkus. Kęstutėnai veržliai dirba tri
jose skiltyse, kurioms vadovauja skilti- 
ninkai ir pąskiltininkiai: Tigrams — psl.
R. Venckus ir R. Šležas, Sakalams —A. 
Gustaitis ir A. Krikščiūnas ir Vilkams— 
A. Bandžiukas ir J. Venckus. -SKS-
Chicago, III.

• Bridgeporte prie Šv. Jurgio parapi
jos veikia DLK Vytenio skautų draugo
vė. Metams baigiantis, vyteniečiai net 
du kartus vienos savaitės laikotarpyje 
pasirodė per radiją. Gruodžio 14 d. per
S. Barčus radiją buvo transliuojamas 
skautų laužas — Mindaugo vainikavi
mas karaliumi. O gruodžio 17 d. per 
Margučio radiją — skautų sueiga, skirta 
kalėdinio gerojo darbelio temai.

• Čikagos skautai-ės, sveikinę 35-rių 
metų Sąjungos sukakties proga J.E. Ar
kivyskupą J. Skvirecką, ponus ministe- 
rius Žadeikį ir Balutį, gavo iš jų atsa
kymus su nuoširdžiais linkėjimais lietu
viškai skautijai.

Cleveland, Ohio
® Sekmadienį, sausio 3 d., sktn. Šen- 

bergų bute buvo susirinkę Clevelarido 
skaučių ir skautų vadovės-vai ir sk. tė- 
vų-rėmėjų atstovai. Sktn. Šenbergienės 
skaniai pavaišinti, subuvimo dalyvia'i 
svarstė šių metų pirmojo pusmečio 
skautiškosios veiklos planus. Aptarta ir 
diskutuota: a.a. A. Smetonos — Lietuvos 
Skautų S-gos Šefo atminties pagerbi
mas, Vasario 16-sios šventė, skiltininku 
- vadovu kursai ir vasaros stovyklos per
spektyvos. Labai sveikintina iniciatyva 
iš anksto pramatyti skautiškojo jauni
mo veikimo barus. Ypač vasaros stovyk
lai tai turėtų atnešti daug naudos ir pri
sidės prie sėkmingo jos pravedimo.
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Detroit, Mich.
• 1953 m. gruodžio 13 d. Baltijos vie

tininkijos skautai suruošė sueigą ir į ją 
pakvietė Gabijos tunto seses. Sueigą 
pradėjo vietininkijos adjutantas A. Ba
nionis; Po įsakymų vyr. sk. Z. Rekašius 
buvo pakviestas pravesti sueigą. Sudai
navome keletą dainų, po kurių vyr. sk. 
V. Bauža skaitė trumpą Brolijos veiklos 
istoriją. Nuskambėjus šūkiui, tolimesnė 
sueigos eiga buvo perleista sesėm. O 
joms šį sueiga buvo labai svarbi: dido
kas būrys sesių rengėsi “Kelionėn po 
Lietuvą” ir jas reikėjo “išlydėti”. Kaip 
ir visuomet ką nors išleidžiant į kelionę, 
ateina skyrimosi momentas, taip ir čia: 
išvykstančios išėjo iš bendros gretos ir 
sustojo į atskirą būrį. Ir kaip malonu 
buvo matyti, kad vykstančių skaičius 
didelis, o pasiliekančių tik saujelė! 
Tuntininkė v.s. K. Kodatienė tarė “at
sisveikinimo” žodį, džiaugdamosi, kad 
toks didelis būrys skaučių pasiryžo to
kiam dideliam darbui, bei linkėdama 
nepalūžti pusiaukelėje, o grįžti susipa
žinus ir dar labiau pamilus mūsų tėviš
kę. O kad būtų lengviau pasiekti Lietu
vą, keliaujančioms sesėms buvo prisegta 
po burlaivį, papuoštą rūtele ir trispalve 
vėliava. Šios sesės keliauja į Lietuvą: 
D. Racevičiūtė, L. Ambraziejūtė, V. Bui- 
vidaitė, D. Bulgarauskaitė, A. Gintau- 
taitė, C. Griciūtė, M. Lekniūtė, D. Mi- 
kaitė, I. Miltakytė, J. Miltakytė, V. Pa- 
jaujytė, L. Petrauskaitė, M. Skirgaudai- 
tė, J. Šeputaitė, A. Vaičiūnaitė ir J. Va- 
rekojytė. “Parvežkit ir mums nors že
mės saują ...” skambėjo dainos žodžiai, 
kuria sesės išlydėjo “keliaujančias”. Ir 
gal nevienai dūrė širdį, kad jos nėra 
tarp tų “keliaujančiųjų”, kurios, kad ir 
ne fiziškai, vaikščios Lietuvos laukais, 
matys jos mėlynę ir jaus šieno ir gėlių 
kvapą. Juk jos Lietuvoj bus birželio mė
nesį, pačiam šienapiūtės laike, kai lau
kuos žvanga dalgiai ir skamba šienpiū- 
vių dainos...

Broliai taip pat panoro išleisti seses. 
Na, jie nutarė, kad su laivu per ilgai 
truks, kol pasieks Lietuvą ir pasisiūlė 
nuskraidinti. Sesės tikėjosi sprausminio 
lėktuvo, ir koks nustebimas, kai atburz- 
gė labai keisto modelio dvimotorinis ... 
Keletą sesių visdėlto sutiko pasinaudoti 
brolių paslauga.

Dar padainavę, pasiklausę pamokan

ALp(LK)3083
1954, Nr.2čios pasakėčios ir 

užtraukėm “Eisin 
eisim seselės namo 
Elizabeth, N.Y.

1953 m. gruodžio 6 d. įvyko pirmoji 
Elizabetho Skaučių vieneto iškilminga 
sueiga. Šis naujai susikūręs vienetas 
Elizabethe turi dvi skiltis, pavadintas 
Gulbių ir Bičių vardais. Šios sueigos 
metu skautės ir jaunesniosios skautės 
davė įžodį, kurį priėmė Tarybos narys 
v.s. St. Jakštas. Spontaniškai susibūru
sias seses skautes ir įžodį davusias svei
kino parapijos klebonas M. Kemežis, J. 
Žilevičius, brolis St. Jakštas ir skautės 
iš Brooklyno. Po iškilmingos dalies bu
vo kuklus laužas — eilėraščių ir dainų 
pynė — Lietuvai prisiminti. Laužą pa
ruošė Gulbių skiltis. Pirmą Elizabetho 
vieneto viešą pasirodymą labai šiltai 
priėmė atsilankę svečiai. Sesė iš E.
Hartford, Conn.

® Š.m. sausio 9 d. Hartforde įvyko 
Skautų Vakaras. Jame dalyvavo Hart
fordo ir New Britaino skautai ir skautės. 
Buvo suvaidintas v.s. E. Putvytės tau
tinių šokių ir dainų montažas “Subatos 
Vakarėlis”. Nepaisant blogo oro, žmonių 
prisirinko, ir programa puikiai pasisekė. 
Vaidinimą režisavo s.v. vair. V. Zdance- 
vičius, o programai vadovavo skaut. V. 
Nenortas.

• Vietininkijos skautai-ės puikiai su
šoko tautinius šokius per tautų pasiro
dymą Hartforde “Times’ Travel Show”. 
Šią skautų grupelę suorganizavo lietu
viams atstovauti skaut. V. Nenortas.

• Pereitų metų pabaigoje, Hartfordo 
vietininkijoj buvo surinkta 180.25 svarai 
rūbų, kurie išsiųsti per senjorą G. Vil- 
džių į Vokietiją Aušros tunto skautams. 
Broliai surinko 30.25 svarus, o sesės 150 
svarų.

• Š.m. vasario 20 ir 21 d.d. Hartforde
įvyksta skautų vyčių I-mo rajono suva
žiavimas. Visi skautai vyčiai ir kandida
tai, Hartfordo sk. vyčių, yra kviečiami 
atsilankyti. Programoje yra numatyta 
posėdživaimas, laužas, šokiai ir kitokios 
pramogos. Taip pat, bus žaidžiamos ir 
krepšinio rungtynės tarp Hartfordo vie
tininkijos ir svečių. Krepšiniui vadovau
ja s.v.v.sl. Alg. Pilvelis. Tad visi skau
tai vyčiai ir kandidatai, kurie gyvena
te I-me rajone, nepamirškite: į Hart
fordą! A. S.
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