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PRADEDANT NAUJUOSIUS METUS ** * 
Ir vėl praėjo senieji metai, nusinešdami su savimi 365 dienas. Mielos sesės, *

argi kartais tos dienos nepraėjo tuščiai? O jos gi turėjo būti turiningos, pilnos jį
ir brandžios, lyg tos auksinės kviečių varpos. Tad susimąstykim. *

Kaip daug praėjusiais metais praturtinom savo dvasios lobyną? Kiek davė- * 
me iš tų savo dvasios lobių kitiems, ypač savo jaunesnėms sesėms? Kiek daug * 
sutvirtinom, užgrūdinom savo valią, tą svarbiausiąjį raktą kiekvieno žmogaus jį 
pasisekimui? *

Peržvelkime skaučių obalsį, įstatus ir stenkimės prisiminti, kaip nuošir- * 
džiai juos vykdėme. *

Ar šventai pildėme pareigas Dievui? Ar su pakankamu atsidėjimu sudarėme * 
sąlygas savo jaunesnėms sesėms išgyventi tarnybą savo Kūrėjui? jį

Ar perdaug neapsnūdome savo tėvynės tarnyboje? Ką konkrečiai padarėme * 
lietuvybės išlaikymui? Kuo prisidėjome savo gimtojo krašto laisvinimo darbe? *
Ar drąsiai ir tinkamai gynėme savo tėvynės Lietuvos garbę? Ar stengėmės iš- *
saugoti savo kalbos grynumą? Ar buvome pasiruošusios padėti kitiems? Ar pa- jį 
darėme prieš Kalėdas gerąjį darbelį, nusiųsdamos dovanėlių Europoje liku- jį 
siems? Ar nežiūrėjome iš aukšto į neturtinguosius? *

Ar nepadarėme kitai sesei to, ko nenorėtume, kad ji mums darytų? Ar bu- * 
vome mandagios su visais, ypač su suaugusiais ir nelaimingaisiais? Ar nežu- J 
dėme bei reikalo ir mažiausio Dievo padarėlio? jį

Ar mokėjome mylėti ir užjausti savo tėvelius? Ar buvome paklusnios savo *
auklėtojoms ir vadovėms.? Ar mokėjome būti atlaidžios? Ar pasistengėme iš- *
pildyti įsakymą, nors jis mums būtų, ir nepatikęs? jį

Ar dėl menkniekių nepuolėm neviltin? Ar mokėjome taupyti laiką ir pinigus? * 
Ar buvome pajėgios atsispirti blogoms įtakoms? jį

Ar sąžiningai atlikome savo prievoles ir įsipareigojimus? Ar prenumeravo- * 
me skautišką spaudą? Ar į ją rašinėjome? Ar ją platinome kitų tarpe? Ar savo i 
nepareigingumu nesutrukdėme kitiems darbo? Ar buvome socialios ir ar mokė- jį 
jome sugyventi su kitais žmonėmis? Ar nestatėme savo asmeninės ambicijos jį 
aukščiau kilniųjų idealų? Ar nepakenkėme geram lietuvaitės skautės vardui sve- * 
timųjų akyse? *

Jei buvo kur spragų, naujuosiuose metuose su kaupu išlyginkime ir su nauja * 
energija ir entuziazmu pasiryžkime tobulėti ir brandinti savo gerąsias dvasines jį
ir fizines savybes, turėdamos prieš akis tobulos skautės-lietuvaitės idealą. jį

*
Budėkime 4

O.Zailskienė jį
Vyriausioji Skautininke jį 

* 
■^*****************************************************************************J

Buvusios New-Yorko Bičių skil
ties vardu tariu nuoširdų skautišką 
ačiū broliui PETRUI PETRAUSKUI, 
padariusiam mums veltui 13 stak
lelių. Tai tikras skautiško broliš
kumo įrodymas. Tebūna tai pavyz
džiu ir kitiems skautams.

Bičių skilties vardu

__ M. Ingelevičiūtė

* Pirmajam 1955 m. "Sk.Aido" garbės 
prenumeratoriui T. Bernardinui Grausliui, 
OFM, administracija taria skautišką 
ačiū.

* Dėkojame ps. Stp. Makarevičiui, Los 
Angeles, už $5.00 auką.
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PEDAGOGINIS LITUANISTIKOS 
INSTITUTAS 

5620 S. CLAREMONT Avfe 
CHICAGO 36, ILLINOIS

Mažoji Lietuva, jūra 
mūsų jaunimas

B. Stundžia

ir

Tik mano vieno
Jauno bernelio
Žalių šilkų žėgleliai, 
Rožėms rašytas laivelis.

(Liaudies daina)

“Daugel gražių, puikių vietų yra mū
sų tėvynėje ...” sakė mūsų didysis ra
šytojas V. Krėvė. Bet ir jis, kaip kad ir 
daugumas mūsų rašytojų, nedaug dėme
sio teatkreipė į Mažosios Lietuvos ža
liuojančias lygumas, plačias pievas, Ne
ringos kopas su saulės atokaitoje baltuo
jančiomis, pušynuose išsimėčiusiomis 
vasarvietėmis, žalsvus Kuršių marių 
vandenis ir amžinai neramią Baltijos 
jūrą.

Prūsai, negaudami pagalbos iš tuomet 
besikuriančios Lietuvos valstybės, žuvo 
kovose ar buvo pavergti kartu su dali
mi Žemaičių.

Per 700 metų vokiečiai dėjo visas pa
stangas iš to krašto paviršiaus ištrinti 
visa, kas lietuviška. Ir tik dalinai jiems 
tai tepavyko — lietuviai priespaudoje 
užsigrūdino ir pasirinko kitus ginklus 
savo kovoje už lietuviškumo išlaikymą: 
Mažoje Lietuvoje pasirodė pirma lietu
viška knyga, ten nušvito “Aušra”, iš 
ten knygnešiai atgabeno “Aukso Alto
rių”, kuris mūsų tėvams buvo pirmuoju 
elementoriumi.

Susidarius palankioms aplinkybėms, 
1923 m. sausio 15 d. dalis Mažosios Lie
tuvos susijungė su Lietuvos valstybe. 
Ir reikia paabejoti, ar Lietuva būtų iš 
viso atstačiusi savo valstybę, jei vokie
čiams būtų pavykę nuslopinti lietuviš
kumą Mažojoje Lietuvoje.

Lygiai prieš 32 metus Mažosios Lie
tuvos lietuviai, padedami mūsų tėvų ir 
vyresniųjų brolių, iškovojo mūsų kraš
tui nors ir siaurą pajūrio ruožą. Bet jūra 
nemėgsta tautos, kuri nesinaudoja jos 

nešama nauda ir jos keliais į pasaulį. 
Skautų Sąjunga, vienintelė jaunimo or
ganizacija, įvertino jūros reikšmę ir 
stengėsi visus įtikinti, kad Lietuva turi 
būti jūrinė valstybė. O tas nebuvo leng
va, nes reikėjo ūkininkų tautą pasukti 
veidu į jūrą. Netrūko tada, pasitaiko ir 
dabar lietuvių, kuriems žodis “jūra” yra 
kažkas baisaus.

Jeigu Jūrininkų S-gos vienetus turė
jome tik Klaipėdoje ir Kaune, tai jūrų 
skautų buvo net Viekšnėje, Utenoje, 
Jurbarke ir kitose mažesnėse vietovėse, 
neskaitant jau didesenių miestų.

Visų jūrinių organizacijų sutartinės 
veiklos pastangomis buvo išjudinta vi
suomenė ir pradėtas kurti Lietuvos lai
vynas, kuris per 5 metus išaugo virš 
16.000 tonų.

Jūrų skautija buvo išdidi. 70-80% visų 
laivyne dirbančių vyrų sudarė esantieji 
ar buvusieji jūrų skautai.

O kaip gi dabar? Skautų Sąjungai ir 
jos vadams tenka ypatinga atsakomybė 
ir pareiga kaipo vienintelei jaunimo or
ganizacijai besirūpinančiai jūrine pro
paganda išeivijoje, kad senos kartos jū
rininkus pakeistų naujos jėgos iš jūrų 
skautų eilių. Jeigu Skautų Sąjunga tuo 
nesirūpins, kas gi tada šiandien tą tau
tinio darbo barą varys?

Išeivijoje yra puikios sąlygos jauni
mui įsigyti įvairių jūrinių specialybių, 
pvz., denio ir mašinų karininkų, hydro- 
grafų, laivų statybos ir architektūros in
žinierių, jūros teisės žinovų, aukštosios 
jūros žvejybos specialistų, uostų staty
bos inžinierių, jūrų komercijos įvairių
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sričių specialistų ir kitų, neišskiriant ka
ro laivyno ir buriuotojų.

Jūrų skautams ir jų vadams išeivijoje 
statomi didesni reikalavimai, kadangi 
reikia turėti reikalų su senų jūrinių tau
tų jūrininkais. Plaukioti baidare Nevė
žiu yra ne tas pats, kas buriuoti Austra
lijos ar Amerikos pakrantėse ar didžiuo
siuose ežeruose. Jūrų skautai už savo 
nepatyrimą jau ir taip skaudžiai užmo
kėjo Lietuvoje — net 6 aukos ant jūros 
aukuro buvo sudėtos.

Taigi, perkratykime praeitį ir pažvel

kime blaiviau į ateitį, jei būsimoje Li- 
tuvos valstybėje norime turėti vakari
nes žemes, išnaudoti jūros nemažą nau
dą ir dalinai pakeisti tautos būdą. Jeigu 
kada nors, prisijungus didesnei daliai 
Mažosios Lietuvos, neįsistiprinsime jū
roje, tai vis vien būsime iš ten išstumti.

Skautų Sąjunga budėk, stiprink savo 
jūrų skautų eiles tiek kiekybe, tiek ko
kybe ir vesk lietuvišką jaunimą apsišar
vavusį tvirtu būdu, patvarumu, mokslu 
ir patyrimu į jūrą, kad iš ten jis neštų 
tautai garbę ir gerovę.

Tinginys ir kelię koja rodo
Alfa Sušinskas

Niekas kelio besiklausiančiam koja ne
rodo. Tai būtų nemandagus ir net įžei
džiąs elgesys. O visdėlto lietuvių prie
žodis šitokį pasielgimą tik tinginiui pri
skiria, tuo iš jo saldžiai ir taikliai pasi
juokdamas; jei tinginys jau ir kelią koja 
rodo, ką bekalbėti apie kitus jo darbus: 
jis jų vengia ir juos beveik visada at
žagariom atlieka — be noro, be dailumo, 
betkaip!

Taigi šį kartą apie tinginystę ir apie 
patį jos autorių —tinginį; šiek tiek ir 
apie darbštumą bei jo herojų — darbš- 
tųjį žmogų.

Vienas iš pagrindinių rūpesčių jauni
mą į žmones beruošiant yra darbštumo 
dvasios juose įdiegimas. Niekas nesu

kurs laimės nei sau, nei kitiems, jei 
darbštumo neturės. Juk tinginystė yra 
ne tik nuodėmė: ji yra ir didelė žmo
gaus gyvenimo nelaimė — amžinas bet- 
kurios laimės priešas.

Visai priešingai yra su darbštumu: jis 
sugeba ir iš gyvenimo griuvėsių vėl gra
žius, didingus gyvenimo laimės rūmus 
pastatyti; darbštumas iš nieko sukuria 
viską! Ak, koks nesimpatiškas yra šei
mos tėvas, jei jis yra tinginys! Jo vai
kučiai yra išbadėję, ir žmona nuolat rau
da, nes jiems nuolat trūksta visko, ko 
reikia šeimos gyvenimui. Bet ypač atstu
mianti ir nesimpatiška yra tinginė mo
teris ... Jos vyras ir vaikai yra nusku
rę, nes jiems stinga budrios motinos

Seserijos VS O. Zailskienė su Omohos broliais 17. 11. 1954. Nuotr. K. L. Musteikio.
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Toronto Živilietės visuomet grožiai dainuoja . . . Nuotr. J. Dvilaičio

akies, darbščių jos rankų. Įėjęs į tokios 
šeimos butą tuojau pamatai, kad jo šei
mininkė nėra darbščioji bitelė. Darbšti 
moteris ir iš vargingos savo šeimos, ir 
iš menkučio buto padaro kvapųjį ro
jaus kampelį.

Gi su jaunaisiais tinginiais, su jaunai
siais žmonėmis, tinginystėje paskendu
siais, yra jau visai blogai. Tokie — per- 
anksti nuvytę žiedai, bedvasiai padarai, 
kuriuose nėra patraukiančio idealizmo, 
nėra žavios jaunystės. Tokie jaunieji tin
giniai yra tėvų skausmas, visuomenės 
našta ir tautos negarbė. Ir patys sau to
kie yra nelaimė: jie nežino, koks nuosta
bus yra džiaugsmas, kyląs iš darbščios 
jaunystės!

Savaime suprantama, kad tinginystei 
nėra vietos tuose, kuriuose darbštumas 
yra įgimtas: tokiems yra lengva žengti 
darbščiuoju gyvenimo -keliu. Gi kuriems 
darbštumas nėra įgimtas, nėra su krau
ju iš tėvų gautas, tiems tenka patiems 
savo pastangomis nusikratyti tinginys

te ir savyje išugdyti darbštumo dvasią. 
Nors tai ir nėra taipjau lengva, bet no
rintiems juk viskas yra galima ir pa
siekiama ...

Tinginystė viską griauna ir naikina. 
Ji yra įvairių nuodėmių ir ydų sėkla. 
Ak, ta bjaurioji žmogaus širdies gyvatė, 
kokia šlykšti ir žalinga yra ji! Ak, darbš
tumas, tas gražusis žmogaus smegenų ir 
rankų žiedas, koks gardžiakvapis ir išga
ningas yra jis šioje žemėje!

Iš tikrųjų, trūksta tinkamų žodžių at
vaizduoti didžiajai žmogaus nelaimei ir 
gėdingajai ydai — tinginystei...

Tikras ir nelūžtąs pasiryžimas dirbti 
bei kurti yra pats gražusis ryžtas pra
dedant 1955 metus. Neišsenkanti ir neiš
blėstanti darbštumo dvasia turi lydėti 
mus ne tik ateinančiais metais, bet ir 
per visą gyvenimą.

Gilioje senatvėje galėti pažvelgti į 
savo buvusį darbštų ir turiningą gyveni
mą yra tikrai didelė paguoda kiekvie
nam šios žemės keleiviui...

Žmogus ir gamta mūsų dainose
Dr. J. Balys

Gamtos pajautimas ir jos grožio per
gyvenimas yra augštesnės kultūros pa
žymys. Žmogus, kuris į gamtą žiūri tik 
praktiškumo sumetimais, kuriam miš
kas yra tik medžiaga lentpjūvėms, o 
paukščiai ir žvėrys tik priemonė me
džiotojo aistrai patenkinti, nėra nei kul
tūringas, nei humaniškas.

Mūsų dainos rodo, kad lietuvis mo
kėjo džiaugtis gamta ir jos grožiu. Štai 
kokius įspūdžius pergyvena tamsią nak
tį vienas bejojąs bernelis: “Dangaus 

tamsumas, žvaigždžių šviesumas, mer
gelė toli nuo manęs...” Jis stebi savo 
visą kelią: “O kai aš jojau per žalią 
lanką, paukšteliai čiulbėj’, pievos žalia
vo. O kai aš jojau per žalią girią, girioj 
gegutė garsiai kukavo”. Labai plastiš
ki ir nuotaikingi gamtos vaizdai papras
tai duodami dainos pradžioj, kaip savo
tiška įžanga, duodanti visam tolimes
niam veiksmui rėmus ir išreiškianti dai
nininko nuotaiką, kuri perduodama 
klausytojui ir jis atitinkamai nuteikia-

3

5



mas priimti ir pergyventi visus toliinės- 
nius dainoje vystomus įvykius. Štai kad 
ir toks nuostabiai gražus dainos įvadas, 
vertas didelio dailininko teptuko: “Gale 
laukelio žalios lygios lankelės, tose lan
kose du pilki akmenėliai, ant akmenė
lių du balti karvelėliai“. Kita daina pra
sideda: “Oi augo augo šile pušynėlis, 
Raginėnų sodely; pro tą pušyną upė te
kėjo, midutėliu kvepėjo”. Retam indi
vidualiam ir jau garsaus vardo poetui 
pasiseka tokie vaizdai sukurti. Kiek ma
žai žodžių, kokie jie paprasti, ir koks 
žavus vaizdas gaunasi.

Lietuvis ne tik moka džiaugtis gam
tos grožiu, medžiais ir gyvuliais, bet lai
ko juos tarsi sau lygiomis būtybėmis, 
kurios jaučia ir kalba, kaip gyvas žmo
gus. “Nesprok, nesprok, aržuolėli, šals 
šiąnakt šalnelė (pastebėkime reto gro
žio aliteraciją!) — Aš šalnelės neatbo- 
siu, per naktelę sprogsiu”.

Labai graži yra lietuviška daina, ku
rioje našlaitė, neturinti nei tėvo - mo
tinos, nei brolių - seselių, pasiguodžia 
tuo, kad mėnuo būsiąs jai tėvelis, saulė
— motulė, sietyns — brolelis, žvaigždė
— seselė. Žmogus čia yra viso didžiulio 
kosmoso vertinga dalis. Kita nuostabiai 
graži našlaitės daina jautriai pasakoja, 
kaip našlaitė prašo liepelę būti jos mo
tina:

1. Oi einu einu
Šiuo vieškelužėliu, 
Ir oš randu liepytėlę 
Salia vieškelėlio.

2. Oi aš prieidama, 
Apsikabydama:
"Oi tu liepa, liepytėle, 
Būk už motynėlę!"

3. Neturiu kojelių, 
Neturiu rankelių, 
Aš neturiu, siratėle, 
Meilingų žodelių."

4. "Šaknelės kojelės, 
Sakelės rankelės, 
Žali lapai, liepytėle, 
Meilingi žodeliai.

Plokščiai.

Antroje šios dainos dalyje našlaitė to
kiu būdu prašo ąžuolėlį būti jos tėveliu. 
Kitame variante iš Klaipėdos krašto 
našlaitis prašo ąžuolėlį pasiversti jo tė
veliu, obelėlę — mamuže, negelkėlę — 
sesele ir bijūnėlį broleliu. Deja, jie naš
laičio prašymo nepaklauso ir nepasi- 
verčia.

Magiški pasivertimai žmonių į me
džius ar paukščius dainose dažnai mini
mi. Tad aiškios ribos tarp gamtos kūnų 
ir žmogaus nėra, ji pradingsta visatoje, 
susilieja į vieną didžiulį kosmosą. Žmo
gus gali kalbėti su medžiais ir gyvuliais, 
kaip su lygiomis būtybėmis. Tatai ma
tome dainoje apie pasikalbėjimą su kle
vu arba liepa, kurią žada pakirsti:

LSB Vyr. Laužavedys s. V. Bražėnas - Bražvilius veda Clevelando Skautų Vietininkijos rudens laužo
14. JI. 1954. Nuotr. V. Bacevičiaus.
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Seserijos VS O. Zoilskienė su Omohos skaučių vietininkijos vadovėmis. Nuotr. K. L. Musteikio.

1. "Oi klevi kleveli, 
Žaliasis medeli, 
Daugiau nebžaliosi, 
Kaip šin rudinelj.

2. Aš tavi kirsdysiu. 
Šakas nugenėsiu. 
Ir visas šakeles
Į krūvą sudėsiu."

3. O kon tu dirbysi 
Iš kompų šakelių? 
O kon tu dirbysi 
Lygaus liemenelia?"

4. "iš kompų šakelių 
Gimbelę darysiu, 
Lygaus liemeneiio 
Lenteles pjaudysiu." Ir 1.1.

Žem. Kalvarija.Kitame tos pačios dainos variante liepelė žino savo likimą ir liūdi, kaip žmogus, kuriam lemta veikiai mirti:
1. "Vai tu liepela,

Tu krasnas medeli, 
Kodėl nežaliuoji 
Žiemą vasarėlę?"

2. "Vai kam man žaliuotie, 
Kam man žaliam būtie? 
Žada moni kirstie
Šitam rudenėli." Ir 1.1.

Marcinkonys.Panašus pasikalbėjimas pavaizduotas kitoje populiarioje dainoje apie lakštingalėlę, kuri nustojo čiulbėti, nes “piemens išdraskė mano lizdelį, vanags išgaudė mažus vaikelius”. Tai pačiai rūšiai pridera žemaitiška daina apie varnelę, kuri taip skundžiasi:
1. O kuo jpykuot, 

Jauni bruolelia, 
An mani sirateli?

2. Nei aš sugėriau, 
Nei aš suvalgiau. 
Nei už stalo sėdiejau.

3. Suodni vaikščiuojau, 
Ūgas rankiuojau,
Po kleveliu sėdiejau.

4. Mačiau išjuojint, 
Mačiau parjuojint. 
Mačiau žirgą balnuojint.

•*, Užventis.

Ir iš viso dažnai dainose medžiams ir paukščiams reiškiama tokia pat užuojauta ir rūpestis, kaip ir žmonėms. Jautri ir kartu mįslinga yra tokia daina:
1. Aja - ja - jai

Strazdas dejavo, 
Kad kojeles pašalo.

2. Ant strazdo kojų 
Ledai užėjo, 
Vandenėlis tekėjo.

3. Tekėk, saulele,
Per augštus kalnus, 
Tirpyk strazdo kojeles.

*
4. Plaukė pylelė 

Per ežerėlį, 
Lendreles laužydama.

5. "Vai tu pylele, 
Raibas paukšteli, 
Tyko tave nušauti."

6. "Nei tu tykosi, 
Nei tu nušausi,
Nei tu mane apgausi.

7. Pati pabėgsiu, 
Vaikus paslėpsiu 
Ežerėlio gilume."

Tverai.Visos šios dainų ištraukos rodo, kad senovės lietuvis buvo giliai humanistiš- kas žmogus. Būdamas pats nesugadintas gamtos vaikas, jis nesididžiavo savo žmogišku prakilnumu, bet jautėsi draugas ir brolis visai gamtai: darigaus kūnams, medžiams ir paukščiams. Pagal senus tikėjimus, mirusio žmogaus vėlė dažnai pereinanti gyventi į medžius ir paukščius. Tad kaip gali jų nemylėti, juos skriausti ar naikinti, nes tie medžiai ir paukščiai taip pat jaučia ir kenčia, kaip ir pats žmogus, kuris yra tik viena didžiulio kosmoso dalelė.(Pastaba: visos šiame straipsnyje cituotos dainos buvo užrašytos Amerikoj gyvenančių lietuvių tarpe ir yra atsineštinės iš savo tėvynės).
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Mintis padaryti išvyką į tolimuosius 
vakarus ir tuo pačiu pabėgti kuriam lai
kui iš šiukšlinos Čikagos senai buvo mū
sų galvose, tačiau viską nulemiančios 
aplinkybės susiklostė palankia virtine 
tik pereitą vasarą.

Mūsų kelionės tikslas buvo garsusis 
Jelostono parkas. Maršrutas turėjo būti 
trijų tūkstančių mylių, tačiau bedarant 
mažus nukrypimus į šonus tikslu pama
tyti kai kurias vietas, galų gale jis pa
ilgėjo dar šešiais šimtais mylių.

Čia, kiek išsamiau aprašydama savo 
dviejų savaičių kelionę, noriu pasidalin
ti su sesėmis ir broliais patirtais įspū
džiais, o kartu tai bus ir mažutė infor
macija tiems, kurie gyvena Š. Ameri
koje ir galvoja kada nors patys patrauk
ti į vakarus.

Sudiev, Čikaga
Buvo birželio mėn. pirmojo sekmadie

nio popietė, kai baigę krautis kas reika
linga kelionei, namiškiams mojuojant, 
pajudėjome iš namų. Pusvalandis važia
vimo užkimštomis Čikagos gatvėmis, 
dar pora raudonų šviesų ir pagaliau atsi
duriame užmiesčio laukų platybėje. Mū
sų ševroletukas, pajutęs laisvę, smagiai 
šokteli pirmyn, pastveria 60 mylių grei
tį ir pradeda vienodai neštis lygiais Illi
nois© laukais vis tolyn į vakarus.

Dvi savaitės atostogų! O kaip seniai ir 
nekantriai buvo jų laukta, kaip stropiai 
buvo studijuotas kelionės maršrutas ir 
atydžiai atrenkami daiktai kelionei, pra
dedant foto aparatu ir baigiant primusi- 
ne virimui plytele. Keista, dabar, kada 
pradedam tą kelionę, širdyje kažkoks 
mažutis rūpestis lyg baimė. Gal veikia 
žinojimas, kad paliekame namus ilges
niam laikui, kad kiekvieną naktį nakvo
sime svetimoj vietoj, nematysime pažįs
tamų veidų, o prieš mus tolimas ir neži
nomas kelias. Kažin kas čia kaltas? 
Žvilgteriu į savo vyrelį, kuris pasiklau
sęs kaip dūzgia motoras ir pasitikrinęs 
rodykles armatūros lentoje, patogiai įsi
taiso. Jo veide jokio rūpesčio. Ir man 

darosi drąsiau, o noras pamatyti toli
muosius vakarus su snieguotomis kalnų 
viršūnėmis vėl darosi didelis, didelis. 
Pasitraukiu arčiau ir, nors mašinoje vie
tos yra šešiems, mudu keliaujam tik du 
— taip smagiau ir jaukiau. Tokios, tur
būt, visos esam mes tos moterys ...

Kukurūzų kraštas
Saulė dar buvo aukštokai, kai žemės 

paviršius ėmė darytis labiau banguotas. 
Tas rodė, jog artėjame prie Misisipės slė
nio. Iki šiol kelias buvo žinomas iš anks
tyvesnių kelionių ir Misisipės vandenyje 
jau buvom kartą plovę rankas, bet anoj 
pusėj jos kiek toliau dar neteko būti. 
Nors Misisipė skaitoma didžiausia upe 
Amerikoje, bet toje vietoje, kur turė
jome keltis, ji buvo nedaug ką platesnė 
už mūsų Nemuną prie Kauno.

Persiritę tiltu per upę, kuri dalina Du
buque miestą į dvi dalis, atsiduriame ku
kurūzų krašte — Ajovoj. Pirmas skirtu
mas nuo Ilinoiso, kurį tuoj pastebėjome, 
buvo tas, kad Ajovoj ant kelių per po
sūkius ir įkalnes geltona juosta, drau
džianti lenkti, eina ne viduriu kelio, bet 
viduriu važiuojamos juostos taip, kad 
važiuojant turi laikyti ją apkabinęs ra
tais ir saugoti, kad nepervažiuotum jos 
skersai.

Gamtovaizdis liko nepasikeitęs. Pana
šiai atrodė ir ūkiai su charakteringais ci- 
linderio formos bokštais, aukštesniais 
už visus kitus ūkio pastatus. Ten sukrau
nami ir silosuojami supjaustyti su la
pais ir stiebais kukurūzai — pašaras gy
vuliams. O kukurūzai, matyt, čia auga 
labai gerai ir Ajova ne veltui vadinama 
kukurūzų kraštu. Ir iš tiesų, važiuojant 
tolyn prie kelių stovi didžiulės stirtos 
sukrautų kukurūzų ankščių, panašiai 
kaip Lietuvoje darbštūs žmonės kad su
kraudavo į dailius kūgius skaldytas mal
kas. Kai kurios stirtos aptvertos vieli
niais tinklais, o kitos atrodo kaip di
džiulės galu stovinčios skardinės stati
nės apvaliais smailiais stogiukais. Tokios 
kukurūzų stirtos dažnai stūkso pavie-
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niui prie kelių ir grupėmis po 20-30 prie 
geležinkelio stotelių, kur, atrodo, laukia 
pakrovimo į vagonus. Galimas daiktas, 
kad tai kukurūzų supirkimo taškai ir 
kartu sandėliai, nes naujo derliaus pava
sarį dar negalėjo būti, o vienok stirtos 
buvo pilnos kukurūzų.

Matėme juos ne tik pakelėse, bet ir sa
vo lėkštėse pietų metu, kur juos paduo
davo prie mėsos išlukštentus ir išvirtus 
nelyginant žirnius. Iš karto buvo ne
įprasta ir abu kramtėme juos “ilgais” 
dantimis, bet vėliau pripratom ir buvom 
linkę manyti, kad tai maistinga, o gal
būt ir skanu.

“Blogoji žemė”
Sekančios dienos vėlyvą popietę pa

siekėme ant Misūrio upės kranto esantį 
Sioux miestą. Tai didelis pramonės ir su
sisiekimo centas. Čia baigiasi ir Ajova. 
Tiesiai į vakarus prasideda Pietinė Da
kota, o pietuose, kitame Misūrio upės 
krante — Nebraska. Misūris, didžiausias 
Misisipės įtakas, čia yra gana platus ir 
turi įspūdingą tiltą. Vanduo, kaip ir vi
sose didelėse upėse, tamsus ir drumz
linas.

Už Sioux miesto atsidūrėme Pietinėje 
Dakotoje. Kelias kurį laiką ėjo palei 
Misūrį, bet vėliau pasukom į šiaurę ir 
išsiskyrėm. Pavakariais mūsų kelias 
pradėjo tiestis per lygumą,kuriai nesi
matė nei galo, nei krašto. Juo tolyn, tuo 
ilgyn driekėsi ji priekyje ir iš šonų, o 
pakelėje telkšojo vandens liūnai. Saulė 
leidosi tolumoje į žemę raudona ir da
rėsi nyku toje be miškų ir medžių pla
tybėje.

Sutemus vėl pasiekėme Misūrį, kuris 
čia ateina iš šiaurės, ir mūsų keliai vėl 
susitiko. Ilgais upės šlaitais nusileidžia- 
me žemyn į Čemberleino miestą.

Rytojaus dieną keliamės per Misūrį. 
Vandens gana didelėje vagoje neper- 
daugiausia, todėl ir tiltas atrodo lyg per- 
ilgas ir peraukštas. Tačiau reikia ma
nyti, kad jis kaip tik tinkamas pavasarį 
ir rudenį. Anoje pusėje vėl kylame il
gais upės kranto skardžiais aukštyn. Gy
ventojų atrodo visai nebeliko. Jei jų dar 
kur yra, tai tik prie kelių, kur jie laiko 
benzino stoteles ir krautuvėles prava
žiuojantiems. Iš viso neaišku kaip jie čia 
pragyvena. Į akis duria užrašai — “ge
riamas vanduo”. Pasirodo, kad jis čia 
pargabenamas iš toliau, nes šulinių ne 
visur yra.

Vidudienį pasiekiame Kadokos mies
tą. Užrašai ant lentų ragina pravažiuo
jančius apsirūpinti benzinu, alyva ir kt., 
nes tai paskutinė žmonių gyvenama vie
tovė prieš įvažiuojant į taip vadinamą 
“Blogąją Žemę”. Vykdome patarimą: pi
lamės benziną, vandens ir apžiūrime 
mašiną. Po to metame žvilgsnį aplink, 
ir, mūsų nustebimui, nepertoliausiai prie 
žmogaus aukščio stulpo keistoje pozoje 
matome stovintį lyg suklupusį su nu
lenkta žemyn galva arklį. Įsižiūrėję pa
stebime, kad jis negyvas ir kabo ten jau 
kuris laikas, o jo šonas perdurtas kokiu 
tai specialiu prie stulpo pritvirtintu įtai
su. Įspūdis nekoks, bet į tai niekas ne
kreipia dėmesio. Vėliau panašių scenų 
matėme ir daugiau. Atrodo, jog čia taip 
įprasta, kad benzino stotys teiktų viso
kius patarnavimus...

Leidžiamės vėl tolyn ir nelaimingą 
arkliuką greitai užmirštame. Žemės pa
viršius darosi gražiai kalnuotas. Kelias, 
kuriuo važiuojame, nepaprastai tiesus. 
Kai nusileidžiame daubon, matome prie
kyje ir užpakalyje kelią kylantį aukš
tyn. Kai pakylame ant kalvos viršaus, 
matome toli daug tokių kalvų, nelygi
nant bangų, o mūsų kelią dingstantį ir 
vėl pasirodantį ant jų kaip kokį kaspiną. 
Kalvos apaugusios reta šiurkščia žole, 
pro kurią matosi pelenų spalvos žemė.

Po valandos važiavimo kairėje pusėje 
pradeda rodytis kažkoks rudas kaspi
nas, kuris per žiūronus atrodo lyg di
džiulių žvyrduobių šlaitai. Netrukus 
prie kelio pasirodo ir lenta skelbianti, 
kad įvažiuojame į “Blogąją Žemę”.

“Blogoji Žemė” driekiasi apie 23 my
lių ilgio ir apie 9 mylių pločio ruožu. 
Tai savotiška “mirties jūra”, kur neauga 
jokia augmenija, jei neskaityti žolės pa
kelėje. Paviršius kalnuotas fantastiš- 
kiausios formos piramidėmis, bokštais ir 
dantytomis keteromis, siekiančiomis kai 
kur iki šimto metrų aukščio. Charakte
ringa, kad “Blogosios Žemės” masė su
daryta iš smėlio ir molio klodų nuplau
tų ir atneštų nuo Juodųjų kalnų. Klodai 
yra įviariausių spalvų: žali, balti, rausvi, 
rudi, pilki ir t.t. Kadangi klodai eina ho
rizontaliai tai ir spalvos atatinkamai su
daro įvairiausius raštus.

Turistų smalsumui patenkinti, o jų čia 
spokso visada, asfaltuotas kelias stai
giais posūkiais raitosi tarp kalnų ir pi
ramidžių ir, atrodo, jog žmogus esi pa-
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tekęs į kitą pasaulį.
Senais laikais “Blogoji Žemė” vieti

nių indėnų buvo naudojama kaipo šven
tovė religinėms apeigoms. Vėliau čia vy
ko aršios kovos su baltaisiais. Dabar tas 
plotas yra perėjęs valdžios žinion ir, kai
po nepaprastas gamtos padarinys, sau
gojamas nuo naikinimo ir žalojimo.

Prezidentų biustai kalnų granite
Nuo Čikagos jau esame apie tūkstantį 

mylių. Tolumoje neaiškiai dunkso Juo
dieji kalnai. Po poros valandų priartėja
me visai arti ir per žiūronus stebime jų 
kontūrus ir mišku apaugusius plotus. 
Netrukus pradedame keltis vingiuotu 
keliu aukštyn. Prieš mus kryžkelė. Vie
nas kelias veda tiesiog, o antras daro 
vingį pro gražiąsias kalnų vietas. Nors 
tuo keliu toliau, bet įdomiau. Vingiuo
jame staigiais posūkiais, motoras urzgia 
sunkiai traukdamas stačiu keliu. Kele
tas tunelių per granito kalnus, bet jie 
toki siauri — tik vienam automobiliui 
pralysti. Prieš įvažiuodami duodame 
signalą ir, jei niekas neatsako, reiškia, 
kelias laisvas. Tada užsimerkę lendam. 
Jei į signalą atsako, kantriai laukiame 
sustoję kelio pakraštyje, kol priešais at
važiuojantis išlys.

Kalnai, kur tik medžiui galima leisti 
šaknis, apaugę spygliuočiais miškais, ku
rie sudaro čia didelį masyvą ir yra val
džios žinioje. Kadangi jie iš tolo atrodo 
tamsūs, tai ir gavo “Juodųjų Kalnų” 
vardą. Ant žemės pabirę pušų konkorė- 
žiai, spygliai — taip jau lietuviškai. O 
kvapas — traukiame jį visais plaučiais 
ir gailimės, kad negalime parsivežti jo 
Čikagon.

Pakilę gan aukštai, prie kelio randa
me mažą parkiuką, iš kur galima stebė
ti ant didžiulės granito uolos kalno vir
šūnėje iškaltus keturių Amerikos pre
zidentų biustus. Tai Vašingtonas, Jefer- 
sonas, Teodoras Ruzveltas ir Linkolnas.

8

Iš apačios žiūrint biustai atrodo ne- 
perdidžiausi, bet tikrumoje jie yra mil
žiniško dydžio. Sakoma, kad Vašingtono 
nosis yra didesnė kaip Egipto sfinkso 
galva. Vašingtono veidas nuo smakro 
iki viršugalvio yra 18 metrų, o jeigu bū
tų iškalta visa jo figūra, tai proporcin
gai pagal galvą ji turėtų būti apie 142 
metrų aukščio.

Šie prezidentų biustai Juodųjų kalnų 
granite skaitomi didžiausiu skulptūros 
darbu pasaulyje. Jie buvo pradėti 1925 
m., bet dėl finansinių sunkumų ėjo gana 
pamažu. Padėtis pagerėjo, kai 1929 m. 
paminklo darbus ėmė finansiniai remti 
valdžia.

Skulptūros projektą sudarė ir darbą 
atliko žinomas skulptorius Gutzon Borg- 
lum. Jis mirė 1941 m., kai skulptūros 
darbas praktiškai jau buvo atliktas. Ga
lutinai biustai buvo apdailinti ir užbaig
ti jo sūnaus — Lincoln Borglum. Skai
čiuojama, kad skulptūros darbas atsiėjo 
900 tūkstančių dolerių.

Grįžtame atgal, o kalno viršūnėje rim
ti ir susimąstę vis žvelgia į tolį didieji 
Amerikos vyrai.

Velnio bokštas
Ten, kur pasibaigia Pietinė Dakota ir 

prasideda nykusis Wyomingas, o Juodie
ji kalnai pamažu nusileidžia lygumon, 
keliautojas iš tolo pamato nepaprastą re
ginį. Iš banguotos lygumos į viršų šauna 
keistos formos akmeninis kalnas. Savo 
išvaizda jis primena per aukštai nupjau
to medžio kelmą tik daug, daug kartų 
didesnį. Dėl savo neįprastos formos jis 
gavo “Velnio Bokšto” vardą, o čiabuviai 
indėnai jį vadino “griclio buveine”.

Priartėjus matosi, kad bokšto sluogs- 
niai eina ne horizontaliai kaip įprasta 
daugumai uolinių kalnų, bet vertikaliai; 
todėl gaunasi vaizdas, jog bokštas suda
rytas tarytum iš kolonų. Po lietaus, kai 
bokšto akmuo šlapias, jis atrodo tamsiai 
pilkas, o kai vėjas nudžiovina, persikei
čia į šviesiai pilką. Raudonam saulėly
dyje “Velnio bokštas” būna purpurinės 
spalvos.

Visoje savo didybėje “Velnio bokštas” 
pasirodo tada, kai stovi jo papėdėje. Nuo 
kalno viršaus, kur prasideda bokštas, 
apie 260 metrų stačiai aukštyn didingai 
kyla jo masė. Siauras takutis raityda
masis tarp medžių ir nugriuvusių uolų 
veda aplink bokštą, kurio skersmuo pa
mate yra apie 300 m. Užvertus aukštyn
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galvą matosi suskeldėjusios aštriom 
briaunom kolonos, kurios, vėjo ir lietaus 
plakamos, kartais atskyla ir baisiu 
trenksmu dundėdamos krinta žemyn, o 
paskui riedėdamos nuo kalno glemžia po 
savim augančio miško medžius. Paslap
tingai šniokščia viršuje vėjas atsimuš
damas į “Velnio bokšto” šonus, ir žmo
gus pasijunti toks menkas.

Kaip tas bokštas atsiradęs, geologai 
nesutaria, bet dauguma jų priėjo tos 
nuomonės, kad kadaise, gal būt, prieš 50 
milijonų metų, bokšto akmuo buvo karš
ta skysta masė, iš žemės gelmių stumia
ma į viršų. Tačiau, viršuje atsirėmusi i 
kietą žemės plutą, pamažu atvėso likda
ma panašios formos, kokia yra šiandien. 
Ataušimo perijode bokštas skeldėjo į ko
lonas, kurios dabar matomos jo šonuose. 
Vėliau per ilgus amžius vykstant erozi
jai, žemės klodai buvusieji viršuje ir ap
link bokštą suiro ir buvo Vandens nu
nešti į jūras. Spėjama, kad “Velnio 
bokštas” pasirodė toks, koks šiandien 
yra, tik per paskutinius du arba per pas
kutinįjį milijoną metų.

“Velnio bokšto” viršuje yra plokštu
ma, kurios dydis siekia apie pusantro 
akro. Sunkiai norisi tikėti, bet sakoma, 
kad ten auga samanos ir skurdžios žo
lės. Pelės, žiurkės ir voverytės ten turi 
savo buveines, o bokšto šonuose, netoli 
viršūnės, prerijų sakalai suka lizdus.

Papėdėje kalno, ant kurio stovi bokš
tas, ten kur pasibaigia miškas, į akis 
krinta daugybė urvų ir prie jų ant užpa
kalinių kojų besėdį kiek už šunį mažes
ni gyvuliukai. Jie seka mus pravažiuo
jančius ir, kai jiems pasirodo kas įtar
tino, neria į savo urvus. Tai vadinamieji 
prerijų šunys. Jie čia turi savo “miestą”. 
Skaitoma, kad drauge su bizonais pre

rijų šunes yra charakteringiausi kadai
se buvusių gūdžiųjų vakarų gyventojai.

Prerijų šunų miestas, “Velnio bokš
tas” ir aplink jį augąs miškas su gana 
turtinga augmenija 1906 m. buvo paimta 
valdžios globon ir dabar prižiūrimas 
Parkų Administracijos tarnautojų.

Bokšto papėdėje yra vieta sustoti au
tomobiliams, muziejus susijęs su “Vel
nio bokštu” ir populiari stovyklavimui 
vieta, kuria anksčiau naudojosi indėnai, 
vėliau amerikiečiai pionieriai, o dabar 
pravažiuojantieji turistai.

Buvo 1941 metai. Ramiai sau stovėjo 
“Velnio bokštas” apšviestas spalio sau
lėje, o jo papėdėje patenkinti knisosi 
prerijų šunys, žodžiu, viskas buvo kaip 
prieš daug daug metų atgal ir, rodosi, 
negalėjo kitaip būti.

Bet štai atsitiko nepaprastas įvykis. 
Kai vienas parko tarnautojas patruliuo
damas važiavo parko keliu, pamatė, kaip 
iš pralekiančio lėktuvo iššoko parašiutu 
žmogus ir dingo už “Velnio bokšto”. Ta
čiau, kai jis nuskubėjo kiton bokšto pu
sėn, jo ten nebuvo. Ir kaip jis nustebo, 
kai, žvilgterėjęs aukštyn, pamatė para
šiutininką stovintį ant bokšto viršaus. 
Atsistojęs aiškiai matomoje miško aikš
tėje ir kiek tik oro plaučiuose turėdamas 
rinktelėjo į viršų klausdamas: “Žmogau, 
kaip nulipsi?” Parašiutininkas mostelė
jęs ranka irgi riktelėjo kažką, kas maž
daug galėjo reikšti: “Nesirūpink, nu
lipsiu!”

Ar tas žmogus tyčia iššoko parašiutu 
ant “Velnio bokšto”, ar tai tik nelaimin
gas atsitiktinumas, bet buvo tikras da
lykas, kad šis žmogus atsidūrė gana pa
vojingoje padėtyje ir kas nors reikėjo 
daryti. Taip galvojo susijaudinęs parko 
tarnautojas skubėdamas į savo būstinę, 
kur tikėjosi patirti apie tą įvykį ką nors 
daugiau. Tiek metų jis ištarnavo parko 
prižiūrėtojo pareigose be jokio rūpesčio 
ir reikėjo dabar atsitikti tokiam daly
kui! Jis gerai žinojo, kad į “Velnio bokš
to” viršų buvo užkopta tik du kartus: 
1937 ir 1938 metais. Abu kopimus jis 
pats stebėjo ir matė, kad, nežiūrint visų 
moderniausių priemonių, kopėjai turė
jo naudoti tiesiog akrobatiškus judesius.

Parvykęs savo būstinėn, prižiūrėtojas 
buvo sutiktas jo belaukiančio žmonių 
būrio, kurį sudarė keli laikraščių kores
pondentai, fotografai, Rapid miesto ra
dio stoties direktorius ir šiaip smalsuo-
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liai. Iš jų buvo patirta, kad žmogus, pa
rašiutu nušokęs ant “Velnio bokšto”, 
esąs Jurgis Hopkinsas — vyrukas 29 me
tų ir sveriąs tik 115 svarų. Nežiūrint sa
vo jauno amžiaus, Hopkinsas jau buvo 
šokęs iš lėktuvo virš 2 tūkstančius kar
tų ir taip pat pastatęs Amerikos rekor- 
nusileisdamas parašiutu iš 8 km. aukš
čio. Jis kaip lakūnas dalyvavo kare su 
vokiečiais evakuojant Diunkircheną, bu
vo parašiutininkų instruktoriumi Angli
joje, o vėliau to paties mokė Čiang-Kai- 
Šeko karius Kinijoje. Paskutiniu metu 
Hopkinsas galvojęs pagerinti savo aukš
čio rekordą, bet prieš tai sugalvojęs at
likti parodomąjį šokimą parašiutu ant 
“Velnio bokšto” ir tuo rizikuojant susi
pjaustyti į aštrius bokšto šonus, jei ne
pasisektų pataikyti ant jo viršuje esan
čios aikštelės. Pavykusio nušokimo at- 
ėju Hopkinsas esąs numatęs nusileisti 
nuo “Velnio bokšto” tam paruošta virve, 
kuri bus pririšta prie užpakalinės auto
mobilio ašies. Vienas jos galas tam tiks
lui nusmailintas, kad su dideliu kūju 
būtų galima ją įkalti ir pritvirtinti bokš
to viršuje. Visa tai turės būti numesta 
iš lėktuvo, kai Hopkinsas jau bus ant 
“Velnio bokšto”.

Viskas vyko pagal planą. Netrukus 
lėktuvas grįžo veždamas aukščiau minė
tus daiktus ir išmetė ant bokšto. Hop
kinsas pilotui ženklais parodė, kad vis
kas tvarkoje, o, lėktuvas pakrypavęs at
sisveikinimo ženklan dingo horizonte.

Praėjo nemažai laiko, bet žmonės sto
vį apačioje prie “Velnio bokšto” negavo 
iš Hopkinso jokios žinios. Pagaliau jis 
pasirodė prie krašto ir iš įvairių jo da
romų ženklų galima buvo spėti, jog kaž
kas yra netvarkoje. Kai buvo numestas 
iš viršaus raštelis, paaiškėjo, jog virvių 
kamuolys krisdamas persivertė kelis 
kartus ir užsikabino pakraštyje, kur esą 
neįmanoma jo pasiekti.

Visi apačioje stovėjusieji galvotrūk
čiais nulėkė į parko būstinę telefonuoti 
lakūnui į Rapid miestą, jog šis atvežęs 
numestų kitą 300 m. ilgio virvę. Bet la
kūnas, parskridęs į Rapid miestą, ra
miausiai kažkur išėjo ir jo negalima bu
vo surasti.

Galų gale buvo surastas kitas lakūnas, 
kuris apsiėmė numesti ant “Velnio bokš
to” esančiam Hopkinsui reikiamą virvę. 
Vėlyvą popietę pasirodė lėktuvas ir iš

metė krovinį. Virvė šį kartą nebuvo su
sukta į kamuolį, kad neriedėtų kaip pir
moji. Metimas pavyko, virvė neriedėjo, 
bet krisdama buvo taip susivėlusi, kad 
nebuvo įmanoma jos išnarplioti. Buvo 
aišku, kad Hopkinsas turės nakvoti ant 
“Velnio bokšto”. Dar kartą paskubom 
atskrido lėktuvas numesdamas maisto, 
vandens, cigarečių ir nakvynei reikalin
gų anklodžių.

Vakare pakilusi audra atėjo su sniegu 
ir lietum apgaubdama nematomu šydu 
“Velnio bokšto” viršūnę, kur nakvojo 
Hopkinsas. Smarkus vėjas staugdamas 
šlavė mažą bokšto aikštelę kur, nesant 
jokios natūralios priedangos, Hopkinsas 
vos galėjo išsilaikyti susivyniojęs į kiau
rai lietaus permerktas antklodes ...

Garsas apie Hopkinsą ant “Velnio 
bokšto tuoj pasklido po visą Ameriką. 
Smalsuoliai plaukte plaukė iš visų pusių 
ir netrukus “Velnio bokšto” apylinkėje 
stovėjo apie du tūkstančiai automobilių. 
Kartu plaukė įvairiausi patarimai, kaip 
nuimti Hopkinsą. Buvo siūloma užšauti 
virvę ant bokšto panaudojant specialią 
patranką. Buvo siūloma panaudoti tuo 
laiku bandymo stadijoje buvusį helikop
terį. Tarp kitko kažkas pasiūlė numesti 
dėžę džino, kad Hopkinsas pasigėręs pats 
nusiverstų nuo bokšto, o kipšas gi jo 
nerausiąs, kaip ir visų girtų. Tačiau nei 
vieno iš tų pasiūlymų praktiškai nebuvo 
įmanoma panaudoti ir Hopkinsui išgel
bėti liko tik vienas būdas: užlipti ir už
nešti virvę.

Buvo užaliarmuoti visi kalnų kopėjai 
— mėgėjai ir specialistai, o taip pat 
kreiptasi prašant pagalbos į medicinos 
studentą Durancę, kuris jau buvo kartą 
įkopęs į “Velnio bokštą” 1938 m. Nors 
gyveno netoli New Yorko, bet Durance 
mielai sutiko atvykti.

Tuo tarpu žiema sparčiais žingsniais 
artinosi. Pirmuoju sniegu jau užsidengė 
kalnų keliai trukdydami kalnų kopė
jams atvykimą, o “Velnio bokštas” ėmė 
ledyti. Jo viršuje gyvenančiam Hopkin
sui dienos slinko liūdnai ir beviltiškai. 
Ūpas visai smuko, kai pirmoji gelbėji
mo grupė po trijų dienų pradėjusi gel
bėjimo žygį teįkopė tik trečdalį bokšto 
ir pritrūkusi drąsos atsisakė kopimo.

(Bus daugiau)
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Didelės snaigės sukosi ore. Visos jos 
buvo baltos ir spindėjo saulutėje. Tačiau 
viena, pati didžioji, spindėjo labiausiai. 
Ji buvo panaši į žvaigždę. Todėl eglės ją 
žvaigždute ir vadino.

Žvaigždutė atsiskyrė nuo kitų, pasi
suko, pasisupo ore ir nusileido ant ma
žutės eglelės, kuri žaliavo miške tarp 
didžiųjų eglių. Ant eglelės šakelių kabo
jo pakibę daug ašarėlių. Mat, ši mažoji 
buvo tikra verksnė. Dėl mažiausio nie
ko ji apsižliumbdavo. Senosios eglės ją 
ir praminė verksnele.

Kai snaigės sukosi ore, eglelė snaudė, 
ir vos tiktai žvaigždutė prikibo prie jos 
viršūnės, ši pabudo ir ėmė verkti.

Atbėgo kiškelis.
— Ko gi raudi, eglele? — klausė jis.
— Nežinau! Šaltas lašelis ant mano 

viršūnėlės! — dejuoja eglelė.
— Cit, neverk, — ramina ją kiškelis. 

— Tai sniego žvaigždutė. Aš ją tuoj nu
pūsiu. — Ir jis taip stipriai savo perply- 
šusiomis lūputėmis papūtė žvaigždutę, 
jog verksnelė prapliupo juoktis.

Ir žvaigždutė juokėsi. Ji stipriai lai
kėsi už spyglių ir smagiai suposi.

— Daug gražiau yra juoktis, nei verk
ti! — šaukė ji eglelei ir, pasileidusi nuo 
viršūnėlės, plasnojo aplink.

— Palauk, neskrisk dar. Tūpk ant ma
no šakelių, pasupsiu tave,—prašė eglelė. 
Jai patiko žvaigždutė, ir jai dabar buvo 
nemalonu, kad pirma verkė.

— Neturiu daugiau laiko! — šūktelė
jo žvaigždutė.

— Nusileisk šen, dar dabar! — užsi
spyrė verksnelė ir pravirko, kaip visa
da, kai kas nedarydavo taip, kaip ji no
rėdavo.

— Klausyk, eglele, — griežtai prabilo 
žvaigždutė. — Jei tu nenustosi verkšle-

už kiekvieną sulaikytą ašarą prisegsiu 
tau po snaigę prie tavo šakelių, ir eglių 
šventėje tu būsi pati gražiausia eglelė, 
— tarė žvaigždutė ir nuplasnojo snaigių 
būryje j mišką.

— Neverksiu! — tarė eglelė.
— Na, pažiūrėsim, kaip tu išsilaikysi 

neverkusi, — erzino verksnelę kiškis. — 
Pažiūrėsim.

— Neverksiu, vistiek neverksiu, — 
tvirtino eglelė.

— Karr! — karktelėjo ant kelmo tu
pėjusi ir viską girdėjusi varna. — Tu to
kia spygliuota, nė nutūpti į tave nega
lima. Tu esi visai nenaudingas medis, — 
erzino ją varna.

— Aš užaugsiu didelė ir būsiu nau
dinga. Iš manęs gamins popierį ir at
spausdins pasakų vaikams.

Eglelei buvo pikta, kad apie ją taip 
kalbėjo, bet ji dabar, išskleidusi šake
les, ėmė sau dainelę niūniuoti.

— Tu neverki? — prišoko nustebęs 
kiškelis.

— Tu neverki? — paklausė ir senoji
eglė, verksnelės teta, ir pažiūrėjo į eg
lelės šakas. Šakos buvo visai sausos.

— Taikrai neverkei, — stebėjosi teta.

Toronto Živilietės šoko . . . Nuotr. J. Dviloičio.
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Tos pačios su savo dr-ke ps. I. Žemaite.
Nuotr. J. Dvilaičio.

— Seniai laukiau šios valandos, kada tu 
tapsi tikra egle, ne verksne. Štai dabar 
dovanoju tau šį sidabrinį konkorėžį iš 
pasakų šalies.

— Iš pasakų šalies! — nustebo eglelė.
— Konkorėžis stebuklingas, — toliau 

aiškino tetulė. — Vieną kartą per me
tus, ir tiktai per eglių šventę, jis gali 
tau padovanoti tai, ko labiausiai norė
tum. Prašyti reikia taip:

Konkorėži, pasiūbuok, 
man ko noriu dovanok.

Eglelė suvirpėjo iš džiaugsmo. Kaip 
seniai ji norėjo kanklių! Tokių, kokias 
nešėsi kartą per mišką kankliuodamas 
žilas senelis.

— Aš norėčiau kanklių, — pasakė ty
liai eglelė.

— Štai įsegu tau konkorėžį į žaliau- 
siąją šakelę. Rytoj eglių šventėje pa
prašyk jo to, ko nori. Labanakt, eglele,
— pasakė teta ir užsnūdo.

Ir mažoji eglelė užsimerkė. Tačiau už
migti ji negalėjo. Širdelė taip džiaugės 
ir daužės, kaip koks būgnelis. Šakelės 
siūbavo stebuklingą konkorėžį. Siūba
vo, ir užmigo.

Praslinko naktis. Diena prabėgo. Ir vėl 
sutemo. Danguje sužibo Vakarinė 
Žvaigždė. Sugaudė bažnyčių varpai. Se
nosios eglės palenkė savo viršūnes ir 
ėmė melstis.

O eglelė vis dar miegojo. Ore sukosi 
snaigės. Didžioji nutūpė ant eglelės vir
šūnės. Eglelė pabudo ir neverkė. Ji juo
kėsi.

— Tu neverki? — nustebo snaigė. Tai 
buvo ta pati snaigė žvaigždutė. — Kokia 

tu puiki, eglele! — džiaugėsi žvaigždu
tė. — Dabar žaisiu su tavim ir papuošiu 
tave, kad būtumei pati gražiausioji.

— Skriskit, snaiguolėlės, skriskite 
čionai! Tūpkit ant šakelių, žėrėkit links
mai, — šaukė žvaigždutė savo drauges.

Ir baltosios snieguolėlės ėmė tyliai 
leistis ant žaliųjų eglelės šakelių. Ste
buklas įvyko. Vos tik kuri paliečia eg
lelę, tuojau pavirsta vaidilute, balta ma
ža mergytė ilgais baltais plaukais ir 
spindinčia žvakute sidabro vainikėlyje.

Kaip puikiai spindėjo visa eglelė! Ji 
siūbavo šakeles ir tyliai šnabždėjo:

Konkorėži, pasiūbuok, 
šimtą kanklių dovanok!

Vos tik ištarė eglutė tuos žodžius, su
siūbavo konkorėžis, žvyneliai pasikėlė, 
ir iš ten, kur paprastai gulėdavo sėkle
lės, ėmė byrėti mažutės kanklės.

Vaidilutės pagavo krentančias kank
les. Nustebusios eglės palenkė savo vir
šūnes. Pamačiusios stebuklingą eglelę, 
ištiesė viena kitai snaigėmis ir ledo var
vekliais papuoštas šakas, sustojo ratu, 
ėmė šokti ir dainuoti nuostabią savo 
dainą.

Mažoji eglelė spindėjo visų gražiau
siai. Lyg apsvaigęs, žiūrėjo kiškelis į eg
les per visą naktį. O kai danguje žvaigž
dės užgeso ir į mišką pažiūrėjo saulė, 
visos eglės ir mažoji eglelė saldžiai snau
dė, stebuklingąją šventę sapnuodamos.

Toronto Živilietės sesės L. Kuoloitė ir Ž. Nolivai-
kaitė draugovės vakare . . . Nuotr. J. Dvilaičio
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IŠ VISŲ GRAŽIAUSIA
B. Voveraitė

Iš visų gražiausia 
Lietuva tėvynė. 
Ten saulutė tartum aukso, 
ten dangaus mėlynė.

Ten Dubysa ir Šešupė, 
mielas Nemunėlis, 
ant šakytės šarka tupi, 
o darželiuos gėlės.

Piemenėliai žalioj pievoj 
birbinėlėm birbia, 
poliai kelių rymo Dievas, 
mums širdelės virpa.

Ten močiutė, sesutėlė 
brolelius palydi, 
šalia kelio vieškelėlio 
dobilėliai žydi.

Ak, norėčiau vieną kartą 
tėviškėn sugrįžti! 
Baltas beržas ten prie vartų, 
mūsų ten jaunystė.

CLEVELANDO “KREGŽDĖS
Jau ketvirti metai, kai sesės Kregždės, 

susukę savo lizdą, eina skautiškuoju 
keliu. Kai pirmaisiais metais stovykla
vo, tai bijojo ir sargybas eiti ir mamyčių 
pasiilgo. Sekančais metais jau juokėsi, 
kad pernai buvo bailės, kad negalėjo 
stovyklos iš karto pamilti. Antraisiais 
stovyklavimo metais davė įžodį, o tre
čiais nebegalėjo sulaukti stovyklos ir 
ruošėsi su didžiausiu entuziazmu. Dabar 
niekas nebegali pasakyti, kad sesės 

Kregždės be skautiškos praktikos ... Jos 
iškylauja ir stovyklauja!

Šiais metais jos mėgina jau ir antrą 
patyrimo pakopą nugalėti ir, kaip aš gir
dėjau, galvoja viską praktiškai atlikti iki 
vasaros stovyklos, o ten dar “praktiš
kiau” viską išlaikyti ir prisisiūti antrą 
mėlyną juostelę ant savo kairės kišenės 
klosto.

Mūsų Kregždės priklauso kunigaikš
tienės Živilės draugovei. Joms tas var

is kairės į dešinę pirmoje eilėje: Irena Švarcaitė, Jūratė Laikūnaitė (skiltininkė), Regina Jankaus
kaitė; antroje eilėje: Gražvyda Gulbinaitė, Irma Stasaitė, Marytė Jankauskaitė, Dalia Benokraitytė, 
trečioje eilėje: Mirga Maziliauskaitė, Birutė Juozaitytė, Audronė Geležytė. Nuotr. P- Dapkaus.
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Seserijos VS O. Zailskienė su Los Angeles sesėmis ir broliais 13. II. 1954. Viduryje iaunuiu būrelyje 
gerb. prof. Mykolas Biržiška.

das ir tinka, nes jos yra narsios, drąsios 
ir visur ryžtingos. Per sueigas, pas jas 
užsukęs, niekuomet nebūsi pamirštas, 
ar nusivilsi užėjęs, bet atvirkščiai: jos 
tuoj užims tave, įtrauks į savo darbą, 
kad net išeiti nenorėsi...

Šiuo metu jos atsidėję nagrinėja lietu
viškos skautybės kelią. Jos domisi sene
lių papročiais, gimta kalba, diskutuoja 
turimomis žiniomis ir vis nepaliauja ieš
koti naujų. Per Rimties Valandėles jos 
susikaupia, ir jų širdys priklauso viena 
kitai.

Nėra ir sueigų be Irmos ar Gražvydos 
eilėraščių ar įdomių temų, o Mirga vi
suomet pareiškia savo rimtos kritikos.

Visose sueigose skamba lietuviška dai
na, kuri iš buklo išsiveržus keliauja sve
timomis gatvėmis. Visos jos šokėjos ir 
nekartą amerikiečių skaučių kviestos šo
ko kepurinę ar blezdingėlę.

Sporte irgi neatsilieka, o Mirga žada 
greitu laiku Lamanšo kanalą perplauk
ti ... Neatsilieka ir kitos, ypač tinklo 
aikštėje, kai stovyklauja, prieš brolius 
žaidžiant.

Birutė — tai skilties menininkė, la
biausiai mėgsta gėles piešti, bet Dalia 
“rašytoja”, ji vyriausia galva gražiai 
tvarkomo dienoraščio. Yra skiltyje ir 

pianisčių, dar jaunų, bet būsimų. Jos, ži
noma, jau koncertuoja, tik užsidarę kada 
niekas negirdi... Audronė, Onutė ir 
Irena — tai šeimininkės, tik Irena sako, 
jog jai virti nelabai patinka.

Regina tvarko iždą. Sako, ji net naktį, 
persikėlus į sapnų šalį, skaičiuoja seses, 
kurios jai dar skolingos. Paskiltininkė 
Irma mėgsta padėti skiltininkei, nes pa
ti, būdama mėgėja rašyti, ir dar neblo
ga artistė daug sugeba padėti skilčiai.

Taip mūsų veiklios ir talentingos 
Kregždės, dirbdamos savo skiltyje, ne
pamiršta ir kitų. Jos nusprendė, kitiems 
metams užsakyti “Skautų Aidą” savo se
sėms Vokietijoje.

Dabar Kregždės taiso savo uniformas, 
kurias nori iki stovyklos turėti pavyz
dingoje tvarkoje.

Sueigas jos lanko mielai, o užduotą 
darbą atlieka noriai. Šiuo metu jos rašo 
rašinius tema: “Kodėl man patinka 
Amerika?”. Ta tema jos domisi... 
Kregždės, siekdamos savo skautiškų idė
jų. eina keliu, žiūrėdamos tiesiai pirmyn, 
sekdamos tradicinės Živilės dainos:

Skoute budėk! Viltį turėk! 
Nors tave ir laimė apvylė. 
Meilę augink! Lietuvą gink! 
Kaip gynė narsioji Živilė!

D. Koklytė.
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Skyrių veda: ps. P. Pakalniškis, 1331, 16 St. Santa Monica, Calif., U. S. A.

SENIS LAPINAS PASAKOJA,..
Skilties sueigų pasisekimas

Kiekvienas skiltininkas nori, kad jo 
skiltis būtų geriausia draugovėje, o 
kiekvienas skautas stengiasi, kad jis bū
tų pirmasis skiltyje. Kaip tai atsiekti? 
— Nuo ko priklauso skautiškumo stipru
mas skiltyje? — Nuo gerų, stipriomis 
skautiškumo žymėmis pagrįstų skilčių 
sueigų. Eidami į skilties sueigas skautai 
neturi galvoti, kad jos turi įvykti tik to
dėl, kad skiltininkas ar paskiltininkis 
nori sueigą sušaukti, ką nors paplepėti, 
surinkti mokesčius, pranešti, kiek drau
govės kasai sekantį mėnesį reikės pini
gų atnešti — ir tai viskas. Baigiant su
eigą, jaučio balsais “užtraukti” kokią su
tartinę, ir skaitosi, kad mūsų skiltis “tu
rėjo” skilties sueigą. Ir tokių sueigų at
likimu mes dar giriamės prieš kitas skil
tis, kad norime ir ’’stengiamės” įgyti pir
mosios skilties vardą.

Nenustebkim, skilčių sueigų yra viso
kių: gerų ir blogų, bet, žiūrėkime, kad 
paskutinioji skilties sueiga nebūtų blo
gesnė už pirmąją, kuri įvyko prieš pus
antrų metų. Kiekvienos geros sueigos 
pagrindinė žymė yra ta, kad ji yra turi
ningesnė, negu paskutinioji, praėjusio
ji. Skilties sueigos turėtų būti skautų 
mėgiamos taip, kad kiekvienas jų jau 
su nekantrumu lauktų sekančios. Jei gi, 
grįždamas iš sueigos namo, skautas min
tyse sau galvoja, kad sekančioje suei
goje jie manęs daugiau nematys, ge
riau praleisiu tą laiką žioplinėdamas 
mieste krautuvių palangėse, o skiltinin- 
kui pasakysiu, kad turėjau namie tė
vams padėti, reiškia sueigos nėra tvar
koje.

Kiekvienas skautas skilčių sueigų me
tu turi iki paskutinio siūlo įsijausti į 
skautybės dvasią ir skilties sueigos me

tu patiekti savo vidaus gyvenimo, savo 
sielos dalelę, didžiosios lietuviškos skau
tybės išlaikymui. Per lietuviškąją skau- 
tybę, kiekvienas skautas tobulėja, žengia 
gyvenimo keliu pirmyn. Kiekvienam 
mūsų skilčių skautui žinotina, kad ne su
eigoms jis reikalingas, o jis yra reikalin
gas sueigų, nes jų metu jo protas pil
nėja gyvenimui reikalingomis žiniomis.

Skautiškos skilčių sueigos privalo būti 
kiekvieną kartą skirtingos savo turiniu, 
o kad būtų geras sueigų programų turi
nys, sueiga kiekvieną kartą turi turėti 
galimai kitokią išorinę išvaizdą. Kaip 
tai suprasti? — O gi, taip, kaip skauto - 
berniuko vaizduotė yra neribota: pirmą 
kartą sueigą mes pradėjome iš karto su
sirikiavę vienon eilėn, kitą kartą (dary
dami ore), skiltininkui davus švilpuku 
ženklą, mes iš visų pusių subėgome prie 
jo kartodami skilties šūkį, trečią kartą 
skiltininkas atvedė mus visus rikiuotėje 
prie su skilties gairele stovinčio nuoša
liai paskiltininkio ir kiekvienas praei
damas pro garelę turėjo saliutuoti, ir tt. 
Mūsų s-gos (ir kitų kraštų) statutas ne
nustato sueigoms griežtų taisyklių, bet 
leidžia kiekvienai skilčiai sukurti savas 
taisykles ir veikimo tradicijas ir, kuo 
kiekviena skills daugiau skiriasi savo 
veikimo pasireiškimais nuo kitų skilčių, 
neišeinant iš statuto ir nustatytų patyri
mo programų ribų, tuo tokia skiltis yra 
geresnė, stipresnė, lietuviškesnė ir mū
sų sąjungai brangesnė.

Planuojant sėkmingas skilties sueigas, 
skiltininkas turi žiūrėti, kad kiekvienas 
skautas būtų iš anksto pasirengęs su at
sidėjimu skilties programos įvykdyme 
dalyvauti, kad jis parsineštų namo ką 
nors naujo, nematyto, negirdėto, kad už
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Aušros t. vilk. Panemunės Miško dr-vė, laimėjusi I 
vietą LSB Pažangumo Varžybose. Pirmoje eilėje iš 
kairės: R. Eidukas, Z Padubrinas, G. Bauras, A. 
Kleinaitis. Stovi H. Eidukas, K. Puotra, O. Kalvai
tis, s.v.sl. V. Birieta (dr-kas), R. Ražaitis, G. Kal
vaitis ir H. Šiugžda.

skilties programos sėkmingą įvykdmą 
kiekvienas skautas jaustų bendrą atsa
komybę. Punktualumas, drausmingu
mas, valdymasis žodžiuose ir veiksmuo
se taip pat turėtų būti nepaskutiniai. 
Idealu skaitoma, kai skilties sueiga pra
vedama gamtoje, niekam iš pašalinių ar 
tėvų nesekant. Mes nesakome, kad skil
čių sueigų metu, berniukai turi rodyti 
save, kaip šventųjų paveikslus, ne! Pa
sitaiko klaidų ir nesklandumų, bet tai 
visa turi vėliau išsilyginti. Dėlto skilti- 
ninkas turi nesklandumus laiku pastebė
ti, kur reikia pabarti, kur reikia pagirti, 
kur reikia nubausti, ir dėl viso šio nė 
vienas neturi jaustis užsigavęs ar užgau
tas, pajuoktas ar pasmerktas, pirmesnis 
ar paskutinis. Visi skilties skautai turi 
džiaugtis, kai vienam pasiseka atnarplio- 
ti dar nežinomus dalykus, ir visi skilties 
skautai turi liūdėti, kai jiems nepavyks
ta ko nors atlkti taip, kaip vyresniųjų 
įsakyta. Skilties darbas yra visų, o ne 
vieno kurio nors darbas. Užtat kiekvie
no skilties skauto pareiga sueigos metu 
atiduoti į bendrą žinių iždą viską, ką jo 
protas pajėgia skautiškai mąstyti.

Mazgų rišimas
Žiemos meto sueigos yra pats pato

giausias laikas mazgų mokymuisi. Skau
to gyvenime įvairūs mazgai ir kilpos tu
ri atkreipti nemažesenį dėmesį, kaip, sa
kykim, mokėjimas gerai iškylauti, sto

Aušros t. Vytauto Didžiojo dr-vės Bebrų skiltis, lai
mėjusi I vietę LSB Pažangumo Varžybose. Iš kai
rės: G. Butšneideris, Z. Reimontas, J, Simokaitis, 
Alt. Gudaitis, V. Zybertas ir s.v.pl. A. Brinkis — 
paskiltninkis. Bebrų skiltininko s.v.sl. H. Ašmio 
nuotraukoje nėra

vyklauti, signalizuoti, būti geru lauža- 
vedžiu, dainuoti ir pan. Mazgų ir kilpų 
pagalba geras skautas turi progos dau
gely atvejų parodyti, kad jis ištikrųjų 
yra geras, apmokytas skautas, o būda
mas apmokytas taip, kaip skautiškos 
programos moko ir reikalauja, jis kiek
vienu metu, kai jam pasitaikys proga 
padaryti artimui gerą darbelį, be dvejo
jimo įvykdys jį teisingai.

Skautiškų mazgų pagrindinės savybės 
yra: a) teisingo mazgo ar kilpos panau
dojimas tam ar kitam tikslui, b) skau
tiški mazgai - kilpos yra lengvai suriša
mi ir atlieka nustatytą paskirtį, c) leng
vai atrišami.

Skiltyse mokant mazgus - kilpas, pir
miausia reikalauti, kad kiekvienas skau
tas turėtų netrumpesnę, kaip 6 pėdų (1,5 
ar 2 metrų) ilgio, % inčo (iki 1 cm) 
storumo virvę. Virvė susideda iš: a) 
dviejų galų, b) liemens. Paskirties at
žvilgiu (gyvenime), virvės skirstomos į 
paprastąsias ir tvirtąsias. Paprastosios 
sukamos iš linų, kanapių, medžių plaušų, 
ir kit. iš dviejų dalių; tvirtosios, sutvir
tintos, gaminamos susukant iš daugiau 
atskirų dalių, kartais net panaudojant 
metalines vielas. Kiekvienos virvės, o 
kartu ir skautiškos, kuria mokomasi 
mazgu, silpna savybė yra ta, kad ji ga
luose bryzga ir atsisuka. Užtat, reikia 
galus plonesne virvute arba storesniu 
siūlu apsukti, kad virvė nebrigstų, ne- 
išsiardytų, panaudojant sutrumpinimo 
mazgą (apsukimo būdu).
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Aušros t. sk. vyčių Margio būrelis, laimėjęs III vie
tą. Iš kairės: v.si. V. Raišys, v.si. V. Kiaupa, psl. 
A. Jonutis, psl. A. Brinkis, si. V. Birieta ir v.sl. E. 
Pol kis (vadas).

Aušros t. oro sk. Lituanicos si. laimėjusi I vietą LSB 
Pažangumo Varžybose. Iš kairės: A. Grintalis, A. 
Kleinaitis, psl. V. Lenertas (skiltininkas), V. Tim
pa (paskiltininkis) ir M. Čerkus.

Pirmiausia mokoma paprastųjų kilpų 
ir mazgų; šiuos gerai išmokus, palaips
niui pereinama prie kitų kombinuotes- 
nių, specifinių. Mokant, rišimo veiks
mus reikia daryti iš lėto, pamažu, kiek
vienam skilties skautui savo virvute iš 
paskos sekant; surišus, patikrinti, ar vi
si teisingai surišo. Jei ne, vėl iš naujo 
kartoti, kol galų gale visi išmoksta. Mo
kant atskirų mazgų, nepamiršti priminti 
ir jų tikrosios paskirties, pvz., kad žve
jų mazgas geriausiai tinka dviem nevie
nodo storio virvėm surišti, nes rišant 
dvi nevienodo storio virves geruoju 
mazgu, traukiant į šonus, jos iš surišimo 
beveik visada išsitrauks, nes storesnio- 
sios sulenkimas nesugeba aprėpti ir tin
kamai suspausti plonesnės. Išmokus ge
rai rišti, mokoma užrištomis akimis, kad 
skautai mokėtų rišti mazgus ne tiktai 
dieną, bet ir naktį, tamsoje, o kai šitaip 
išmokstama, tada mokoma laikant ran
kas užpakalyje — nepaprastoje padėty, 
nes kiekviens skautas turi būti pasiruo
šęs užrišti skautišką mazgą įvairiose ap
linkybėse, ar tai kasdieniniame gyve
nime, ar stovyklaudamas, ar atlikdamas 
skautiškos pionierijos uždavinius, ar rei
kalui ištikus — nelaimės atveju — gelbs
tint artimo gyvybę gaisro metu, auto
mobilių nelaimėse teikiant pirmąją pa
galbą. Skautiškų mazgų ir kilpų panau
dojimo galimybių yra be galo taip, kaip, 
ir skautiškų gerų darbelių atlikimo pro
gų. Tačiau, vienas įspėjimas: skiltyje riš
ti mazgus turi mokėti kiekvienas. Maz
gai pakartojami reguliariai du kartus 
metuose: prieš stovyklą ir žiemos vidu
ry. Kad skautai geriau juos įsisąmonin
tų, reikia pasigaminti tikrus modelius 

ant lentos ir pakabinti skilties būkle ge
rai matomoje vietoje. Skilties žaidimų 
metu bent vienas žaidimas visada žai
džiamas iš mazgų.

Skilties darbai vasario mėn: Pinigų 
taupymas vasaros stovyklai. Žieminės iš
kylos į gamtą. Pasaulinės skautybės sa
vaitės paminėjimas. Lietuvos Laisvės ir 
Nepriklausomybės nedalios paminėji
mas — Vasario 16 d. Stovyklinio inven- 
toraus vėdinimas, valymas 
ir patikrinimas. Pasirengi- s 
mas inkilėlių gaminimui.

ŽAIDIMAI
1. Surišk mazgą. Skiltis surikiuojama po du vie

nas prieš kitą. Kiekvienas skautas laiko savo kairę 
ranką kišenėje, o dešinėje — virvutę. Davus ženk
lą ir pasakius, kokį mazgą surišti, abu priešais 
stovintieji kiekvienas su savo virvės galu stengiasi 
vienas kitam padėti surišti reikiamą mazgą. Laimi 
pirmoji teisingai surišusioji pora.

2. Skiltis sustatoma glaudžiai ratu; rankos lai
komos užpakaly. Vienas eina užpakaly su virvute. 
Staigiai virvutė įdedama į bet kurio skauto rankas 
ir pasakomas mazgo pavadinimas. Skautas, gavęs 
virvutę, turi spėti surišti pasakytą mazgą, kol bė
gantysis atbėgs iki jo. Jei nespėja, abu minėti 
skautai apsikeičia rolėmis.

3. Kas per nustatytą laiką viena virvute suriš 
daugiausia mazgų; tas pats, tik laikant rankas už
pakaly.

4. Skiltis padalinama pusiau. Prieš kiekvieną 
grupę už 15 žingsnių padedama virvutė. Visi kak
laraiščiais užsirišo akis. Davus ženklą, vienas skau
tas iš grupės atsargiai bėga prie savo virvės, su
randa ją ir suriša nustatytą mazgą. Padeda virvę 
į seną vietą, grįžta prie savo grupės, suduoda se
kančiam per ranką ir stoja užpakalin. Suduotasis 
per ranką bėga vėl prie virvės, atriša mazgą ir 
suriša kitą nustatytą mazgą, padeda virvę su nau
ju mazgu ant žemės ir grįžta prie savo grupės. 
Paskutinysis, surišęs mazgą, atriša jį ir grįžta prie 
savo grupės su virve rankoje. Laimi pirmoji visus 
reikalavimus attikusioji. (Pastaba: prie kiekvienos 
virvės stovi teisėjas).
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Skyrių veda ps. V. Tamulaitis, 1626 
Rockwood St.,Los Angeles 26,Calif.

LENGVESNI UŽ ORĄ SKRAIDYMO
PRIETAISAI

Lengvesnius už orą skraidymo prie
taisus šiandien jau retai bepamatome. 
Nors jie pirmieji iškėlė žmogų į erdves, 
bet, palyginti, greit nuėjo į praeitį. No
rėdami su jais plačiau susipažinti, turi
me pavartyti aviacijos istorijos pusla
pius, — jų vietą užėmė lėktuvas ir ko
pėjas. Tačiau pirmųjų oreivių drąsūs 
žygiai ir šiandien mus tebežavi.

Lengvesnių už orą skraidymo prie
taisų kilimą į viršų nusako jau pats jų 
pavadinimas. Mat jų skridimas ore yra 
panašus į laivo plaukimą vandenyje. 
Būdami pripildyti už orą lengvesnių du
jų, jie kyla ir laikosi ore. Lengvesnius 
už orą skraidymo prietaisus skirstome 
į dvi pagrindines grupes: orpūsles ir or
laivius. Orpūslė yra nevaldoma ir skren
da ten, kur ją neša vėjas,, gi orlaivis yra 
valdomas, turi variklius, kurie, sukdami 
propelerius, jį traukia norima kryptimi.

ORPŪSLĖ. Pirmasis skraidymo prie
taisas ir buvo orpūslė, kurią 1783 m. iš
rado prancūzai broliai Montgolfierai. 
Pakilimui jie naudojo šiltą orą. Kadangi 
šiltas oras greit atšaldavo, tai tokia or
pūslė netoli tenulėkdavo. Tačiau, vos 
pusmečiui praėjus, kitas prancūzas, 
Charles, pastatė patobulintą orpūslę, ją 
pripildydamas mums žinomomis leng
viausiomis dujomis — vandeniliu. To
kios orpūslės išliko iki šių dienų. Pačias 
orpūsles, pagal jų panaudojimą, skirs
tome į laisvąsias sporto ir mokslo rei
kalams bei pririšamąsias karo reika
lams.

Laisvoji orpūslė sportui (pieš. 1) su
sideda iš gumuotos šilko pūslės, pripil
dytos lengvesnių už orą dujų (vandeni
lio ar heli j aus), gaubiančio šią pūslę 

tinklo, kurs didesniam orpūslės pavir
šiui aptempti apačioje sutrauktas žiedu. 
Prie žiedo prikabinta pintinė įgulai ir 
kitos pagalbinės priemonės. Laisvoji or
pūslė tegali skristi ten, kur ją neša vė
jas. Tačiau įvairiuose aukščiuose esant 
skirtingoms vėjo kryptims, galima pasi
rinkti norimos krypties vėją. Orpūslės 
skridimo aukštis yra reguliuojamas. No
rint nužemėti išleidžiama dalis dujų, o 
norint pakilti aukščiau, išmetamas su 
savimi pasiimtas svoris, kurį sudaro prie 
pintinės prikabinti maišeliai su smėliu. 
Leidžiantis atatrankos į žemę sušvelni
nimui nuleidžiama nuo pintinės virvė, 
kuri pasiekus žemę šliauždama pristab
do orpūslę.

Laisvoji orpūslė mokslo reikalams 
(pieš. 2) dar prieš 15 metų buvo naudo
jama stratosferos (t. y. oro sluogsnių 
virš 10 mylių aukščio) tyrimams, nes ji 
pakildavo žymiai aukščiau už to meto 
lėktuvus (su žmonėmis iki 13.5 mylių, 
o be žmonių 19 mylių). Tačiau dabar
tiniai sprausminiai bei rakietiniai lėk
tuvai yra ne tik pasiekę, bet ir prašokę 
šį aukštį, o rakietos yra iškilę net iki
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250 mylių. Laisvoji orpūslė mokslo reikalams mažai kuo skiriasi nuo sportinės. Tik ji yra žymiai didesnė, o prie žiedo prikabinama ne pintinė, bet sandariai uždaroma lengvo metalo gondola tyrinėtojams. Pakilimui prileidžiama dujų ne visa, bet tik dalis pūslės. Dėl to, kol nepakilus, ji atrodo keistos pailgos formos. Tačiau iškilus į didesnį aukštį, kur oras yra retas, dujos viduje plečiasi ir išpučia visą pūslę.Mokslo reikalams dar yra naudojamos ir nedidelės (5 pėdų skersmens) orpūslės, kurios paleidžiamos vėjo krypčiai ir greičiui dideliuose aukščiuose sekti. Šios orpūslės naudojamos ir meteorologiniams stebėjimams. Tuomet prie jų pririšami maži sudėtingi aparatai, kurie automatiškai užrašo reikalingas žinias arba jas perduoda per kartu pritvirtintus radio siųstuvėlius. Tokiai orpūslei aukštai iškilus ir sprogus, šie aparatai nusileidžia žemyn su prie jų pritvirtintu parašiutu.Pririšama orpūslė karo reikalams buvo plačiau pradėta naudoti I Pasaulinio Karo metu, kai lėktuvas dar buvo netobulas. Ją naudojo žvalgymui ir ypač artilerijos šaudymo tikrinimui bei taikinio nurodymui. Kadangi tuo laiku kariaudavo įsitvirtinę apkasuose, tad tokią orpūslą iškeldavo virš savo apkasų, o kad vėjas nenuneštų, pritvirtindavo laisvą virvės galą prie žemės. Pririštoj prie orpūslės pintinėj sėdėdavo žvalgas, kurs per žiūronus sekdavo priešą ir telefonu pranešinėdavo saviesiems reikalingas žinias, Rutulio formos pririšamoji orpūslė stipresnio vėjo buvo smarkiai blaškoma, tad . pradėta jas gaminti lašo formos. Tokios orpūslės buvo naudojamos dar ir šio karo metu, bet tik jau užtvaroms, nes žvalgybai naudota lėk

tuvas. Užtvarų orpūslės (pieš. 3) skiriasi nuo naudotų žvalgymui tik tuo, kad neturi pintinės žvalgui. Iš šių orpūslių būdavo padaromos kaip ir tvoros (tik labai aukštos) prieš lėktuvų puolimus 

skutamu (t.y. žemu) skridimu. Tokiomis užtvaromis apsaugodavo svarbias karo pramonės įmones, uostus ar net ir miestus nuo puolančių iš aukščiau bombonešių. Vengdami užkliūti, jie būdavo priversti išmesti savo bombas iš didelio aukščio, nuo ko sumažėdavo taiklumas. Lėktuvas pakliuvęs į tokią užtvarą ir sparnu užgavęs užtvaros lyną, dėl didelio skridimo greičio nusikerta sau sparną ir krinta žemyn. Dabar ištobulėjus bombonešių taikymo įtaisams (panaudojus radarą), jie gali bombarduoti iš didelio aukščio, tad apsigynimui pririšamoji orpūslė neteko reikšmės. Ją pavaduoja patobulinta priešlėktuvinė artilerija ir valdomos priešlėktuvinės ra- kietos.ORLAIVIAI pagal savo konstrukciją (t.y. statymo būdą) skirstomi į tris grupes: liaunios, pusiau standrios ir stand- rios konstrukcijos. Orpūslė nepatenkino žmogaus skridimo norų, nes su ja nebuvo galima nuskristi tiksliai ten kur norima. Tad ji buvo bandoma tobulinti ir padaryti vairuojama, pritaisant variklį, kuris ją trauktų norima kryptimi. Ir taip 1852 m. prancūzas Giffardas pastato pirmąjį orlaivį jam pritaikęs garo variklį. Išradus lengvą vidaus degimo variklį (koks dabar naudojamas automobiliams) ir jį panaudojus orlaiviams, jie tiek ištobulėjo, kad išliko dar iki dabar.

Liaunios konstrukcijos orlaivis (pieš. 4) neturi viduj jokių rėmų ir savo formą palaiko tik viduj esančių dujų spaudimu. Prie apdangalo pritvirtinta kabina įgulai, o prie kabinos pritaisyti vienas ar du varikliai. Šie orlaiviai paskutinio karo metu buvo plačiai naudojami JAV pakrančių apsaugai bei kovai su povandeniniais laivais. Dabar juos baigia išstumti kopėjas. Vieną kitą dar galime pamatyti praskrendant, nes jie dar nėra išimti iš tarnybos.
Pusiau standrios konstrukcijos orlaivis (pieš. 5) yra toks, kurio apatinę dalį
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(kylį) ir pačią nosį sudaro rėmai su prie 
jų pritvirtinta kabina ir varikliai, gi 
viršutinė dalis palaiko savo formą tik 
viduj esančių dujų spaudimu. Tačiau 
juos pakeitė žymiai tobulesni standrios 
konstrukcijos orlaiviai.

Standrios konstrukcijos orlaivį (pieš. 
6) geriausia pavyko sukonstruoti vokie
čiui grafui Zeppelinui 1900 m. Dėl to ir 
patys orlaiviai. buvo vadinami cepeli
nais. Toks orlaivis turi standrius aliu- 
minijaus rėmus, kuriuose sudėtos ne
didelės pūslės su vandenilio ar helijaus 
dujomis. Orlaivio apačioje yra įtaisytos 
kabinos keleiviams ir įgulai, o šonuose 
pritvirtinti varikliai. Į orlaivių statymą 
ir tobulinimą vokiečiai I Pasaulinio Ka
ro metu buvo sudėję daug pinigo bei 
vilčių ir juose matė net karo laimėjimą. 
Po karo jie laikė orlaivius saugiausia 

susisiekimo priemone ir buvo pradėję 
susisiekimą per Atlanto vandenyną. Ta
čiau 1937 m. New Yorko aerodrome su
degus moderniausiam orlaiviui LZ -129 
“Hindenburg”, vokiečiai sustabdė jų 
statybą. Norint susidaryti vaizdą apie 
šiuos orlaivius, patiekiame jų vieno, 
“Graf Zeppelin”, duomenis: ilgis 813 pė
dų, skersmuo 100 pėdų, varomas keturių 
po 1100 a.j. variklių, kelionės greitis 77 
mylios per vai., gali paimti 40 keleivių, 
o įgula susideda net iš 50 asmenų. Kaip 
matome, dabartiniai keleiviniai lėktu
vai juos pralenkia visais atžvilgiais.

Norėtųsi dar priminti, kad nemažai 
žmonių ir dabar lėktuvą vadina orlai
viu, nors, kaip matėme, tarp jų tik tiek 
bendro, kad ir vienas ir kitas skrenda. 
Tad, išgirdę klaidingai vadinant, paaiš
kinkime koks yra tarp jų skirtumas.

Sk. vytis lak. Z. K.

IŠ DŽIUNGLIŲ Į ZOOLOGIJOS 
SODĄ

Per kiek laiko ką tik pagauti žvėrys 
apsipranta su nelaisve? Tigras, Indijos 
džiunglėse drąskęs šernus bei briedžius, 
patenka į spąstus, iš kur vėliau įvaro
mas į pervežimo dėžę ir po keturių sa
vaičių kelionės jūra iškraunamas zoolo
gijos sode. Riaumodamas jis bando iš
plėšti narvo grotus, bet viskas veltui. 
Dabar jis pasitraukia į savo narvo tam
siausią kampą ir neapykantos kupino
mis akimis nejudėdamas stebi žmones. 

Greičiausiai, jis nėra “žmogėdra”, nes 
tokių pasitaiko daugiausia vienas iš 
tūkstančio. Paprastai tigras džunglėse 
vengia žmogaus. Kai žmogus prisiartina 
prie jo iki tam tikro atstumo, jis net 
sprunka nuo jo. Kitaip jis elgiasi, kai 
būna sužeistas arba atsiduria pavojuje. 
Vos tik žmogus peržengia kritišką nuo
tolį, tigras jį puola. Jam nieko kito ir 
nelieka daryti,, ir tai jis daro būtino 
apsigynimo verčiamas. Atsidūręs narve, 
tigras taip pat jaučia nenugalimą norą 
gintis, bet to jis negali padaryti. Žiūro
vai jį siutina, ir jis vėl puola. Jis puola 
ir sargą, kuris atneša jam mėsos. Laiki
nai ir bandymai geruoju į jį kalbėti 
nieko nepadeda. Trunka kelios savaitės, 
kol tigras apsispranta su jam nemalo
niu žmogaus artumu. Jei jo narve yra 
kampas, kur galima pasišalinti nuo žmo
nių akių, kiūto jis tenai, nes jo baimė 
dar nėra įveikta, nors jau ir praėjo ne
laisvės mėnesiai. Jei jį patalpina į vi
siškai permatomą narvą, tada jis grei
čiau pasitenkina nauja būkle. Jis pati-
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ria, kad niekas jo nevargina. Jis greitai 
pradeda suvokti šėrimo ir girdymo va
landas. Kada geležiniu kabliu sargas 
bando pašalinti iš jo narvo pietų liku
čius — didelius kaulus, jis jų nenori ati
duoti. Bet šito jis, greičiausiai, niekuo
met ir neišmoks, nes joks plėšrusis žvė
ris be kovos neatiduos savo grobio, o 
kaulai yra jo grobio dalis. Gražią sau
lėtą dieną tigras turi praleisti lauke, bet 
iš pradžių nelengva jį iš narvo išvilioti. 
Jis atsisako išeiti iš narvo virtusio jo 
pastoge į nežinią. Bet po dviejų - trijų 
kartų jis vietos pakeitimui nesipriešina. 
Po pietų tigras noriai grįžta narvan, 
nes žino, kad greitai gaus maisto. Po 
pusmečio tigras jau tiek pripranta, kad 
gali atskirti pavienius asmenis, o ypač 
šėrikus. Ne visus jis vienodai mėgsta, 
bet į draugišką žmogaus kreipimąsi, 
prakalbinus jį tyliu murmėjimu, jis pri
eina prie grotų, o po keletos dienų glau
džia gražų kailį prie šio žmogaus, gal
būt, glostančios rankos. Negalima saky
ti, kad tigro laukinė prigimtis būta pa
laužta; niekas nevartojo prieš jį šiurkš
čios jėgos; jis prisitaikė pasikeitusioms 
sąlygoms, kurios iš pradžių atrodė jam 
pavojingos. Dar niekas negali be rizikos 
įeiti į jo narvą, ir net tigro patikimiau- 
siems žmonėms jis neleidžia įsiveržti į 
savo namus. Atgabentas į gyvulių ap
mokymo aikštę, jis vargiai puls gyvulių 
dresuotoją, kuris nepuldamas jo, drąsiai 
stovi prieš jį. O po trijų ar keturių mė

nesių tigras jau užima kiekvieną pagei
daujamą vietą ir klauso dresuotojo įsa
kymų.

Tiesa, labai retai galima tigrą taip 
prijaukinti, kaip geopardą, medžioklinį 
leopardą, kuris paveja bėgančias antilo
pes. Vos tik atgabenti iš Afrikos geopar- 
dai nėra ypatingai švelnūs: jie urzgėda
mi šoka ant žmogaus ir letenomis atlie
ka judesį, kuriuo jie perlauždavo gaze
lių sprandą. Dar nepavyko geopardų iš
auginti nelaisvėje. Visi geopardai yra 
atgabenti iš laisvės. Bet po kelių savai
čių jie klauso žmogaus ir tampa tokie 
patikimi ir jaukūs, kad net vaikams lei
džiama su jais žaisti. Jau tūkstančius 
metų Indijoje naudoja geopardus me
džioklei ir jie atlieka savo uždavinį taip 
paklusniai, kaip šunes.

Taip pat nenuostabu, kaip baltieji lo
kiai greitai pripranta prie nelaisvės ir 
supranta išnaudoti savo teises. Rudenį 
atgabena dėžėse jaunus, trijų ketvirčių 
metų amžiaus lokiukus, pagautus šiaurės 
ašigalio srityje. Jų kelionė dėžėse trun
ka apie dvi savaites. Išleisti iš dėžių, 
jie atrodo sumišę ir nusuvaldomi kaip 
vaikai. Iki šiol jie sekdavo savo motinas 
ir puldavo grobį, kurį motinos jiems 
parūpindavo. Dabar jie atsidūrė vien
mečių tarpe. Duona, žuvies taukai ir sil
kės jiems yra nežinomas maistas, bet 
jie greitai pastebi, kad ir šiuo maistu 
galima pasisotinti. Svarbiausias baltojo 
lokiuko rūpestis — gauti daugiau mais-

Detroito Gabijos sesės su v.s. 
K. Kodatiene ir tunt. ps. Ž. 
Buknytė.

Nuotr. K. Lekniaus.
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to negu jo draugai. Po trijų savaičių iš
leistas iš narvo į lokių užtvaras parke, 
jis mato, kad žmonės nėra jo priešai, o 
draugai. Jie kažką atgabena popieri
niuose maišeliuose, ką galima suėsti. 
Net ir tie baltieji lokiai, kurie niekuo
met nematė kaip kiti elgetauja, po ke
lių dienų išmoksta duoti lankytojams 
ženklą akimis, o kai tai baigiasi laimi
kiu, jau yra užmegztas ryšis su žiūro
vais. Aišku, šie lokiai nėra tiek prijau
kinti, kad juos būtų galima rankomis 
liesti. Sargas, kuris vakare ilgomis ša
kėmis suvaro juos į nakties narvus, ret
karčiais turi šiek tiek užduoti akiplė
šoms, kad jie jo neperblokštų, nes jų 
dantys gali jį baisiai sužaloti. Bet grei- 
tiai jis pasidaro pranašesnis už juos ir 
vaikšto tarp šių plėšriųjų žvėrių, tartum 
jie būtų nepavojingi, kvaili vaikai - iš
dykėliai, kartu šiek tiek saugodamasis 
jų išdaigų. Po aštuonių savaičių jie taip 
elgiasi, tartum visą laiką būtų augę ne
laisvėje.

Nepaprastai gabūs prisitaikinti yra 
jūros liūtai. Juos gaudo prie Kaliforni
jos krantų. Vėliau, lėktuvu per Ameri
kos žemyną ir Atlanto vandenyną ga
bena į Europos zoologinius sodus. Jie 
būna vienerių metų amžiaus. Svarbiau
sias klausimas, ar jiems duodamos žu
vys tiks. Jūros liūtai nebijo sargo. Jie 
greitai supranta, kad kibire laikomos 
žuvys, ir pagauna jiems metamas žuvis. 
Jie šoka paskui žuvis, įmestas į vande
nį ir taip siaučia, tartum žinodami, kad 
jie vaidina. Taip pat, po kelių dienų jie 
gali atlikti nepaprastus triukus, jeigu 
atlyginami žuvimis. Tačiau, sargas turi 
žinoti, kaip su jais elgtis, nes neapsuk- 
rumas gali būti nubaustas apdraskymu.

Visuomet įdomu stebėti atvykstan
čius dramblius. Dar prieš keletą mėne
sių jie vaikščiojo kaimenėje laisvi 
džunglėse, laužė medžius ir straubliu 
plėšdavo lapuotas šakas. Vėliau jie buvo 
apsupti triukšmaujančių žmonių, su
varyti į gardą ir supančioti. Bet jau po 
kelių savaičių jie klauso varovo ženklo. 
Jie žiūri į varovą, kaip į jų kaimenės 
vadovą. Dažniausiai, tai yra trijų ar kėt- 
verių metų drambliukai (patelės), ku
riuos iš Indijos jūros keliu atgabena 
Europon. Bet jau dabar jie yra prijau
kinti kaip naminiai gyvuliai ir kantriai 
leidžiasi supančiojami priekines ir už
pakalines kojas; naktį jie ramiai pralei
džia savo tvarte. Dieną jie gali vaikšti
nėti lauke ir jau nuo pirmos dienos tie
sia straublį į lankytojus. Jie lengvai ga
lėtų prispausti sargą prie sienos, bet to 
jie nedaro; jie kantriai laukia, kol saf-* 
gas šukuoja jų nugarą, yra draugiški 
ir paklusnūs.

Aišku, ne visi laukiniai žvėrys taip 
greitai apsipranta su nelaisve. Pav. lau
kinės katės beveik visuomet šalinasi 
nuo žmonių. Taip pat kai kurie kaime
nės gyvuliai, kaip antai gnu (Pietų Af
rikos antilopės) visada pasiruošusios 
pulti sargą. Tačiau daugumas gyvulių 
nėra taip atkakliai prisirišę prie savo ap
linkos, kad juos nebūtų galima perauk
lėti. Jei jie laikomi zoologijos sode taip, 
kaip reikalauja jų prigimtis, jie jaučiasi 
gerai. Tikras gyvulių slaugytojas tuoj 
pastebi, jei jo globotiniui ko nors trūks
ta, o matydamas nelaimingą gyvulį, jis 
ir pats kenčia. Svarbiausia gyvulių ne
laisvėje laikymo sąlyga — įeiti į jų būk
lę, juos suprasti. J. S.

Toronto Živiliečių blezdingėlė. Nuot. J. Dviloičio. Sinejous Kęstutėnai. Nuotr. J. BI.
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PIRMUOS PASTOGĖJE

* v. si. Antanas Banionis (Detroitas) 
pakeltas į paskautininkio laipsnį nuo š.m. 
gruodžio mėn. 5 d.

* PIRMIJA įsigijo multiplikatorių. Bro
lijos Vadijos įnašas, Tarybos narių vien
kartiniai mokesčiai ir kai kurių skauti
ninkų aukos padėjo realizuoti šio sąjun
ginio organo seną svajonę. (v)

* BIULETENIS Tarybos nariams yra iš
spausdintas savu multiplikatorium ir Ta
rybos sekretoriaus s. K. Jonaičio rūpes
tingai išsiuntinėtas. Jame tilpo 30 Pir- 
mijos nutarimų. Tarybos nariai, kurių 
adresai yra pasikeitę nuo 1953 m. liepos 
mėn., yra prašomi pranešti savo naujus 
adresus Tarybos sekretoriui šiuo adre
su: 858 Main. St., Worcester, Mass. , 
USA, kad biuletenis juos laiku pasiektų, (v )

* BOSTONO skaučių ir skautų vietinin- 
kijos šį pavasarį kartu suPirmija surengė 
visuomenei skautišką laužą, kurį prave
dė Brolijos vyr. laužavedys s. Vilius Bra
žėnas. Laužas davė 37,20 dol. pelno. 
Abiem vietininkijoms atsisakius nuo sa
vosios pelno dalies Pirmijos naudai, Pir- 
mijos iždas smarkiai padidėjo. Ačiū, (v)

* SĄJUNGINIU ORGANU RINKIMAI 
sparčiai organizuojami. Jie prasidės tuoj 
po Brolijos Korespondencinės Vadovų Su
eigos pasibaigimo, kai tik bus paaiškėję 
Brolijos organų rinkimai, (v)

GELEŽINĖS UŽDANGOS BROLIJOSE

* Pavergtųjų tautų skautų atstovų posė
dis įvyko 1954 m. gruodžio 16 d. New 
Yorke. Estus skautus atstovavo H. Mi
chelson ir A.Mei; vengrus skautus K. 
Andreanskjr ir H. Vasvari; lietuvius skau
tus dr. V. Čepas, A. Banevičius, R, Mie - 
želis ir E.Kaminskas. Egzilinių skautų 
sąjungai priklauso lietuviai, latviai, es
tai, vengrai, jugoslavai, ukrainiečiai ir 
gudai.
* "Semper Vigilant", Conference of the 
Boy-Scout Associations in Exile organo 
redaktorius yra K.Andreansky (114 Pre
sident St., Passaic, N. J.).Lietuvių skau
tų atstovas redakcijoje yra Edv. Kamins

kas (249 Ripley Place, Elizabeth, N. J.). 
Pirmasis "Semper Vigilant" numeris pa
sirodė 1954 m. gale.

* ps. A. Banevičius yra paskirtas rūpin
tis pavergtųjų tautų skautų jamborečių 
ruošimu visame pasaulyje. Jos įvyks 1955 
metų vasarą Tarptautinės Jamboree matu.

KANADOS RAJONAS

Montreal, Que.

* Pavasarį pradėti skiltininkų kursai, 
vadovaujami s. v. v. si. V. Pauliaus, tęsia
mi toliau. Juos tikimasi baigti ateinantį 
pavasarį.

* Anykščių Šilelio vilkiukų dr-vė susi
deda iš Rudųjų, Juodųjų ir Pilkųjų būre
lių. Rudųjų būreliui vadovauja vilkiukas 
R.Navikėnas, gi Pilkųjų - V. Lukoševi
čius. Abu vadovai jau treti metai vilkiukų 
eilėse.

* Šį rudenį vilkiukų dr-vė padidėjo 8 kan
didatais, Tikimasi, kad Kazimierinėms 
jie jau bus pasiruošę įžodžiui.

* Kun. Margio skautų dr-vė persitvarkė. 
Vanagų skilčiai, susibūrusiai Verdune, 
ėmėsi vadovauti si. R. Sinius, buvęs šios 
vasaros stovyklos adjutantu. Vilkų skil
čiai skiltininkų paskirtas G. Stankaitis. 
Žirgų skiltis, apimanti Rosemontą, dau
giausia susideda iš kandidatų, kurie savo 
ryžtu ir gerais norais tikisi pasivyti ki
tas skiltis.

Visa draugovė, vadovaujama s. v. si. 
V.Piečaičio, visu tempu ruošiasi specia
lybių egzaminams bei stengiasi laimėti 
"Skautų Aido" konkursą.

* D. L. K. Gedimino laivas ilsisi įšalu
sioje įlankoje. Jo įgula, vadovaujama 
valt. A. Pilypaičio, studijuoja laivinin
kystę. Veiklus Tėvų Komitetas deda visas 
pastangas bent kiek sušvelninti materiali
nę laivo padėtį.

* Šiems metams "Skautų Aido" platin
tojų ir ryšininku yra paskirtas Vyt. Vasi
liauskas.
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* Skautų-čių Tėvų ir Rėmėjų Komitetas 
susidedantis iš p. p. K. Toliušio, G.Kudz- 
mienės ir S. Zemlickienės, sausio mėn. 
8 d, ruošia visų laukiamų Kaukių Balių. 
Pernai metais šis parengimas praėjo su 
didžiausiu pasisekimu.

* Skautų Tuntas yra dėkingas Montrea- 
lio Bendruomenės Valdybai paaukojusiai 
šios vasaros stovyklos reikalams $50.00 .

* Dr. J.Basanavičiaus skautų vyčių bū
relio pareigas laikinai perėmė s.v. v. si. 
V. Paulius. Paskutinėje savo sueigoje vy
čiai ėmėsi iniciatyvos sušaukti Montre- 
alyje gyvenančių pasyvių skautų ir skautų 
vyčių sueigą, kuri turėtų Įvykti sausio 
mėn. pabaigoje. S. N.

London, Ont.

* Lapkričio 21 d. Londono skautai iš
kilmingai paminėjo mūsų Kariuomenės 
Šventę. Minėjime dalyvavo daug mūsų 
r ėmėjų ir svečių. Skautų rėmėjų ratelio 
vadovas p.Vikt.Gudelis, Nepriklausomy
bės kovų dalyvis, pasakė gražią kalbą. 
Apyl. B-nės Valdybos pirmininkas p. A. 
Petrašiūnas pasidžiaugė gražiomis mūsų 
eilėmis, ypač prieaugliu ir nuoširdžiai 
visos bendruomenės vardu padėkojo skau
tams už surengimą visai lietuvių kolonijai 
Tautos ir Kariuomenės švenčių minėjimų .

Minėjimo meninę dali sudarė gerai 
nusisekęs laužas - poezijos ir dainų mon
tažas. Vienas tautietis pareiškė:' "I skau
tų laužus aš visada atsilankysiu. Čia aš 
galiu įsijungti i lietuviškų dainą, kuri pa
siekia giliausius mano širdies kampelius. ."

L. E-tas

JAV RAJONAS

Boston, Mass.

* Lapkričio mėn. sk. vyčių Senųjų Lapi
nų būrelis atšventė savo trečią gimtadie - 
nį. Sueigos metu po būr. vado kalbos iš
kilmingai buvo įneštas tortas su trim žva
kutėm, kurias užpūtė visi dvylika Lapinų . 
Į sueigų atsilankiusios Kregždės buvo pa
vaišintos kavute ir "paskraidintos" po 
salę.

* Lapkričio 25 d. įvyko Bostono skautų 
vietininkijos sueiga, į kurių buvo atsi
lankęs Pirmijos Piemininkas v.s.Dr.V. 
Čepas. Po oficialios dalies skautų tėve
liams buvo parodyta p. K. Grūzdo "Ramby- 
no" stovyklos filmą. Sueiga baigta daino
mis, kurias pravedė sesių vietininkė ps. 
D. Barmutė.

* Atskira Bostono Taurų skiltis ("Ram- 
byno" stovyklautojams gerai pažįstami 
virėjai!) įsitaisė nuosavų būklę, kuriam 

patalpas mielai perleido p. Jurgelevičiai. 
Skilčiai vadovauja s. v. v. si. R. Mieželis.

* Lapkričio 26 d. Senieji Lapinai pa
darė iškylą į Waterbury, Conn., kur buvo 
mielai sutikti vietinių skautų ir skaučių. 
Ta proga sesės Vėtros suruošė vakarienę, 
kur išalkę broliai buvo skaniai pavaišinti. 
Vėliau sekė šokiai.

Sekančių dienų Lapinai dalyvavo Wa- 
terburio skautų suruoštame kaukių ba
liuje. A. L.

Cleveland, Ohio.

* CLEVELAND© SKAUTŲ. PADĖKA.
Clevelando Skautų Vietininkijos ru

dens laužas lapkr. 14 d. praėjo su pasise
kimu. Prie to nepaprastai daug prisidėjo 
energinga skautų bičiulė p. Ona JOKUBAI- 
TIENĖ. Jos pastangų dėka buvo suorga
nizuotas puikus bufetas. Jos dėka daug 
verslininkų ir skautų bičiulių sveikino ir 
skelbėsi laužo programoje. Jai gražiai 
talkininkavo s. J. Gulbinienė. Šioms ener
gingoms rudens laužo rengimo komisijos 
narėms Vietininkija reiškia nepaprastų 
padėkų.

Gražų įnašų laužo pasirodymuosna 
įnešė sesės skautės. Tuntininkei ps. G.Mo- 
destavičienei ir Neringos tuntui tariame 
broliškų dėkui.

Mūsų laužas buvo įmanomas tik su 
plačia bičiulių talka. Vieni parėmė val
giais bufetų, kiti padėjo mums surepe
tuoti pasirodymus, treti gelbėjo aukomis 
laimės šuliniui ar talkininkavo bufete po 
laužo. Ponioms - Dabulevičienei, Kara
lienei, Mockuvienei, Pašakarnienei, Rau- 
linaitienei, Šenbergienei ir ponams - Kak- 
lauskui, Kazėnui, Šukiui ir Vaitauskui 
reiškiame nuoširdžių padėką. Jų darbai 
ir pasiaukojimas yra mums brangūs, nes 
jie atėjo mums padėti tikros lietuviškos 
širdies vedami.

Dėkojame "Dirvos" redaktoriui p. B. 
Gaidžiūnui už puikiai atspausdintas progra
mas if visuomenės informavimų apie 
laužų.

Ačiū C levelando lietuvių TėvynėsGarsų 
radijo valandos žinių redaktoriui p.Stem- 
pužiui už puikų laužo garsinimų radijo 
bangomis. Mums džiugu, kad Tėvynės 
Garsų valanda dažnai atžymi skautiškus 
darbus ir juos pozityviai vertina.

Mūsų jėgos, mūsų širdys - Lietuvai 
Tėvynei! Šio laužo svečiai ir talkininkai 
suprato mus - tas mums yra ypač brangu.

D ėkui visiems !

* Clevelando skautų vietininkas ps. R. 
Bajoraitis rudens lauže, programai bai
giantis, dinamiškam laužavedžiui s.V. 
Bražėnui įteikė prisiminimui meniškų 
albumų.

* ps. VI. Bacevičius perėmė vilkiukų 
DLK Kęstučio dr-vę, Sėkmės naujam 
draugininkui!
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* Clevelando v-jos skautų vyčių S. Dau
kanto būrelis 1954 m. gruodžio 18 naktį 
viename netolimame rezervate turėjo 
naktinę iškylų - žygį. Pasitaikė nepapras
tai puikūs žiemos vaizdai apsnigtame ši
le. Po skarotomis eglėmis prie didžiojo 
sk. vyčių laužo trys kandidatai - M. Ged
gaudas, A.Muliolis ir D. Iešmantas davė 
skauto vyčio įžodį. Po gamtoje nepapras
tai skanių naktipiečių visi sk. vyčiai grįžo 
namo.
* Gruodžio 3 d. "Dirvos" patalpose buvo 
Clevelando skautų vietininkijos vadijos 
posėdis.. Pirmininkavo vietininkas ps. 
R. Bajoraitis. Jis pasveikino vietininkijos 
vardu jūrų s. V. Petukauskų su jo šeimos 
laime - pirmgimiu sūneliu. Posėdyje 
konstatuotas gražus rudens laužo pasi
sekimas, svarstyti sk. būklo reikalai, ap
žvelgta vienetų veikla, išrinkti du atstovai 
į prasidedančių Korespondencinę Brolijos 
Vadų Sueigų ir pramatyti metmens atei
ties darbams.

Sekmadienį, gruodžio 5 d., ten pat 
vilkiukai turėjo draugovės sueigų. -SKS-

Elizabeth, N. J.

* Lapkričio 7 d. Elizabeth'o Gulbės ir 
Stumbrai turėjo iškylų netolimam miške
ly. Nors lietus pilte pylė prieš iškylai 
skirtų dienų, bet sekmadienis išaušo sau
lėtas ir vėsus. Nuvykus į miškelį, dienos 
programabuvo pradėta vėliavos pakėlimu. 
Po pakėlimo sekė įvairūs žaidimai ir 
instrukcijos, per kurias buvo įsigyta 
daug naudingų žinių. Vakarui atėjus ir 
sesėms bei broliams gerokai išalkus, bu
vo pavakarieniauta. Visiems pasistipri
nus ir pailsėjus, sekė vėliavos nuleidi
mas ir įsakymų skaitymas.Iškylos užbai
gimui buvo sukurtas nemažas laužas, prie 
kurio pasirodė mūsų skautai. Namo visi 
grįžo pakilusia nuotaika, pilni skautiškos 
dvasios ir pasiryžę turėti daugiau iškylų.

* Lapkričio 7 d. Elizabeth'e įsikūrė 
berniukų skautų Šarūno dr-vė, kurios 
draugininku paskirtas E.Kaminskas, o 
adjutantu V. Bartys. M.E.

New -York, N. Y.

* 1954 m. gruodžio 18 d. Baltic Free
dom House rūmuose buvo iškilminga stud, 
skautų Korp! VYTIS New Yorko skyriaus 
sueiga. Joje trys naujai pakeltieji junjorai 
- Ed. Kaminskas, R. Kežys ir J.Ulėnas 
davė senjoro pasižadėjimų. Iškilmes ve- 
dė senj. R.Šilbajoris. Sveikino ir iškil
mėms skirtų žodį tarė Korp! sk. pirm. fil. 
dr. H. Lukaševičius, v. s. A. Saulaitis, 
skautų kapelionas kun. J. Pakalniškis, 
sk.tėvų vardu - P.Ulėnas, fil. dr. A. Mus
teikis ir Gr.Frankaitė - N. Yorko ASDS 
skyriaus vardu. Iškilmės baigtos kuklio
mis , vaišėmis.

* Gruodžio 18 d. New Yorke svečia
vosi v. s. Ant. Saulaitis ir ps. Vyt. Pileika, 
LSB 1-jo JAV rajono sk. vyčių vadas. 
Jiedu dalyvavo vietos skautų vyčių suei
goje ir Korp! Vytis iškilmėse.

v.s.A.Saulaitis sk. vyčiams skaitė 
pašnekesį apie vyčiavimo prasmę išeivi
joje, o ps. V. Pileika šnekėjo sk. vyčių or
ganizaciniais reikalais.

Iš netolimojo Lindeno, N. J.,- ateina 
mielas gandas - ten žadama kurti skau
tiškų vienetų. Malonu konstatuoti, kad 
JAV pirmajame rajone lietuviškoji skau- 
tybė vis randa naujų vietovių savo našiam 
darbui plėsti.

Los Angeles, Calif.

* Š. m. lapkričio mėn. 13-14 d. d. įvy
ko Los Angeles skautų-čių 3 metų veiklos 
minėjimas - šventė ir 36 m. skautu orga
nizacijos sukakties paminėjimas. Ši šven
tė buvo ypatingai iškilminga, nes ta pro
ga Los Angeles brolius ir seses aplankė 
Seserijos VS Ona Zailskienė, atvykusi net 
iš kito šio žemyno krašto - Čikagos. Šeš
tadienį, lapkr. 13 d. įvyko iškilminga su
eiga ir laužas. VS sutikti išsirikiavo apie 
50 brolių ir sesių, kuriuos ji nuoširdžiai 
pasveikino palinkėdama nepamiršti tų at
sakingų pareigų, kurias mums uždeda 
skautų obalsis. VS giedri nuotaika, nuo
širdūs linkėjimai ir meilė bei pagarba 
skautybei sužavėjo visus susirinkusius, 
Šventės proga skautės, skautus ir jų va
dus sveikino eilė Los Angeles visuomenės 
veikėjų. Buvo gauta sveikinimų raštu iš 
įvairių Ameri kos kampelių.

Po oficialios dalies Los Angeles skau
tai ir skautės suvaidino vietininko ps. S. 
Makarevičiaus parašytų ir režisuotų 
montažų, vaizduojantį garbinguosius Lie
tuvos istorijos momentus.

Pasibaigus šiai šventės daliai, skau
tų-čių tėvų-rėmėjų būrelio iniciatyva bu
vo surengta vakarienė v. s. O. Zails- 
kienės garbei. Pažymėtina, kad šia pro
ga tėvų-rėmėjų būrelis parodė didelio su
sidomėjimo talkininkauti abejoms vieti- 
ninkijoms ir pažadėjo visokeriopų pagalbų 
ateities veikloje. Už tai L. A. broliai ir 
sesės jiems iš širdies dėkoja.

Rytojaus dienų, lapkr. 14, visi broliai 
ir sesės organizuotai dalyvavo Šv. Mišio
se, tuo užbaigdami savo šventę ir pra
šydami Dievo palaimos žengiant į ketvir
tuosius veiklos metus.

* Los Angeles v. si. Jonės Varnauskie- 
nės vadovybėje šiuo metu veikia dvi skau
čių draugovės, vadovaujamos v. si. Dan
guolės Pulkauninkaitės ir v. si. Dalios Ka
raliūtės. Š.m. gruodžio 5 d. abi skaučių 
dr-vės ir Žalgirio skautų vietininkija da
lyvavo organizuotai Šv. Mišiose Marijos 
Metų uždarymo proga. Tų pačių dienų 
broliai ir sesės dalyvavo spaudos sukak-
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ties minėjime, aktyviai prisidėdami prie 
programos išpildymo.

* Lapkričio mėn. pabaigoje viena iš Los 
Angeles veikiančių skaučių draugovių, 
vadovaujama v. si. Danguolės Pulkaunin- 
kaitės, turėjo iškylą į Huntington Library , 
kuri yra žymi senų knygų ir paveikslų rin
kiniais visoje Amerikoje.

D. Karaliūtė 
Omaha, Nebr.

* Lapkričio 16 d. Omahos skautes ap
lankė Vyr.Skautininke v.s.O. Zailskienė . 
Skautininkės sutiktuvėms buvo suruošta 
arbatėlė, dalyvaujant sesių ir brolių vie - 
netų Vadovams, Tėvų Rėmėjų Būrelio 
Valdybai ir Tremtinių Bendruomenės 
Pirmininkui. Vaišės praėjo jaukioje nuo
taikoje, pasidalinant skautiškais įspūdžiais.

Lapkričio 17 d. vyr. skautininkė lan
kėsi Skaučių Vietininkijos sueigoje, da
lyvaujant broliams skautams, skautų rė
mėjams bei skautų tėveliams. Omahos 
Vietininkijos Vietininkė v.si. R. Parulytė 
sveikino vyr, skautininką, išreikšdama 
sesių pasididžiavimą, turint tokią VS, 
kuri, nesigailėdama taip brangaus laiko 
ir nebodama jokio nuovargio, atliko tokia 
didžią kelionę. Vyr. Skautininkė sveikino 
visas skautes ir skautus, išreikšdama 
gražius, kiekvienam vienetui pritaikytus, 
žodžius. Padėkos žodžius vyr .skautinin- 
kei už apsilankymą pareiškė Rėmėjų Val
dybos vice-pirmininkė p. M. Mickevičienė 
ir Tremtinių Bendruomenės Pirmininkas 
s. J. Sakalas. Tos dienos vakare, dalyvau
jant Vyr. Skautininkei ir Omahos Vieti
ninkijos Vietininkei, sesės sl.D. Micutaitė, 
psl. R.Nelsaitė ir psl.R. Sakalaitė davė 
vyresniųjų skaučių įžodį.

* Lapkričio jnėn. 21 d. prie Šv. Antano 
parapijos bažnyčios Omahos Vietininkijos 
skautės pravedė rinkliavą, kurios aukos 
bus pasiųstos Vokietijos sanatorijose 
esantiems lietuviams džiovininkams. 
Rinkliava gerai pasisekė, nes visuomenė 
jautriai reagavo į šį kilnų skaučių užsi
mojimą. Živilietė.

Philadelphia, Pa.

* Gauta žinių, kad čia kuriasi skautų 
vienetas. Kūrimosi laikotarpiu visais 
skautiškais reikalais rūpintis ir vadeivą 
informuoti pavesta s. v. si. V. Ramanaus
kui, 1139 Wingshocking St., Philadelphia 
40, Pa. ir s. v. L.Jurskiui. -SKS-

Waterbury, Conn.

* Lapkričio 27-28 dienomis Waterbury , 
Conn., buvo JAV pirmojo LSB rajono 
vadovų sueiga. Dalyvavo rajono vadeiva 
s. A. Matonis, jo pavaduotojas ps. A. Ba
nevičius, rajono sk. vyčių vadas ps.V.Pi-
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leika ir sk. vadovai iš 
terio, Hartfordo, W 
betho. Sueigą raštu s 
siasis Skautininkas v 
Dvasios Vadovas ir LSB Vadijos Skyrių 
vedėjai. Abiejų dienų posėdžiai praėjo 
darnioje ir darbščioje nuotaikoje. Nutarta 
stengtis rajonui įsigyti savo stovyklavie
tę, o tam pasikviesti talkon ir skautes. 
Ruošti rajone praktinio skautavimo var
žybas vietovėse ir baigmines varžybas 
rajono nugalėtojams išryškinti. Skautų 
Aido platinimo vajuje šis rajonas dalyvauja 
prganizuotai. Visos rajono vietovės taip 
pat užprenumeruoja po 1 egz. Sk. Aido 
Vokietijos rajono skautams.

Skautų ir vilkiukų vienetų vadovams 
numatyta ruošti pasitobulinimo kursus. 
Priimtas rajono veiklos planas, kuriame 
visiems darbams numatytas jų laikas ir 
apimtis.

Darnesniai vietininkijų veiklai ir va - 
dovų kompetencijai išryškinti buvo priim
tos vidaus tvarkos taisyklės. Joms pa
grindą sudarė Pirmijos ir LSB Vadijos iki 
šiam laikui paskelbti ir tebeveikią nuo
statai.

Sueigos dalyviams turiningą pašneke
sį apie skautybės prasmę tremtyje skaitė 
v. s. Ant. Saulaitis.
* Šios viet-jos vienetai be bendrojo Ka
lėdų gerojo darbelio dar išsiuntė iš savo 
sudėtų daiktų 3 siuntinius su kalėdiniais 
sveikinimais mūsų skautams Vokietijoje.

* Vietininko pavaduotoju patvirtintas 
s. v. v. si. R. Pakalnis, 22 Edward St., 
Waterbury, Conn. -SKS-

SKAUTAI PASAULYJE

* XIV TARPTAUTINĖ SKAUTŲ KON
FERENCIJA. Lichtenšteino atstovui prin
cui Emanueliui iškėlus klausimą ir Irlan- 
dijos bei Portugalijos atstovams parėmus 
jį, priėmė rezoliuciją, kurios gana reikš
mingą ištrauką talpiname: "Keturiolik
toji Tarptautinė Konferencija žino apie 
Geležinės Uždangos Konferenciją ir pri
taria jos buvimui, kaip ir kiekvienos tarp
tautinės institucijos, kuri skleidžia skau- 
tybę". (v)

* VENEZUELOJE lietuviai skautai deda 
pastangų sudaryti skiltį, kuri galėtų at
vykti Jamborėn su Venezuelos skautų 
kontingentu.

* BROLIAI VADEIVOS įvairiuose kraš
tuose, jei gali, turėtų patyrinėti galimy
bes lietuvių skautų skilčiai pravesti į savo 
gyvenamo krašto skautų kontingentą, vyks
tantį į Jamboree. Apie pastangas ir re
zultatus prašomi painformuoti Vadiją.(v)

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0—

^•3 36. j.
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