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Skautų Aidą gaunu reguliariai, mie
lai skaitau ir džiaugiuosi. Turinys įvai
rus ir įdomus, siekiamas tikslas aiškus, 
išviršinė išvaizda simpatinga, iliustra
cijos patrauklios. Svarbiausia, kad au
ginat Lietuvai jauną armiją su Lietuvą 
karštai mylinčiomis širdimis, skaisčio
mis tautinėmis sąžinėmis ir kietu ryžtu 
kovot už Lietuvos laisvę ligi paskutinio
sios, stovėti budriai išsinešto iš tėvynės 
tautinio lobyno sargyboje, o grįžus į lais
vąją tėviškėlę jai atiduoti visas savo 

jėgas ir sugebėjimus. Tepadeda Jums 
Dievas sparčiu žingsniu eiti pasirinktuo
ju keliu.

Jūsų

M. Krupavičius 
VLIKo Pirmininkas

Skautai Pasaulyje
* Boy Scouts of America organizacijai 
vasario 8 d. sukako 45 metai. Per šios 
didžiulės organizacijos gretas iki šiol 
praėjo arba dar tebeskautauja 22.750.000 
JAV-bių skautų bei jų vadovų. Turėdami 
per 3 milijonus aktyvių narių, amerikie
čiai skautai kartu sudaro virš pusės viso 
pasaulio skautų skaičiaus.

Kasmet amerikiečiai skautai visame 
krašte ruošia Skautų Savaitę. Jos metu 
yra propaguojama skautybė, rengiamos 
parodėlės prekylangiuose, bažnyčiose ir 
šventyklose atliekamos religirfės apeigos 
visų tikybų skautams.

Šiemet žymūs skautybės veikėjai ir 
rėmėjai buvo pirmą kartą apdovanoti nau
juoju Šv. Jurgio aukso medaliu. -SKS-

Šio numerio viršelyje

Michelangelo Madona
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Lietuvos 
^^ctonalind 
M.Mažvv io 

y'iblic^ky

KRYŽIŲ ŠALIES MOTINA
Alfa Sušinskas

Nuo senų ir nebeatmenamų laikų Lie
tuva yra vadinama kryžių šalimi. Gyve
nę ar tik buvoję Lietuvoje gerai žino, 
kad įvairių įvairiausi ir gražių gražiausi 
kryžiai puošdavo Lietuvos kelius, lau
kus,. sodus, sesučių darželius ir dažnus 
gyvenamuosius namus. Tie kryžiai iš
reiškia gilų lietuvių tikėjimą, kuris buvo 
ir tebėra didžioji Lietuvos žmonių pa
guoda bei viltis.

Šioje kryžių šalyje gyvenantieji žmo
nės yra drąsūs, darbštūs, garbingi, pa
maldūs, mylį laisvę, nes jie turi kilnias, 
taurias ir pamaldžias kryžių šalies mo
tinas ... Lietuvos motina visada yra 
centre, kai mes kalbame apie gerąsias 
lietuvių tautos savybes, apie jos dorybes, 
apie geruosius jos charakterio bruožus. 
Lietuvė motina visada buvo ir tebėra 
didžioji tautos auklėtoja, tautinio cha
rakterio formuotoja ir įkvėpėja lais
vam bei garbingam tautos gyvenimui. 
Priespaudos ir vergijos laikais ji yra tau
tinis angelas savo vaikams ir visai tau
tai.

Lietuvos motina yra įkūnyta kantry
bė. Ji yra kantri ir tada, kada kiti pra
randa kantrybę, susierzina ir pasidaro 
savo artimiesiems aštrūs ir dygūs. Lie
tuvei motinai tenka nešti didžioji vargo 
našta. Ji yra pirmoji savo vaikučių mo
kytoja, auklėtoja ir pirmasis jų kunigas, 
į jaunas jų širdeles berianti pirmąjį die
viškosios šviesos grūdelį; visa namų ruo
ša ir visas šeimyninis vargas visada dau
giausia gula ant jos rankų ir pečių; bet- 
kuris skausmas pirmiausia joje atsilie
pia, perverdama jos motinišką širdį. 
Kietas ir vargingas praeities gyvenimas 
išugdė joje geležinę kantrybę, kurią mes 
vadiname Lietuvos motinos kantrybe. 
Šia savo kantrybe ji nugali visa, kas ki
tiems yra sunku pasiekti ir įveikti.

Lietuvė motina gyvena savo vaikams. 
Ji visa yra pasišventusi tik savo vaikų 

laimei; ji gyvena nuolatiniame rūpesty
je dėl savo vaikų; sau ji nieko netrokšta 
ir nieko nesiekia: ji yra laiminga savo 
vaikų laime. Jos didžiausias skausmas ir 
didžiausia nelaimė yra netekti savo vai
kų ... Dabartinėje Lietuvos kančioje 
daugiausia kenčia motina: ji mato, kaip 
jos vaikai yra niekinami ir žudomi, kaip 
jie turi dingti iš jos akių; ir ji pati kartu 
su savo vaikais yra niekinama, kankina
ma ir žudoma ... Lietuvos motina da
bartinėje raudonojoje vergijoje yra kan
čių motina, jautriausiai ir skausmingiau
siai išgyvenanti Lietuvos pavergimo tra
gediją. Lietuvos motinos pasiaukojimas 
savo vaikams yra neegoistinis, žavus, 
šventas, heroiškas ...

Lietuvė motina yra darbštumo pavyz
dys. Ji dirba visą laiką ir visą gyvenimą, 
nors jos darbas dažnai ir nepastebimas 
žmonių iš šalies. Jos viso darbo tikslas 
tėra vienas: vaikų laimė. Jos darbas yra 
idealistinis ir altruistinis: niekas jai ne
moka nei už valandas, nei už savaites — 
save darbu aukodama ji tesiekia šeimos 
ir vaikų gerovės.

Lietuvė motina yra didžiai religinga. 
Ji yra suaugusi su religiniu gyvenimu. 
Religija yra jos jėgų šaltinis. Jos kantry
bė, pasiaukojimas ir nuostabus darbštu
mas yra jos gilaus religingumo vaisiai. 
Ji yra religinga ne dėl reikalo, ne dėl 
žmonių akių, bet iš savo širdies, iš įsi
tikinimo: religija yra jai gyvenimas, vi
sas, pilnas gyvenimas, o ne proginis pa
sirodymas.

Gegužės mėnuo yra skirtas motinos 
garbei... Ir kokį džiaugsmą turi šį mė
nesį pavergtos Lietuvos motina, kurios 
vaikai yra naikinami, yra išblaškyti, 
kurios gimtieji namai yra draskomi, o 
gimtasis kraštas skendi nekaltame jos 
vaikų kraujuje? ...

Bet ne vien gegužės mėnesį mūsų mei
lė turi trykšti mūsų motinai: kas išreiš-
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Mamytės darželis
Marytė Lekniutė

Kur tiktai tu eisi, kur tik nukeliausi, 
Niekur jau nerasi rankos taip mielos, 
Motina—brangesnė už brangiausią auksą, 
Tik negrįš iš kapo jau ji niekados . . .

(P. Orintoitė).

Mūsų kaimynystėje gyveno mažytė 
mergaitė vardu Danutė. Gera jai buvo 
gyventi tėvelių globoje. Mama buvo jai 
sugalvojusi savotiškų pagyrimą ir baus
mę. Kai mergaitė būdavo gerutė, ma
ma sakydavo: “Mamytė mato savo duk
relę”, o kai užeidavo “ožiukai”, mama 
užmerkdavo akis ir sakydavo: “Mama 
nemato dukrelės”, — ir tai buvo Da
nutei didžiausia bausmė.

Staiga mamytė išvažiavo ligoninėn. 
Dabar mažyte rūpinosi tėvelis, o vėliau 
atvažiavusi senelė. Tuo laiku ir man te
ko pažinti mažytę, kai laiks nuo laiko ją 
paglobodavau. Danutė labai mėgo pasa
kas, bet daugiausia prašydavo pasakų 
apie mamytę.

Jos mamytė sugrįžo namo, bet Danu
tei beveik neteko jos matyti. Ji matyda
vo mamą pro durų plyšį gulinčią lovoje. 
Jai sakydavo, kad mama ilsisi, prašė 
jos netrukdyti ir Danutę išsiųsdavo į 
sodelį.

Taip bėgo diena po dienos. Jų namuo
se atsirado svetima balta ponia. Ji bu
vo labai maloni, kalbindavo Danutę, ta
čiau mergaitė nugirdo, kad ponia “duo
danti adatas”; ji bijojo jos ir vengdavo 
susitikti. Sykį Danutei pasirodė, kad 
mama dejuoja, bet senelė paaiškino, kad 
mama garsiai žiovauja, ir vėl išsiuntė 
Danutę į darželį.

Čia Danutė sutiko kaimynų mergai
tes, kurios papasakojo, kad greit bus di
delė šventė. Atvažiuos kiškis ir atveš 
daug kiaušinių ir žaislų. Atsigulusi mie
goti, Danutė girdėjo triukšmą namuose. 
—Turbūt, kiškiai atvažiavo, — nutarė ji.

Kitą rytą name buvo ypatingai tylu. 
Mamytės kambario durys buvo plačiai 
atidarytos, bet mamos ten nebuvo. Da
nutė nubėgo pas senelę.

— Kur mamytė? — klausė ji.

kia savo meilę motinai tik gegužės mė
nesį, o ne per visus mėnesius, tas iš viso 
neturi jokios meilės savo motinai...

Senelė atrodė apsiverkusi, bet, kai ji 
aiškino, jai nuolat akys ašarojo. Kažkaip 
ypatingai meiliai priglaudusi Danutę ji 
pasakė:

— Tavo mamytė nuėjo į dangų.
— Ar jai bus ten gerai? — paklausė 

mažytė.
— O taip, jai ten labai gerai, — pa

tvirtino senelė.
Jų namuose susirinko daug svečių. 

Jie visi nešė Danutei dovanėlių. Kiek 
lėlių, knygelių, kiškučių, kiaušinių, ir 
kitokių žaislų ji gavo! Visa tai ji 
džiaugsmingai nešė parodyti senelei. Tik 
gaila, kad tėčio vis nebuvo matyti.

Vėliau jai pasakė, kad ji važiuos pas 
mamytę. Ji įėjo į gražų pilną svečių 
kambarį, kur puikiai kvepėjo gėlės. O 
ten priekyje, gražioje lovelėje tarp gė
lių, miegojo jos mamytė. Žvakės kaip 
žvaigždės spindėjo aplink ją. O, tai bu
vo puiku! Čia buvo tikrai maloniau jai 
gulėti negu apytamsiam kambary. — 
Ar tai dangus? — norėjo klausti Danu
tė. Bet tuo metu ji pamatė tėtį. Jis ver
kė atsisukęs į Danutę. Mergytė niekad 
nebuvo mačiusi jo verkiančio. Ji nieko 
nesuprato, tik staiga pravirko graudžiai 
ir garsiai. O jos verksmo aidas nuskam
bėjo visam kambary. Tetulė paėmė ją 
ant rankų ir išvežė namo.

Sekančią dieną visi kažkur išvažia-

Sio rašinio autorė sese Marytė Lekniūte, uoli "Sk. 
A." bendradarbė
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vo, o paskui vėl sugrįžo. Buvo tiek daug 
svečių, kiti net niekad nematyti. Viena 
tetulė apkabinusi mergaitę pasakė:

— Jau tavo mama žemelėje.
Tai sukrėtė Danutę. Ji greit surado 

senelę ir tiesiog jos paklausė:
— Ar mamytė žemelėje?
Senelė patylėjo ir vėliau atsakė:
— Tavo mamytė tik laikinai žemelėje, 

bet jos siela ten danguje, pas Dievulį. 
Mamytė visuomet matys tave ir dieną, 
ir naktį. O tu melskis už ją.

Danutė buvo patenkinta senelės pa
aiškinimu. Mamytė ją visuomet mato. 
Tik dabar kalbėdama maldelę ji tyliai 
pridėdavo: — Ir išeik greičiau iš žeme
lės.

Vėl bėgo dienos. Danutė žaidė savo 
vis labiau ir labiau žaliuojančiame dar
želyje. Jos kaimynės vėl papasakojo jai, 
kad greit bus mamos šventė. Jų vyres
nioji sesuo nupirko mamai gėlių ir ki
tokių dovanų.

Danutė parbėgo į savo kambarėlį. O, 
ji dovanos mamai savo gražiausią lėlę 
ir tą puikų mylimą rausvą kiškį. Ir stai
ga ji sustojo ... Juk nėra mamos na
mie, ir kaip gi ji atiduos? “Danguje ... 
žemelėje”, sukosi jos susimaišiusioje 
galvutėje. Danutė nuliūdo. Ji nežaidė, 
nevalgė vakarienės. Tėtis matavo tem
peratūrą, susirūpinusi senelė girdė ar
batėle. Ją paguldė miegoti anksčiau kaip 
visados.

Danutė gulėjo tyliai tyliai savo love

lėje. Suaugę manė, kad ji miega, tačiau 
ji nemiegojo. Jau kambarys sutemo, o 
ji vis dar neužmigo. Tada ji išlipo iš lo
velės ir priėjusi pakėlė lango užuolaidą. 
Viršuj ties jos galva sutemusiam danguj 
spindėjo žvaigždutė. Staiga jos veidelis 
nušvito ir ji nubėgo miegoti.

Iš ryto ji pabudo sveika ir linksmu
tė. Ji nubėgo išeinančiam tėčiui pasaky
ti sudiev ir paprašė atnešti jai kvepian
čių gėlyčių sėklelių.

— Ką darysi? — paklausė tėtis.
— Sėsiu darželį, — atsakė mergytė. Ji 

žinojo, tėtis visuomet išpildo jos norus. 
Paskui ji paprašė senelės duoti jai ke
lias žalias bulvytes.

— Ką darysi? — klausė senelė.
— Darysiu darželį, — paaiškino Da

nutė.
Aš pamačiau Danutę darželyje už aly

vų krūmo. Tyliai priėjau prie tvoros ir 
ją stebėjau. Pradžioje ji pasodino ke
lias bulves, paskui aplink pabėrė sėkle
les iš maišelio. Atlikusi darbą, ji atsi
klaupė ir sudėjusi rankeles garsiu vai
kišku šnabždesiu pasakė:

— Dievuli, užaugink darželį.
Tada ji atsisuko ir pamatė mane. Ji 

plačiai nusišypsojo ir kaip visuomet su 
pasitikėjimu pribėgo prie manęs.

— Bulvytės auga žemelėje, o iš sėk
lelių užaugs kvepiančios gėlytės, kaip 
danguje, pas mamytę, — pamojo ji su 
rankele į dangų ir džiaugsmingai baigė:

— Tai mamytės darželis.

Vasario 16 minėjimas Clevelande. Nuotr. V. Bacevičiaus.
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(Tąsa)

Jelostono parkas turistams atidaromas 
gegužės mėn. pradžioje ir būna atidary
tas iki spalio mėn. vidurio. Mudu lanky
dami parką birželio mėn. viduryje, ga
lima sakyti, buvome dar tik pirmojoje 
turistų bangoje, o per tai, kaip mūsų 
ir buvo galvota, neturėjome jokio sun
kumo su nakvyne ir maistu. Žmonių jau 
buvo apstu, bet toli gražu jie dar neuž
pildė visų didžiulių valgyklos salių ir di
džiuliame plote pristatytų nakvynėms 
namukų, kas būna kiek vėliau kada 
žmonės, sakoma, miega automobiliuose, 
o meškos aplinkui sargybą eina.

Pirmą naktį mums teko nakvoti Old 
Faithfull miestuke, kuris gyvas tik va
saros metu. Čia yra paštas, valgyklos, 
milžiniškas prabangus viešbutis, auto 
remonto dirbtuvės ir visa, kas reikalin
giausia turistams, o be to, sekmadieniais 
atlaikomos įvairių religijų pamaldos. 
Nakvynei namukai išnuomojami specia
lioje raštinėje, kuri randasi didžiuliame 
iš rąstų pastatytame name. Užsiregist
ruojame, sumokame už nakvynę ir lau
kiame eilės, kada pašauks. Gretimais yra 
didžiulė laukiamoji salė su milžiniškais 
langais nukreiptais į “Ištikimąjį” geize
rį. Čia pat ant sienos kabantis ranka pa
varomas medinis laikrodis rodo, kada 
bus jo sekantis išsiveržimas. Laukian
čiųjų nemažai. Pagaliau iššauktųjų bū
ryje esame ir mes. Vadovas išsiveda vi
sus laukan, liepia sėsti į savo automo
bilius ir, užšokęs ant mūsų mašinos prie
kinio buferio rodydamas rankomis kur 
važiuoti, veda mūsų koloną, kuri suside
da iš šešių automobilių, į nakvynės vie
tą. Barakėlių čia visas miestukas. Paga
liau randame ir savąjį. Vadovas manda
giai pradaro mūsų mašinos duris, atraki
na barakėlį, suleidžia mus vidun ir, įtei
kęs raktą, kantriai palaukia, kol supra
tom išmesti arbatpinigių. Po to užšoka 
ant kitos mašinos buferio ir skėčiodamas 
rankomis nuvažiuoja.

Mūsų kambarėlyje dvi lovos, vandens 
kranas, rūbams spinta. Viename kampe 
stovi geležinis pečiukas, prie jo glėbys 
skaldytų malkų ir blėkinė su žibale iš
mirkytomis piuvenomis. Reikia paste

bėti, nors dienos Jelostono parke buvo 
šiltokos, užtat naktys buvo gana vėsios. 
Tad nieko nelaukdami įmetame į pečiu
ką šiek tik piuvenų, apkrauname sauso
mis malkomis ir uždegame. Netrukus 
mūsų namelyje buvo jauku ir smagu. 
Galimas daiktas, kad naktį apie mūsų 
barakėlį šniukštinėjo meškos, nes ryto
jaus dieną matėsi jų pėdsakų, bet mes 
miegojome stipriu teisiųjų miegu ir nie
ko nejutome.

Išalkusiems turistams pamaitinti Old 
Faithfull miestelyje yra didžiulės val
gyklos. Norintieji pietų stoja į eilę, pa
našiai kaip UNRRA-os laikais Vokieti
joje, ir eidami atitvertu taku išilgai bu
feto dedasi ant padėklo viską, kas pa
tinka. Gale tako sėdi kasininkė, kuri 
šypsodama įkainoja tavo maistą, paima 
pinigus ir palinki gero apetito. Atseit, 
jei bus permažai, stok dar kartą į eilės 
galą, kuris užsibaigia lauke. Su savo 
maistu eini per salę ir ieškai laisvo sta
liuko.

Gera ir smagu buvo Jelostono parke. 
Nejučiom prabėgo ten trys dienos, ir bu
vo laikas namo. Nutariame bandyti lai
mę ir mėginti grįžti per tuos vartus, ku
rie atvažiuojant buvo uždaryti. Apie vi
durdienį atsiduriame prie parko vartų ir 
ten patiriame, jog kelias nuo sniego pra
valytas ir pravažiavimas per kalnus esąs 
laisvas. Išvažiuojame pro vartus, dar 
kartą metame žvilgsnį atgal, kur liko Je
lostono parkas ir su neramiomis širdi
mis pasileidžiame indėnų takais virš sa
kalų.

Kurį laiką pavažiavus vis aukštyn ky
lančiu keliu, užsibaigė miškai ir atsivėrė 
platus reginys į aplinkui sniegu baltuo
jančius kalnus. Sustoję pasižvalgome 
per žiūronus ir vėl pirmyn. Pakelėje 
šlaituose augantieji neperdidžiausi me
dukai čia tik dabar ima skleisti pumpu
rus, o ant karklų pūpso kačiukai. Kal
nuose tik dabar ateina pavasaris. Priva
žiuojame ir sniegą. Oras darosi visai šal
tas, net mašinoje nejauku, todėl įsijun
giame šildymą. O kada norime išlipti 
laukan ir pasigrožėti vaizdais, jau turi
me pasiimti švarkus. Taip besižvalgant
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prie mūsų sustoja priešais atvažiavęs fordukas ir jį vairavusi moterėlė, matyt nemažai prisikamavusi, klausia ar toli iki Jelostono parko vartų. Ji bijanti, kad gali pritrūkti benzino, o kalnuose jo negalima gauti. Pasakome, kad dar bus apie 20 mylių ir nuraminame, jog kelias eina visą laiką į pakalnę ir benzino nedaug reikės. Savo ruožtu ji mums išreiškia užuojautos, kad turėsime sunkų kelią, ir nuvažiuoja.Iš tiesų, pakelėse sniego vis daugėja ir tarpais kelias atrodo buvęs užpustytas ir mašinom nubrauktas į šonus. Vis kylant aukštyn kažkaip neaiškiai ima birbti mūsų mašinos motoras, o ausyse ima kažkas spragsėti ir skaudėti. Vyrelio patariama,, užsirišu ant ausų skarelę. Pasidaro šiek tiek geriau. Jis irgi sakosi vos begirdįs motoro veikimą. Kada kalbamės, balsas atrodo toks prislopintas, nelyginant iš po statinės.Žemai slenkantys debesys visai uždengė saulę ir gaubia priekyje mūsų esančias kalnų viršūnes, į kurias dabar sparčiai artėjame. Abipus kelio nusmaigstytos aukštos gairės, kad kelio valytojai matytų kur eina kelias tuo atveju, kai jis užpustomas. Ramiose nuo vėjo vietose sniego privaryta tiek, kad besimato tik gairių galiukai. Kelias per tokias vietas pravalytas labai siauras, vos vienai mašinai pravažiuoti. Iš abiejų pusių stovi sniego mūrai porą kartą aukštesni kaip mūsų mašina, o ant kelio žlegsi tirpstančio sniego košė per sprindį storio. Kur kelią užgriebia vėjas, ten sniego visai nėra. Tarpais atrodo važiuojame lygia vieta, bet mašina sunkiai veža trečiuoju bėgiu, nors gazo pedalas nuspaustas iki grindų.

Priartėjame visai prie pat kalnų viršūnių. Kelias ima daryti piktus ir stačius vingius, ir į priekį per tai judame labai pamažu. Pasiekiame ir zoną, kur debesys slenka pažemiu. Visai pritemo. Didelės ir šlapios snaigės ima verpetais suktis aplinkui ir krisdamos kibti prie langų. Važiuojame su šviesomis, kad nesusidurtame. Ausys atrodo mažai beveikia ir kažkaip keistai skauda. Prie kelio lenta skelbia, jog jau esame prie “Meškos danties”, atseit aukščiausiame kelio taške, beveik pusketvirto kilometro virš jūros lygio. Sustojame ir bandome žvalgytis aplinkui, bet matomumas labai mažas, nes dangus atrodo susimaišė su žeme.Važiuojame tolyn ir kartu pradedame leistis žemyn nuo kalnų viršūnių. Žlegsi ratai šlapiu keliu, bet darosi smagiau, nes kelias bus lengvesnis. Ir tikrai, juo toliau, tuo stačiau leidžiamės. Kelias tyčia išraižytas, kad būtų mažesnis nuolydis. Greit liekasi mūsų užpakalyje sniego zona ir debesys plaukia jau žymiai aukščiau, o pagaliau vėl maloniai nusišypso saulutė. Pasibaigus sniego zonai, prie kelio stovi pora milžiniškų sniegui valyti mašinų, o jų ratai irgi atitinkamo dydžio.Status ir vingiuotas kelias užsibaigia ir privažiuojame prie didžiulio gilaus slėnio krašto. Mūsų kelias trimis ilgais vingiais leidžiasi į žaliuojančio slėnio dugną, kurio antroje pusėje vėl staigiai kyla kalnai ir jų viršūnėse baltuoja sniegas. Kada pradedame leistis žemyn, turime nuolatinį rūpestį sekti mūsų šone esantį krantą, kad laiku išvengtume griūnančių akmenų. Tačiau akmenys buvo mums draugiški ir neriedėjo.

Skautininkų ramovės sueiga Čikagoje kovo mėn. j 9 d. dalyvaujant SVS ir BVS. Nuotr. A. Gulbinsko.
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Vokietijos Aušros tunto 
vyr. sesių kandidačių bū
relis.

Kada nusileidžiame į slėnio dugną ir 
pasiekiame barjerą, kurį anąsyk užkėlė 
ir užrakino po mūsų nosimis, sustojame 
ir laimingi žvelgiame atgal, kur aukštai 
aukštai liko indėnų takas virš sakalų, o 
aplinkui “Meškos dantį” visą laiką tebe- 
simaišo debesys. Abu patenkinti juokia
mės, o juokas toks natūralus, nes mūsų 
ausys vėl atkrito ir jį girdime norma
liai ...

VĖJŲ URVAS
Jau antra diena, kai palikę Jelostono 

parką ir nusiritę milžiniškais Uolinių 
Kalnų skardžiais žemyn į banguotas 
Wyomingo lygumas, traukiame link na
mų. Iš visų pusių mus supa be galo ir 
krašto kaip jūra didžiulės prerijos. Ta
rytum vabalas lankoje bėga mūsų šev- 
roletukas per tas platybes pakaitomis 
abiejų vairuojamas, kad vienam per
daug neatsibostų.

Abipus kelio ištikimai lydi mus žemos 
spygliuotų vielų tvoros, kad laisvai be
siganą prerijose galvijai nesimaišytų 
ant kelio. Kada-ne-kada matome raitą 
kaubojų tikrinantį tvoras ir galvijus. 
Prie balno suvyniotas lasso, o už diržo 
revolveris — visai kaip kino ekrane.

Vienodą prerijų vaizdą kartais paįvai
rina stačiais išgraužtais krantais upokš
niai ir prerijoje besiganą antilopių bū- 
riukai. Anksčiau manėme, kad tie į stir
nas panašūs sutvėrimai gyvena tik Afri
koje, bet pasirodo jų esama ir Š. Ameri
kos prerijose.

Kada persiritome su dar kartą braš
kančiomis ausimis Didžiojo Rago kalnus 
ir vėl atsidūrėme prerijoje, sustojame ir 
apsiginklavę peiliais puolėme kitoje vie
lų tvoros pusėje augančius kaktusus. Ir 
nors jie kaip įmanydami gynėse savo 

aštriais spygliais, vistiek pora mažesnių 
buvo įveikti, išrauti su šaknimis ir po 
persodinimo į konservų dėžutes apgy
vendinti mūsų mašinos bagažinėje. Jau 
seniai buvome nužiūrėję tuos prerijoje 
tarp žolių besislapstančius blyno formos 
kaktusus, tad dabar sėdėjome traukyda
mi iš rankų spyglius ir gydėme kovoj 
gautas žaizdas.

Po keletos valandų pasiekiame Juo
duosius Kalnus, kurie tarytum oazė iš
kyla iš aplink supančiųjų bemedžių ly
gumų ir, važiuodami pro pietinį jų kraš
tą, atsiduriame “Vėjo urvo” parke. Šis 
parkas įdomus dviem dalykais — “Vėjų 
urvu” ir laukiniais bizonais. Pastarųjų 
yra ir Jelostono parke, bet ten mums jų 
matyti neteko, todėl tikėjomės su jais 
arčiau susipažinti čia. Jau vos įvažiavus 
i parką į akis dūrė didelės lentos skel
biančios, jog bizonai yra laukiniai ir rei
kia laikytis atsargiai. Tačiau tai tebuvo 
tik lentos, o didžiulės gražios ganyklos 
buvo tuščios, ir veltui dairėmės ieškoda
mi bizonų. Baigiasi ir parko rajonas, o jų 
nėra. Sukame atgal ir nutariame pir
miausia aplankyti “Vėjų urvą”, o kiek 
vėliau gal pasirodys ir bizonai, kurie da> 
bar slėpdamiesi nuo karštos saulės, tur
būt, slapstosi miške.

Parko administracijos pastate, kur ga
lima gauti užvalgyti ir įvairių suvenyrų, 
nusiperkame bilietus ir vadovo vedami 
kartu su dar apie dešimt žmonių žy
giuojame prie “Vėjų urvo”. Vadovas at
rakina kalno šlaite esančias geležines 
urvo duris ir už jų išvystame tamsią an
gą. Prieš lendant į vidų, vadovas paaiš
kina, kad tas urvas pavadintas “Vėjų 
urvu” todėl, kad jo angoj stovint visą 
laiką jaučiasi oro traukimas. Prieš lietų,
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kada oro spaudimas lauke yra sumažėjęs, vėjas pučia iš urvo, o kada graži ir giedra, vėjas pučia priešingai — į urvą. Taip pat sužinojome, kodėl nežiūrint to, kad buvo šilta ir saulėta diena, visiems buvo patarta pasiimti švarkus. Pasirodo, kad urve žiemą ir vasarą būna pastovi neperaukščiausia temperatūra, 47°F.Urvas buvo atrastas 1881 m. medžiotojo Bingham. Beselindardas prie stirnų, jis krūmuose išgirdo keistą šnypštimą. Smalsumo pagautas pasuko į tą pusę ir rado uoloje sprindžio dydžio plyšį, per kurį šnypšdamas veržėsi oras. Dabartinė anga esanti dirbtinė maždaug toje vietoje, kur buvo rastas anas plyšys.Yra žinoma, kad čia gyvenantieji indėnai siuoksai, kurie tarpe kitų indėnų garsėjo savo drąsa ir karingumu, tikėjo į “Keturių Vėjų” dievą ir tą šnypščiantį plyšį ypatingai garbino. Iš čia aiškėja ir tas nepaprastas siuoksų atkaklumas ginant tas vietoves, ko posėkoje baltieji naujakuriai tegalėjo čia pradėti kurtis tik po nepaprastai sunkių ir dramatiškų kovų.Kelionė urvais tęsėsi vieną valandą stebint įvairiausių formų urvo sienas ir lubas, kurios tarpais turi didžiulio bičių korio išvaizdą. Tokių “korių” urvuose retai kur sutinkama, todėl “Vėjų urvas” jais nemažai didžiuojasi.Bevaikščiojant vingiuotais čia platėjančiais, čia visai siaurais urvais, kur visur išvadžiota elektra, nejučiom prisiminėme prieš metus laiko matytus Mamuto urvus Kentukio valstybėje, kurie paliko neišdildomą įspūdį. Ten ėjome į urvus su žabalinėmis liktarnomis, nes

SVS O. Zailskienė su Clevelando sesių turit, ps. G.
Modestavičiene. Nuotr. V. Bacevičiaus,apie 150 mylių ilgio ir septyniais aukštais iki 110 metrų gilumon nusileidžią urvai ne visur turi elektrą. Kai kur urvų paplatėjimai ten yra pavirtę milžiniškomis salėmis. Taip pat stebėjome ir klausėmės kaip per keletą aukštų žemyn krintą vandens kriokliai dusliai ir paslaptingai aidi tuose kurčiuose, tamsiuose požemio karalystės urvuose. Pačiame žemutiniame aukšte radome Echo upę, kurioje irstėmės laivuku ir stebėjome žuvis, kurios gyvendamos amžinoje tamsoje visiškai neturi akių.Išlindę iš “Vėjų urvo” džiaugėmės šilta saulutė ir kiek pasilsėję nutarėme žūtbūt pamatyti bizonus. Pasukome į mažesnį keliuką vedantį per mišku apaugusias kalvas ir pamažu važiuodami žvalgomės į visas puses, tačiau bizonų nei gyvos dvasios. Kada visai pametė-

Clevelando sesių 
montažas "Tėvy
nėje". Rež. ps. G. 
Modestavičiene. 
Nuotr. V. Bacevi
čiaus; 7
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Detroito Sakalai — uolūs "Sk. A." skaitytojai.
Nuotr. A. Bonionio.me viltį juos pamatyti, keliukas staigiai pasisuka už didžiulės uolos ir su siaubu akis akin sutinkame keliu į mus atbėgančius tris didžiulius bizonus. Pasijutome nelyginant maži kačiukai, kurie ramiai žaisdami pamato atbėgantį šunį. Staigiai sustojame ir, nežinodami atbėgančių bizonų tikslų, tuoj pradedame atbuli trauktis ir užlendame vėl už uolos. Kur buvus, kur ne, šalia mūsų sustoja moterėlė: “Ar nematėte bizonų?” — “Kaip gi, matėm. Ten yra”, mostelėjom ranka į priekį. Bet jai nebereikėjo važiuoti jų ieškoti, nes bizonai jau buvo čia ir prabėgę pro mūsų mašiną tokiame atstume, jog buvo galima ranka pasiekti, supuolė į šalia kelio telkšantį šaltinio vandenį ir garsiai siurbdami ėmė gerti. O mes tuo tarpu turėjome progos stebėti tuos didžiausius šiuo metu gyvenančius atrajotojus ir kartu nebe- skaitlingus palikuonis tų didžiųjų bizonų bandų, kuriais garsėjo gūdieji vakarai ir, galima sakyti, buvo pagrindiniu maistu indėnams.Sakoma, kad bizonas labai panašus į Lietuvoje gyvenusį stumbrą. Jo didelė plačiakaktė galva turi smailius riestus ragus, kumpą nosį ir savotišką barzdą

Bostono birutietės Vasario 16 programoje.
Nuotr. K. Grūzdo.

pasmakrėje. Trumpas stiprus sprandas staigiai pakyla aukštyn ir menčių srityje, neproporcingai aukštas, ir kartu su didžiule stipria krūtine yra apžėlęs ilgais plaukais, nelyginant liūtas, o pasturgalis smarkiai sulaibėjęs. Visa bizono išvaizda rodo, jog tai stiprus, greitas gyvulys, kurį net arklys, sakoma, sunkiai paveja. Bizonų bandos laikydavosi būriais po 30 ir daugiau. Kasmet rudenį jie atlikdavo tolimas keliones į pietus, o pavasarį grįždavo atgal, drąsiai perplaukdami pakeliui pasitaikančias gilias plačias upes ir nugalėdami kitokias užtinkamas kliūtis. Vietiniams indėnams jie buvo tokios reikšmės kaip kultūringiems žmonėms naminiai gyvuliai. Jų medžiodavo tik tiek, kiek buvo reikalinga, todėl bizonų bandos nemažėjo.Iš kailių indėnai gamindavosi rūbus, palapines, diržus, o taip pat jais aptraukdavo laivelių griaučius. Bizonų sausgyslės eidavo stygomis lankams ir siūlų vietoje siuvant drabužius. Bizono liežuvį indėnai lankė gardumynu, o esamą mėsos perteklių sugebėjo konservuoti tuo būdu, kad mėsa būdavo išdžiovinama, o paskui malama į savotiškus miltus ir supilama į maišiukus. Tokie miltai ilgai užsilaikydavę ir eidavę maistu, kuomet nebūdavo progos sumedžioti naujų bizonų.Viskas virto aukštyn kojom, kuomet gūdžiuosius vakarus užplūdo godūs baltieji. Jie bizonus šaudė ne kada buvo reikalas, bet kada juos užtikdavo. Kai 19 a. pabaigoje skersai kontinentą buvo pravesti pirmieji geležinkeliai, bizonų naikinimas buvo pradėtas masiniai. Kokiu spartumu jis buvo vykdomas, galima matyti jau iš to, jog pirmaisiais geležinkelių atidarymo metais iš gūdžiųjų vakarų prerijų į rytus buvo pargabenta 200 tūkstančių bizonų kailių. O kada bizonai prerijose tapo retenybe, buvo griebtasi priemonių jų apsaugai nuo visiško išnykimo.Tuo tarpu mūsų trys bizonai baigė gerti ir įdėmiai stebėjo mus straksinčius apie automobilį ir spraksinčius foto aparatu. Nežinia, ką jie apie mus galvojo, bet mes juos stebėdami sprendėme šitokį klausimą. Ar tiesa, ką sakė mūsų vadovas vedžiojęs mus po “Vėjų urvą” apie bizonus, ar ne? O jis mums taip pasakojo.Nežiūrint visų didžiulių lentų, skelbiančių, kad bizonai yra laukiniai ir su
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jais rikia elgtis labai atsargiai, visgi vie
ną sykį buvęs atsitikimas, jog du turis
tai — vyras ir žmonelė, nutarė nusifo
tografuoti su bizonais kaip reikiant, ir 
pravažiuojantieji su siaubu matę kaip 
žmonelė pasilenkusi ant “dėžinio” apa
rato gaudė stikliuke vaizdą, o vyrelis 
viena ranka atsirėmęs į bizoną pozavo ir 
kantriai laukė.

Nėra pasakojama, kaip baigėsi šis įvy
kis, bet manau, kad kiekvienas drąsiau
sias anų laikų indėnas arba medžioto
jas mielai būtų norėjęs turėti tokią savo 
nuotrauką, kad galėtų girtis ja savo įpė
diniams. Norėjome ir mudu, bet... bi
zonai perėjo skersai kelią ir dingo miš
ku apaugusioje kalvoje.

Jau baigiasi vienuoliktoji diena, o mes 
vis dar važiuojame. Bagažinėje auga 
Wyomingo prerijų kaktusai, o prie veid
roduko supasi pririštas Jelostono parko 
pušies konkorėžis. Koks didelis ir gra
žus kraštas ta Amerika! Nors toli, toli 
jau esame nuo matytųjų vietų, bet prieš 
akis kaip gyvas stovi “Velnio bokštas”, 
švirkščia geizeriai, burbuliuoja dumb
las ir meška, rodos, tokia meili žiūri pro 
langą...

Kelionės nuovargis padarė savo ir ma
no buvo nejučiomis užsnūsta. Kada at
sibudau, buvo jau vėlyva naktis, o to
lumoje matėsi didžiosios Čikagos šviesų 
pažarai. Artėjome prie namų.

Kiekvieną kartą, kai baigiasi žiema ir 
už lango ima skleistis medžių pumpurai, 
o vakarai vos nusileidusios saulės sam- 
brėškoje tampa tokie tylūs ir susimąs
tę, tarytum, laukdami kažko, kas netru
kus turi ateiti, įsiklausiusi girdžiu 
šauksmą tolimą ir paslaptingą. Aidu at
eina jis pas mane iš miškų ir kalnų, ir 
vis šaukia, vilioja į nežinomas melsvą
sias tolumas.

Ir tu, sese, broli, jį išgirsi, tik gerai įsi
klausyk. Tai tavo skautiško kraujo 
šauksmas trokštąs laisvės ir vėjo glamo
nėjimo veiduos. Paklausyk jo ir keliauk.

Čikaga, 1954.

Clevelando Kęstučio dr. vilkiukai.
Nluotr. V. Bacevičiaus.

9

11



Poviliuk,
draugai

V. TAMULAITIS

Poviliukas turi du gerus draugus: 
Margių ir katinėlį Rainutį. Nors juodu 
ir labai nesutinka, bet Poviliukas abu
du myli. Margius palydi jį einant į lau
kus, pažaidžia su juo sode, o kartais at
eina pas jį į kambarį. Rainutis nors ir ne- 
sekioja paskui Poviliuką, bet vakare at
eina pas jį, atsitupia ant kelių ir murk
damas kažką pasakoja. O kartais, pakė
lęs galvytę, jis taip meiliai žiūri Povi- 
liukui į akis, lyg nedrįsdamas ko prašy
ti. Poviliukui jis patinka. Jo tokios ma
žos ausytės ir gražus snukutis. Patinka 
ir Margius. Tik vienas didelis rūpestis 
nuolat neduoda Poviliukui ramybės: ko
dėl Margius su Rainučiu nesutinka? Jis 
jau daug apie tai galvojo ir mąstė, bet 
nieko gero iš to neišėjo. O pyktis vis 
dėlto negražu. Ar negalėtų juodu da
bar gyventi geruoju, kaip tikri draugai. 
Tada ir Poviliukui būtų daug maloniau. 
Ateitų jiedu drauge pas jį į kambarį, 
kartu visi pažaistų, paišdykautų. O da
bar baisu ir pagalvoti, kas darosi. Vos 
tik pamatys Rainutis Margių, tuoj 
sprunka ant krosnies ar pro duris į lau
ką. Tas pats ir su Margium. Tik pama
tys kur Rainutį, tuoj visas pasišiaušia, 
akis išverčia ir piktai šnairuoja į kati
nėlį, lyg į didžiausią savo priešą.

“Turi kartą ateiti tiems visiems vai
dams galas”, mąsto Poviliukas, sėdėda
mas prie lango. Ir bobutė jau ne kartą 
minėjo, kad pyktis nedera ir negražu. Ir 
dar taip ilgai. Tai tiesiog gėda.

“Bet kaip juos sutaikinti”, mąsto Po
viliukas, “kai nežinai nei kada, nei už 
ką jie susipyko”.

Ir Poviliukas galvoja, už ką juodu bū
tų galėję susipykti. Aišku, čia tik Rai
nutis kaltas. Jei jis būtų nekaltas, tai 
pamatęs Margių nespruktų tuoj slėptis. 
Bet už ką Rainutis galėjo supykinti Mar
gių? Gal jis jam ką nors pamelavo, gal 
iš jo pasijuokė, o gal kada nors, būda
mas piktas, Margiui “nosį” parodė.

“Bet tai jau ne tokia didelė skriauda, 
kad už tai būtų galima taip ilgai pyktis”, 
galvoja Poviliukas.

“Reikia juos bent kartą sutaikinti”, 
nusprendžia jis. — “Jie turi gyventi ge
ruoju. Būtinai!”

Poviliukas pakyla ir eina ieškoti Rai
nučio. Žinoma, jis bus virtuvėje, kur gi 
daugiau. Ypač tokiam baisiam ore, kai 
lauke ūžia, teška lietus, varvėdamas nuo 
stogų ir plikų medžių šakų.

Iš tiesų, katinėlio būta virtuvėje. Nors 
jis ir labai neturi laiko, turi saugoti puo
dus, bet Poviliukas jį pasiima ant rankų 
ir nešasi į savo kambarėlį. Atsisėdęs ant 
lovelės krašto, jis paglosto katinėlio 
švelnius kailinėlius ir sako:

— Rainuti, ar tu šiaip galvosi ar tu 
taip, bet su Margium pyktis daugiau ne
gali. Pyktis yra labai negražu. Taip ir 
bobutė sako. Už ką judu susipykota, aš 
nežinau, bet toliau taip būti negali. Jei 
tu įžeidei Margių, tai turėsi atsiprašyti. 
Jis šunelis geras ir tau dovanos. Nebus
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jis toks kietaširdis, kad nedovanotų to
kiam gražiam katinėliui, kaip tu. Tu tu
ri tokius gražius ūselius ir apvalų snu
kutį. Ir jei tu jam paduosi savo gražiąją 
letenėlę, jis tikrai tau išties ir savo lap- 
kutę. Paspaudę vienas antram rankas, 
judu turėsite likti gerais draugais ir dau
giau niekados nesipykti...

“Bet gal Margius Rainutį įžeidė?”, 
staiga ateina Poviliukui mintis. “Gal 
Rainutis bėga nuo Margiaus tik todėl, 
kad jis silpnesnis ir mažesnis ...”

Žinoma, tada Margius turėtų pirmas 
ištiesti Rainučiui savo letenėlę.

Poviliukas sėdi susimąstęs ir ilgai gal
voja, katras jų pirmas turėtų dabar at
siprašyti?

Cit! Poviliukas jau žino. Juodu turės 
pasibučiuoti, ir viskam bus galas. Jis 
prisiminė, kai kartą svečiuose buvo su
sipykęs su daktaro sūnum Algiuku. Ži
noma, tai buvo negražu. Tą jis dabar ge
rai supranta ir niekados daugiau taip ne
padarytų. Mamytė juodu tuoj sutaikė. 
Ji irgi nežinojo, katras jų pirmas vaidus 
pakėlė. Tada juodu turėjo pasibučiuoti, 
ir vaidams buvo galas.

— Rainuti, — sako nudžiugęs Povi
liukas katinėliui, — tu turėsi su Mar- 
gium pasibučiuoti. Taip kaip mudu su 
Algiuku. Gerai? ...

Rainutis sutinka. Jis glaudžias prie 
Poviliuko ir meiliai trinasi į jo rankutes.

— Gerai, Rainuti, kad nori susitaikin
ti, — sako Poviliukas. — Pamatysi, kaip 
bus smagu, kai visi sutiksim. Aš turiu 
skanų cukrainį, kurį susitaikę visi pasi- 
dalysim...

Poviliukas palieka Rainutį ir paten
kintas bėga atsivesti Margių.

Lauke vis dar tebepučia vėjas ir tebe
lyja. Baisu net nosį iškišti. Bet Poviliu
kas Margių turi rasti. Reikia bent kartą 
ginčai baigti. Jis ieško tėvelio apsiausto 
ir eis į kiemą. Bet vargšas Margius jau 
seniai laukia Poviliuko už durų. Jis jo 
jau taip pasiilgo. Juodu visą dieną nebu
vo susitikę. Jam vienam liūdna kieme. O 
dar tokiame baisiame ore.

Ir vos tik Poviliukas praveria duris, 
Margius linksmas šoka prie jo. Jis ne
žino, kad šiandien turės susitaikinti su 
Rainučiu, kuris jau seniai jo laukia Po
viliuko kambary.

Poviliukas kalbina Margių ir vedasi į 
savo kambarėlį.

— Margiau, — sako jis, — tu šiandien 
susitaikysi su Rainučiu. Žiūrėk man, kad 
daugiau jokių barnių tarp jūsų nebebū
tų. Atėjo jau laikas gyventi geruoju.

Margius žiūri Poviliukui į akis ir, lyg 
viską suprasdamas, atidžiai klausosi.

— Judu pasibučiuosita, — sako Povi
liukas, — ir vaidams bus galas.

— Rainuti, — šaukia Poviliukas, — 
kur gi tu? ...

Rainutis tupi ant lango išsigandęs ir 
žiūri į Margių išplėtęs akis.

— Na, jau na, — sako Poviliukas pyk
telėjęs, — nebijok! ...

Jis paima Rainutį į rankas ir neša prie 
Margiaus.

Margius neramus vizgina uodegą ir 
šnairomis pasižiūri į Rainutį. Ir kuo Po
viliukas eina arčiau pie Margiaus, tuo 
Rainutis darosi neramesnis. Jis muisto
si Poviliuko rankose ir nori ištrūkti.

— Nieko nebus, — sako piktai Povi
liukas, — susitaikyti kartą visvien tu- 
rita...

Clevelando jau
nieji broliai davę 
įžodį Vasario 1 6. 
Nuotr. V. Bacevi
čiaus.
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Greit jis prikiša Rainučio snukutį prie 
Margiaus nosies ir sako:

— Na, bučiuokitos! ...
Bet atsitiko tai, ko Poviliukas visai 

nesitikėjo. Vietoj pabučiavimo, kad 
spiaus Rainutis Margiui tiesiai į akis, 
kad duos savo letenėle jam per snuku
tį, net Margius cyptelėjo. O pats, skau
džiai perdrėskęs Poviliukui ranką, išsi
suko iš jo glėbio ir, nieko nežiūrėdamas, 
šoko ant lango. Poviliukas ne juokais su
pyko.

— Ak, tu neklaužada, — sušuko jis, — 
tai tu toks! — Ir puolė gaudyti katinėlį.

Margius irgi netylėjo. Argi jis galėjo 
pakęsti tokį Rainučio pasielgimą. Gar
siai sulojęs, jis norėjo nutverti katinėlį 
už uodegos. Laimė, kad Rainutis spėjo 
užšokti ant spintos.

— Visvien neištrūksi! — šaukė jam 
Poviliukas, — turi atsiprašyti Margių. 
Mudu tave priversiva, jei geruoju gy
venti nenori.

Katinėlis išsigandęs lakstė iš vieno 
kampo į kitą. Poviliukas jau buvo benu
tveriąs katinėlį už kojos, bet staiga pa
slydo ir užkliudė ranka mažą stalelį, ant 
kurio stovėjo vazonas su gėlėmis. Stale
lis apvirto, vazonas nukrito ant žemės ir 
sudužo. Rainutis išsigandęs šoko ant lan
go, išmušė stiklą ir iššoko į sodą. Nei Po
viliukas, nei Margius nespėjo jo sulai
kyti.

Kilo didelis triukšmas. Poviliukas šo
ko raminti supykusį Margių, bet jau bu
vo per vėlu. Išgirdęs triukšmą, atbėgo 
tėvelis.

— Kas gi čia dabar? — sušuko jis, pa
matęs išmuštą langą ir apverstą gėlių 
vazoną.

Poviliukas išsigando.
Tėvelis piktai pažiūrėjo į Poviliuką, 

paskui į Margių.
— Tai jis, tėveli! Margius! — sušuko 

išsigandęs Poviliukas. — Aš nekaltas ... 
Jis atlindo pro duris čia ir norėjo nu
tverti Rainutį...

Jis tai pasakė taip staiga, kad pats iš
sigando savo žodžių.

Tėvelis labai supyko.
— Ar tau kambary vieta, begėdi, — 

sušuko jis Margiui, — ar neisi lauk!...
Ir, paėmęs rykštę, tėvelis skaudžiai 

sudavė Margiui per nugarą. Šunelis cyp
telėjo iš skausmo ir, pribėgęs prie Povi- 
liuko, atsigulė po jo kojų. Bet Poviliu
kas ne tik jo neužtarė, bet dar pridėjo:

— Eik sau lauk!...
12

Skruzdės ir Bitės Sydnejous stovykloje.

Kodėl jis taip padarė? Gal dėlto, kad 
buvo tada labai išsigandęs ir sumišęš, 
o gal dėlto, kad tėvelis buvo supykęs, ir 
jis bijojo ką nors jam pasakyti, kai čia 
pat gulėjo sudužęs vazonas ir nulaužta 
viršūne gėlė, kurią mamytė taip bran
gino ...

Tėvelis greit atidarė duris ir, dar su- 
šveitęs keletą rykščių, išvijo išsigandusį 
Margių laukan. Paskui atėjo mamytė.

— Žiūrėk, — tarė tėvelis, — ką tas 
biaurybė šuo padarė. Jau kelis kartus 
sakiau, kad neleistų šunų į kambarį. Jų 
vieta lauke ...

Tėvelis išėjo. Mamytė pakėlė vazoną 
ir surišo gėlę. Poviliukas išsigandęs ty
lėjo. Kad jo būt bent kas nors pasitei
ravęs, kaip čia viskas nutiko, kas čia di
džiausias kaltininkas, jis būt tikrai da
bar viską nuoširdžiai paaiškinęs ir pa
sakęs. Bet lyg tyčia niekas jam nė žo
džio nepasakė. O pačiam pradėti kalbė
ti ir aiškinti jam buvo labai nedrąsu.

Tik kai mamytė išėjo iš kambario ir 
jis liko vienas, jam taip pasidarė kažin 
ko graudu ir liūdna, kad nejučiomis jo 
akyse pasirodė ašaros. Jis verkė ne dėl 
to, kad jam nepasisekė su tinkinti Rai
nutį su Margium, ne dėl to, kad vazonas

bluotr. J. Bl.

šųdužo, ir gėlė nulūžo, ne, ne dėl to Po
viliukas verkė...

Ilgai jis sėdėjo savo kambarėlyje liūd
nas ir nusiminęs. Tik kai mamytė, kaž
kur išeidama, pašaukė jį į virtuvę pa
kurstyti ugnį ir prižiūrėti, kad užviręs 
pienas neišbėgtų, jis nusiramino. Bet 
darydamas virtuvės duris, jis labai ne
norėjo, kad ten susitiktų Margių. Kaž
kodėl jis jo dabar labai nedrįso. Bet lai
mė — jo ten nebuvo. (B. d.).

Koks gyvis greičiausias?
Žmogus yra protingiausias gyvis, bet, 

aišku, jis nėra greičiausias. Geriausi pa
saulio bėgikai, pasiekę pasaulio rekordą, 
gali bėgti šiek tiek greičiau kaip 22 my
lias per valandą ir tiktai trumpu atstu
mu. Kiaulė gali bėgti apie 11 mylių per 
vai.; šuo (kurtas) — 36 mylias per vai.; 
arklys gali pasiekti 40 mylių greitį per 
valandą.

Tačiau arkliai nėra greičiausi ketur

kojai. Užregistruota patino elnio beveik 
50 mylių greitis per vai. Čita, medžiojan
čių leopardų rūšis, taip sudaryta, kad 
gali smogti grobiui nepaprastai greitai 
ir tyliai. Ji šimto jardų atstume gali 
pasiekti 70 mylių greitį per vai. Visai 
galima dalykas, kad ji yra greičiausias 
žinduolis.

Paukščiai pasiekia greitį didesnį kaip 
70 mylių per vai. Kadangi skridimo grei
tį ne visada galima tiksliai apskaičiuoti, 
todėl paukščių greičio duomenys yra 
apytikriai. Nurodoma, kad peslio (kir
lio) didžiausias greitis yra 89 mylios per 
vai.; auksinis erelis gali pasiekti 20 my
lių per vai.; apskaičiuojama, kad anti
nio vanago, sakalų rūšies, greitis yra 
nuo 160 iki 180 mylių per vai. Šis va
nagas medžioja greitai skrendančias an
tis, todėl jo statmenas smigimas į auką 
turi būti ypatingai greitas. Daleidžiant, 
kad antinio vanago greičio duomenys 
yra perdėti, visvien jis yra ne tik grei
čiausias žinomas paukštis, bet ir grei
čiausias žinomas gyvis.

Kai kurie stebėtojai pasaulio greičio 
čempionu laiko vabzdį, elninę musę, 
tvirtindami, kad ji pasiekė 818 mylių 
greitį per vai. Dr. Irving Langmuir, lai
mėjęs Nobelio premiją fizikos mokslo 
srityje, su šiuo tvirtinimu nesutinka. Jis 
atkreipia dėmesį į tai, kad tokiu grei
čiu skrendant, oro spaudimo būtų aš- 
tuoni svarai į galvos kvadratinį colį, o 
to pakaktų tuojau ją sutraiškyti. Be to, 
čia dar iškyla energijos, reikalingos pa
siekti šiam greičiui, klausimas. Visi gy
vieji daiktai judėjimui yra reikalingi 
energijos, o energijai —- reikalingas 
maistas. Dr. Langmuir apskaičiavo, kad 
musė, norėdama pasiekti tokį greitį, tu
rėtų kiekvieną sekundę sunaudoti mais
to kiekį dvigubai sunkesnį už jos pa
čios svorį!

Ar višta žino, kad iš kiaušinių 
išriedės viščiukai?

Neatrodo, kad višta, perėdama viščiu
kus, ar tai pirmą ar tai dvidešimtą kar
tą, žinotų, kodėl ji taip daro, nebent tik 
tą, kad ant kiaušinių jai patogu sėdėti. 
Tai yra tiesa, nors višta ir džiaugiasi, 
matydama pūkuotus, mažyčius viščiu
kus, išriedančius iš kiaušinių lukštų.

Vienas žymiausių gyvūnijos faktų yra 
vadinamas instinktu. Juo pasireiškia 
savybė, kad gyvulys atlieka tam tikrą 
veiksmą, nežinodamas jo tikslo ir pasek-
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mių. Jei gyvulys galėtų pramatyti savo 
veiksmo išdavas, tada jis jau būtų pro
taujanti būtybė.

Tai tinka visiems instinktams, nes 
kažkas gyvyje verčia jį atlikti tam tikrą 
veiksmą, nežinant nei jo naudos nei tiks
lo. Daug aukštesnės rūšies gyvulių turi 
šiokį tokį protavimo sugebėjimą, ar bent, 
šiokią tokią atmintį. Šuo, po keletos 
kartų, gali pastebėti tam tikras išdavas, 
sekančias instintyvų veiksmą, taigi, jis 
gali žinoti, kas atsitiks, kaip ir mes ži
nome, naudodami mūsų instinktus.

Paruošė J. S.

5KRUTfimS VŲČIfimS
Skyrių veda;s. V. Mantautas, West Baden 
College, West Baden Springs, Ind. U.S. A.

LEISKITE MAN GALVOTI 
(Laiškas naujam sk. vyčių draugovės vadui)

MIELAS BROLI!
Sek skautų Patroną šv. Jurgį: naikink 
piktą pasauly, o pirmiausia pačiam savy.

(Šeštasis skauto įsakymas).

Pirmame savo laiške Tau (ž. 1954 m. 
“Sk. A.” 6-7 nr.) minėjau, jog Tavęs, 
kaip skautų vyčių vadovo, laukia di
delis uždavinys padėti grupei jaunuo
lių kelyje į vyriškumą, “leisti jiems gal
voti”, nurodyti jiems gaires į tobulą as
menybę ir paruošti juos tarnavimui ki
tiems. Dabar pasvarstykime klausimą, 
ką Tu turi daryti, kad įsigytum savo vy
čių pasitikėjimą, sugebėtum juos pa
traukti ir būtum jų vadovas pačia pil
niausia šio žodžio prasme.

Ieškodami atsakymo, persikelkime 
mintimis į tą neužmirštamą naktį kiek
vieno vyčio gyvenime, kurioje jis, tyliai 
žiūrėdamas į lauželio liepsną, stengiasi 
pamatyti du vaizdus: save patį, koks jis 
yra, ir — koks jis nori ir turi būti.

Tarp pirmojo ir antrojo vaizdo yra di
delis skirtumas; kas jo nemato, nėra ver
tas vadintis žmogumi... Mūsų pareiga 
jį mažinti; bet ne viena kita pastanga, 
o nuolatine kasdienine kova su savim.

Toji kova — pati sunkiausia pasauly
je. Visi išoriniai žygiai ir darbai prieš ją 
nublanksta lyg elektros lemputė prieš 
saulės šviesą. Tūkstančiai didžiausių 

kliūčių netenka reikšmės, lyginant jas 
su tuo, ką turime nugalėti mūsų pačių 
sieloje.

Praėjusio pasaulinio karo metu sykį 
nuoširdžiai išsikalbėjau su vienu vokie
čių viršila, Riterio Kryžiaus kavalie
rium. Kalbai pasisukus apie jo narsumą 
karo lauke, jis pasakė, mostelėjęs ranka 
į savo kryžių ir eilę kitų ant krūtinės 
blizgančių aukštų pasižymėjimo ženk
lų: —

“Žinai, Tamsta, man buvo daug leng
viau gauti visus šituos ordenus, nors ir 
mirties pavojuje, negu, prieš išvykstant 
į frontą, nueiti pas savo draugą, kurį bu
vau skaudžiai įžeidęs, ir pasakyti “Atsi
prašau”. Peržengti jo slenkstį man kai
navo daugiau drąsos, negu eilėje mūšių 
pulti priešo apkasus artilerijos ir bombų 
ugnyje ... Donnerwetter! Tai buvo sun
kiausias mano gyvenimo žingsnis”.

Taip, Brolau, jokia kita pergalė nėra 
tokia heroiška ir verta nuostabos, kaip 
tas, rodos, toks mažas, bet taip sunkiai 
pasiekiamas savęs nugalėjimas. Kur jo 
nėra, ten ir pats garsiausias, visoje ša
lyje žinomas vyras — tiktai išpuvęs 
stuobrys, apmestas dirbtinais blizgučiais 
ir apsiaustu; kur jis yra, ten ir pats kuk
liausias žmogus kyla į viršų kaip galin
gas ąžuolas, diena iš dienos artėdamas 
prie saulės ir mėlyno dangaus.

Kiekvienas iš Tavo vyčių nori būti ga
lingu ąžuolu ir kiekvieno iš jų laukia ne
gailestinga Šventojo Jurgio kova. Tu 
tai gerai žiniai. Neseniai Tu net pasky
rei tam klausimui visą sueigą, pabrėž
damas draugovės nariams ir kandida-

Clevelondo sk. vyčių ir vyr. skaučių šauni pavasa
rio iškyla. Nluotr. V. Bacevičiaus.
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tams asmenybės ugdymo būtinumą. La
bai gražiais, rūpestingai parinktais žo
džiais Tu primeni jiems šeštąjį skauto 
įsakymą ir net kelis sykius pakartojai, 
jog jo nevykdydami jie nebus tikri 
skautai.

Kaip tik čia ir prieiname prie pirmojo 
ir svarbiausio žingsnio į Tavo kaip va
dovo pasisekimo paslaptį. Norėdamas 
būti geru vadovu, vykdyk šeštąjį įsaky
mą geriau už savo vyčius; norėdamas 
tapti idealiu vadovu — vykdyk jį dar ir 
dar ir dar geriau...

Gyvenime, kaip žinai, žodžių neuž
tenka: reikia pavyzdžio. Senoviška pa
tarlė: “Daktare, pagydyk pats save” ne
mažiau aktuali šiandien, kaip prieš ilgus 
šimtmečius, Romos imperijos laikais. 
Žinojo tai ir mūsų tauta, savo išminties 
lobynan įsidėjusi priežodį “Iš tuščio ne
pripilsi”.

Nelaimei, ne vienas jaunas vadovas 
savo darbo pradžioje pritaiko tuos žo
džius vien tiktai mazgų raišiojimui, mor- 
zei, signalizacijai, palapinių statymui, 
laužo kūrimo būdams ir dideliam skai
čiui įvairiausių žinių, nesuprasdamas, 
jog jo, kaip Archimedo, atramos taškas 
draugovėje visų pirma turi būti jo pa
ties asmeniškas tobulėjimas ir kilimas 
aukštyn.

Tavo įgytos žinios, skautybės teorijos 
nuodugnus išstudijavimas, be abejo, yra 
būtinai reikalingi dalykai vadovaujant 
vyčių vienetui; apie tai kalbėsim atski
ram laiške. Tačiau, — dar sykį pabrė
žiu, — pradėti turi ne nuo jų, bet nuo 
savo širdies.

Vadovas gali vesti kitus tiktai tiek, 
kiek jis veda patsai save. Jeigu jo šir
dis nedega didžių idealų ugnimi, jo skau
tų širdys lieka šaltos. Jeigu jis, nuolat 
kovodamas su savo silpnybėmis, neina 
nuolatinio tobulėjimo keliu, jo skiltis ar 
draugovė klaidžioja šunkeliuose. Jeigu 
už jo gražių ir kilnių žodžių nėra gražios 
ir kilnios asmenybės, jie nuaidi ir iš
nyksta neradę atgarsio.

Pradedant vilkiukų skiltininku, bai- 
gaint Brolijos Vyriausiu Skautininku, 
visų mūsų, vadovų, kelio gairės yra tos 
pačios: kilk ir kelk. Patys nekildami, ki
tų nekelsime; o kitus keldami kelsime 
tik tiek, kiek patys kilsime.

Tavo vyčiai, Mielas Broli, greit ims 
pilnai pasitikėti Tavimi, ir Tu, ps. O. 
Gešvento žodžiais tariant, neužilgo tapsi 
draugovės centras ir širdis, jei jie paste-

Skautininkų įžodis Čikagoje kovo mėn. 20 d. Iš 
kairės Lituanicos tunt. s. P. Nedzinskas, Pirmijos 
pirm. v.s. dr. V. Čepas ir ps. V. Vijeikis, "Tėviškė
lės" redaktorius. Nuotr. A. Gulbinsko.

bės (o jauni vyrai yra labai pasta
būs...), kad Tu pats gyveni tuo ką 
jiems sakai, ir kelyje į gėrį žengi drau
govės priešakyje.

Taigi, pradėk vadovavimą nuo savęs 
ir būsi geras vadovas!

Budėk!
Tavo Brolis Vaidievutiš.

Kolumbijos resp. prezidentas gen. Rojas Pinilla 
riša kaklaraišti Įžodį davusiam lietuviukui Tadui 
Kazlauskui.
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Skyrių veda ps. V. Tamulaitis, 1626 
Rockwood St., Los Angeles 26, Calif.

PARAŠIUTAS
Žodis parašiutas yra kilęs iš prancūzų 

kalbos ir reiškia apsaugą nuo kritimo.
Senuose kinų raštuose randame pirmą

sias žinias apie parašiutą. Šios žinios ga
lėtų būti teisingos prisimenant, kad Ki
nijoj jau žiloj senovėj buvo žinomi skė
čiai. Gi dabar naudojamo parašiuto išra
dėjo garbė tenka didžiajam italų tapy
tojui, skulptoriui, architektui, muzikui 
ir inžinieriui Leonardo da Vinci, gyve
nusiam 1492-1552 m. Jo išlikusiuose už
rašuose randame piešinėlį su šitokiu pa
rašiuto aprašymu: “Žmogus su palapi
nės stogu 12 bračijų pločio ir 12 bracijų 
augščio (viena bračija lygi jardui), pa
darytu iš tankios medžiagos, gali nušok
ti iš bet kurio augščio be jokio pavojaus 
šavo gyvybei”. Tačiau pirmasis šokimas 
šu tokiu netobulu parašiutu priskiria
mas jo tautiečiui Fauste Verancio, kurs, 
kaip teigiama, 1617 m. nušokęs nuo gar
saus palinkusio bokšto Pizos mieste. Yra 
išlikęs to' įvykio piešinys, kur vaizduo
jamas žmogus besileidžiąs su keturkam
pės formos (tokiu, kaip nupieštas Leo
nardo da Vinci projekte) parašiutu

(pieš. 1). Vėliau panašių bandymų bu
vę ir daugiau, bet jų didžiuma baigda
vosi nelaimingai dėl permažo parašiuto 
ploto ar dėl nepakankamo jo stiprumo.

Parašiutu vėl rimtai pradėta domėtis 
tik išradus orpūslę, nes tada atsirado 
natūrali galimybė jį panaudoti. Iš lais
vosios orpūslės parašiutas pirmą kartą 
buvo bandytas 1786 metais, kai garsusis 
prancūzų oreivis Blanchard’as nuleido 
su juo šunį, laimingai pasiekusį žemę.

Pirmasis žmogus iššokęs su parašiutu 
iš laisvosios orpūslės buvo prancūzas 
Garnerin’as. 1797 m. spalio mėn. 22 d. 
jis iššoko1 iš 2000 pėdų augščio su 24 
pėdų skersmens, skėčio pavidalo para
šiutu, prie kurio, panašiai kaip prie or
pūslės, buvo pritvirtintas krepšys žmo
gui (pieš. 2). Vėliau Gafnėrin’as pabar

tojo savo šokimą Londone, bet šiuo kar
tu jau net iš 8000 pėdų augščio. Besi
leidžiant parašiutas pradėjo suptis ir jis 
vos-ne-vos laimingai pasiekė žemę. Visi 
susidomėjo to supimosi priežastimi. 
Prancūzų astronomas Lelande pirmasis 
nustatė, kad susispaudęs po skėčiu oras, 
išsiverždamas pro šonus, jį supa. Tam 
išvengti pasiūlė viršuje padaryti nedi
delę skylę, pro kurią suspaustas oras 
galėtų išeiti.

Tolimesni parašiuto bandymai ir ge
resnių formų ieškojimai neapsiėjo be 
aukų. Tačiau parašiutas po truputį to
bulėjo ir buvo daromas be rėmų. Tokį 
pradėjo naudoti oro akrobatai šokinė- 
jantieji iš laisvųjų orpūslių.

1911 m. italas Pino išrado parašiutą, 
sudedamą maiše, iš kurio jį ištraukia 
kitas mažytis parašiutėlis.

1912 m. kovo mėn. 1 d. amerikietis
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kpt. Albertas Berry pirmasis iššoko iš 
lėktuvo su parašiutu, kurs buvo pritvir
tintas po lėktuvo- liemeniu.

Dabar naudojamas normalus parašiu
tas (kaip vėliau pamatysime, jų esama 
ir specialių paskirčių) yra šilkinės me
džiagos pusrutulis apie 450 kv. pėdų plo
to, didesniam leidimosi pastovumui tu
rįs viršuj apskritą skylę. Pusrutulį su 
dviem diržais jungia 24 ar 28 šilkinės 
virvelės. Šių dviejų diržų tąsa yra pri
sirišimas apie kūną (pieš. 3). Sudėtas 
maiše parašiutas (pieš. 4) užsidedamas 
panašiai kaip kuprinė.

Parašiuto išsiskleidimas įvyksta taip: 
patraukus rankeną atpalaiduojami 
įtempti raiščiai, kurie susitraukdami 
atidaro parašiuto apvalkalą (maišą) ir 
išmeta mažą 3 pėdų skersmens parašiu- 
tėlį, o šis ištraukia ir visą parašiutą.

Parašiuto atidarymas gali būti neau
tomatinis arba automatinis. Neautoma
tiniu vadiname tokį parašiuto atidary
mą, kai iššokus atidaroma rankenos pa
traukimu. Šis būdas naudojamas norint 
parašiuto išsiskleidimą užtęsti. Sporti
ninkai tai daro didesniam įspūdžiui su

kelti, o iš dideliu greičiu skridusio ir 
krentančio lėktuvo iššokęs lakūnas ne
gali tuojau atidaryti parašiuto, nes jis 
pradžioje krinta tuo pačiu greičiu kaip 
ir lėktuvas. Atidarant, gi, parašiutą prie 
didelio greičio, šis gali neatlaikyti per
krovimo ir plyšti. Jeigu neplyštų, tai 
žmogus neatlaikytų tokio smūgio. Tad 
tuo atveju tenka kantriai palaukti, kol 
žmogaus kritimo greitis sumažės ir tik 
tada traukti rankeną.

Jei prie parašiuto atidarymo lyno pri
taisysime ne rankeną, bet pririšime vir
velę, kurios laisvąjį galą pritvirtinsime 
prie lėktuvo, tai iššokus ir atitolus nuo 
lėktuvo per virvelės ilgį, parašiutas at
sidarys savaime: pririštoji virvelė jį iš
trauks. Šis būdas vadinamas automati
niu ir vartojamas išmetant krovinius ar 
nuleidžiant karius-parašiutininkus. Yra 
parašiutų, turinčių abu šiuos atidarymo- 
būdus.

Kažkodėl daugelis galvoja, kad iššo
kus iš lėktuvo visą laiką kuo tolyn, tuo 
smarkyn krintamą. Iš tikro taip nėra, 
nes krentantį kūną pristabdo oras. Žmo
gaus kūno kritimo galutinis greitis yra 
apie 130 mylių per valandą. Prie šio 
greičio žmogaus kūno pasipriešinimas 
orui pasidaro lygus jo svoriui ir jis to
liau krinta pastoviu greičiu nei greitė
damas nei lėtėdamas.

Parašiuto žemėjimo (leidimosi) grei
tis yra apie 15 pėdų per sekundę arba 11 
myli ųper valandą. Jei kiltų klausimas, 
kaip smarkiai atsimuštumėm į žemę be
sileidžiant su parašiutu, tai tuoj pat 
ir atsakymas: taip pat, kaip šokant iš 5 
jardų aukščio be parašiuto.

Leidžiantis parašiutu galima jį šiek 
tiek vairuoti pritraukiant virveles iš tos 
pusės, kurion norima slysti. Kadangi 
parašiuto žemėjimo greitis yra gana di
delis, tai atsitrenkimo į žemę metu daž
niausiai sugriūnamą. Esant stipriam vė
jui tenka saugotis nebūti parverstu 
aukštielninkam, bet stengtis griūti šonu. 
Nusileidus į vandenį reikia kuo skubiau
siai atsipalaiduoti iš visų prisišimo dir
žų, kad nesusipainiotum į virveles. Esant 
stipriam vėjui parašiutas kaip burės vel
ka vandens paviršium ir padeda plaukti, 
o tas pats stiprus vėjas nusileidus že
mėn valkioja po purvą, daužo į akmenis 
neleisdamas atsikelti. Tad nusileidus 
stengiamasi tuoj pat atsipalaiduoti nuo 
parašiuto.

Klaidinga galvoti, kad parašiutas yra
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naudojamas tik karo reikalams: jis ir 
taikos metu yra išgelbėjęs ne vieną šim
tą gyvybių. Be savo pagrindinės paskir
ties—gyvybės gelbėjimo, parašiutas yra 
naudojamas ir kitiems tikslams.

A.J.V-bėse yra parašiutininkai - gais
rininkai, kurie panaudojami miško gais
rams gesinti. Užsidegus miškams, ypač 
kalnuose, tokie gaisrininkai pasiekia 
gaisravietę lėktuvu per vieną-dvi valan
das, kai vykstant kitomis susisiekimo 
priemonėmis ar kopiant į kalnus pri
reiktų gal net daugiau paros laiko. Grei
tas atvykimas įgalina sustabdyti gaisrą 
su mažiausiais nuostoliais.

Toliau parašiutas yra naudojamas 
mokslininkų ekspedicijų aprūpinimui 
reikalingomis priemonėmis ir maistu 
kopian į kalnus, vykstant per poliarines 
(šiaurės ar pietų ašigalio) sritis bei ke
liaujant per neperžengiamas džiungles. 
Tam tikslui yra naudojami specialūs pa
rašiutai — didesnio ploto, o dabar net 
daromi iš popieriaus. Norint nuleisti 
sunkius krovinius, prie jų pritvirtinami 
ne vienas, bet keli parašiutai. Lengvai 
dūžtantiems daiktams, jautriems instru
mentams ir net maistui (pav. kiauši
niams) prie parašiuto naudojamos spe
cialios dėžės, kurios viduj yra minkštai 
išklotos. Į jas įdėti daiktai, nežiūrint 
susitrenkimo, pasiekia žemę sveiki.

Parašiutas panaudojamas ir meteoro

logijos tarnyboje nuleidžiant prie or
pūslės pritvirtintus matavimo instru
mentus, kai ši, aukštai iškilusi, sprogs
ta. Tie instrumentai, vadinami radio - 
meteorografais, yra automatiški radio 
siųstuvėliai, kuriais gaunamos žinios 
apie aukštųjų oro sluogsnių spaudimą, 
temperatūrą bei drėgmę. Radę nusilei
dusį tokį radio - meteorografą, pristaty- 
kime jį artimiausiai meteorologijos sto
čiai.

Sprausminiai lėktuvai,turėdami dide
lį tūpimo greitį, parašiutą naudoja kaip 
stabdį. Jis yra pritvirtintas prie liemens 
galo, ir tūpdamas lėktuvas jį išskleidžia 
tuo būdu sumažindamas savo prariedė- 
jimo atstumą.

Daugumoj sprausminių lėktuvų yra 
įtaisai, kad jų pagalba, reikalui esant, 
lakūnas ne pats iššoka, bet yra išmeta
mas su sėdyne, prie kurios yra pritvir
tintas parašiutas ir nusileidžia visai pa
togiai sėdėdamas. Mat iš dideliu greičiu 
skrendančio lėktuvo savo jėgomis išlip
ti lakūnui labai sunku.

Šių laikų parašiutas yra visiškai pati
kima gelbėjimosi priemonė ir neperski
riama lakūno būtinybė. Lakūniškas 
priežodis sako:

— Jei tau kada reikės parašiuto ir tu 
jo neturėsi, tai žinok, kad daugiau tau 
jo jau nereikės ... sk. vytis lak. Z. K.

Jūrų straigės
E. Gimbutienė.

Artinasi pavasaris. Skautas, skautė 
ima nerimauti. Vilioja linksmesni de
besėliai, karštesnė saulutė. Negi nusėdė
si namie!

O kad taip padarius iškylą į pajūrį? 
Daugelis mūsų gyvena prie Atlanto ar 
turi pašonėje didžiuosius ežerus. Bet ką 
ten dabar darysi? Juk maudytis dar šal
toka, o ne kiekvienam teko laimė apsi
gyventi Floridoje ar kur kitur pietuose. 
Nagi, pasigėrėkite vandenų platybe, pa
siklausykite bangų ūžimo, pilna krūtine 
įtraukite gryno, sūraus oro. Po to pa
sižiūrėkime, ką jūra bus mums pado
vanojusi. Tik atidžiau pasižvalgykime, 
ir rasime daug įdomių dalykų. Dar žmo
nių nelankomuose uolotuose pajūriuose 
galime užtikti simpatingus jūrų šunis, 
bevalgančius savo pietus. O kiek ten 
žuvėdrų, ančių ir kitų paukščių paukš

telių! Maudyklių prižiūrėtojų nevalo
mas pliažas užverstas visokiausiais jū
ros išmestais dalykais — tarp medžių 
kamienų, šakų ir lentgalių guli įvairios 
žuvys, kartais dar visai gražiai atrodan
čios; o kiek ten krabų, vėžiukų, jūrų 
žvaigždžių bei kitų gyvūnėlių! Jūrų žo
lės (algės) driekiasi šlapiame smėlyje, 
susiverčia, lyg šienas pradalgėse išilgai 
potvynio bangų ribos. O koks jų įvairu
mas: žalios, lyg samanėlės, juodos, ru
dos, raudonos; smulkiai karpytos ir mil
žiniškų juostų ar virvių pavidalo. Tarp 
žolių ir jūros bangų nudailintų akmenė
lių rasime begales kriauklių, geldelių; 
tiesa, daugumas jų žiauriai aplaužytos, 
bet tarp jų pasitaiko ir visai sveikų. Tai 
minkštakūnių gyvūnėlių, straigių, išori
niai griaučiai, kartu nameliai. Atoslūgio 
metu galime rasti nemaža gyvų ir strai-
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gių. Dažnai tenka stebėti, kaip jos, pa
šutusios pavojų, skubiai užsikasa į šlapią 
smėlį ar šuoliais bėga į šalį (Eusis erec- 
tus — ilgoji geldelė). Vandenyje strai- 
gės laisvai ištiesia savo kūnelį, kuris pa
prastai būna kelis kart ilgesnis už den
giančią jį kriauklę.

Pabandykime pasidaryti kriauklų rin
kinėlį ir netrukus įsitikinsime jų rūšių 
gausumu.

Vien tik Bostone, Mass., man teko 
pliažuose rasti apie pusšimtį rūšių be
simėtančių kriauklių. Tai tik mažoji da
lis to, ką galima būtų gauti gilesniuose 
vandenyse. Jūrų skautai, turėdami val
tį, galėtų jų prisižvejoti. Tam tikslui 
reikia turėti dugnu velkamus metalinius 
į krepšį panašius, tinklelius ar bučius. 
Straigės yra dažniausiai plėšrūs gyvū
nėliai, mintą žuvimis, kitais minkštakū
niais; neatsisako ir dvėselienos.

Joms privilioti į bučius dedami (ge
riau pririšami) negyvų, pliaže rastų žu
vų gabalai, praskleistos geldelės, mėsa ir 
pan. Vienos straigių rūšys medžioja, tai
gi ir duodasi pagaunamos dienos metu, 
kitos pasirodo tik saulei nusileidus. Yra 
tokių, kurios ateina prie kranto tik žie
mos metu — vasarą lindi gilesniose vie
tose ten, kur vanduo yra šaltas.

Prityrę straigių žvejai sako, kad per 
apskritus metus nėra tokios dienos, kada 
negalėtum pagauti vienos ar kitos strai
gių rūšies. Daugelis geldelių rūšių nuo
lat gyvena pajūrio dumblynuose; tokias 
reikia išsikasti — pav. vad. ’’clams”. 
Kaikurios randamos įsikasusios apnuo
gintame atoslūgio metu smėlėtame dug
ne. Pagautas gyvas straigės reikia mesti 
į uždaromą indą su vandeniu, bet ne ant 
laivo denio ar į dėžę, nes trapesnės gali 
sudužti, o kai kurios pav. pecten (scal
lop) pašoksta ir įkrenta atgal į jūrą.

Uuolotose pakrantėse neužmirškime 
atidžiai apžiūrėti uolų paviršiaus tar
pais apsemiamo potvynio bangų. Mat, 
yra straigių, kurios prisisiurbia prie ak
menų — atskirti jas lengviausia pakišus 
po jomis bukagalį peilį. Daug įdomių 
straigių suranda savo bučiuose vėžių 
gaudytojai. Jų paprastai turi žvejai bei 
jūrininkai — užmezgę su jais glaudes
nius ryšius, galėtume įsigyti labai ver
tingų egzempliorių.

Norėdami sudaryti vertingą rinkinį, 
stenkimės turėti sveikas, nesužalotas 
kriaukles. Be to, labai svarbu tiksliai ži
noti kur ir kuriuo metu (data, net va-

Argentinos liet. sk. Našlaičių skiltis: Dalia Šanta- 
raitė, Danutė Ginterytė, Dalio Noreikaitė ir Milda 
Derenčiūtė. D. Noreikaitė po šešių metų veiklos 
Argentinoje išvyko j JAV. Nuotr. L. Kančausko.

landa) kriauklė buvo rasta. Nepasiti
kėkime savo atsmintimi, bet tuoj užsira
šykime visas apystovas. Parnešę namo 
rastas gyvas straigės pamerkime į šaltą 
vandenį ir iš lėto užvirinkime; tuomet 
visa mėsa duodasi lengviau pašalinama. 
Kai kas vartoja šaltą muilo, sodos ar 
chlorokso skiedinį. Jei tokiu būdu dar 
ne visa mėsa bus pašalinta — tai galima 
patirti iš nemalonaus kvapo — pataria
ma kriaukles keliom valandom pamerk
ti į 4% formalino skiedinį ar į dezinfek
cijai vartojamą negeriamą alkoholį. Kas 
turi tam galimybių, gali į talką pasi
kviesti skruzdėles, kurios paliktą prie 
skruzdėlyno kriauklę gražiausiai išvalo.

Iš viso yra žinoma apie 70-75 tūkstan
čių kriauklių rūšių, neskaitant fosilinių, 
randamų uolienų kloduose. Daugumas 
straigių gyvena jūrų vandenyje, tačiau 
nemažai jų pasitaiko upėse, ežeruose, 
net žemės paviršiuje, tarp pievos auga
lų, net medžių, po nukritusiais lapais ir 
pan.

Kriauklių rinkėjai, panašiai kaip ir 
pašto ženklų kolekcionieriai, turi savo 
organizacijas, leidinius, katalogus, mu
ziejus, parodas, pasikeičia duplikatais, 
perka, parduoda. Kriauklių kainos pri
klauso nuo jų gausumo rinkoje, nuo jų 
stambumo, gražumo ir nuo to ar sunku 
jas pagauti. Labai retos, randamos dide
lėse gilumose ar jūrininkų parvežtos iš
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neištirtų vietų, kartais įvertinamos šimtais, net tūkstančiais dolerių.Straigės žmonių ekonominiame gyvenime užima gana svarbią vietą. Tūkstančiai pajūrio gyventojų pragyvena augindami austres ar gaudydami kitas valgomas geldeles. Vien Bostonas kas dieną suvartoja ištisas tonas vad. clams’ų bei scallops’ų. Šiltesniuose kraštuose gaudomi perlai, kurie kaip kokie navikai auga tam tikrų austrių kūne. Perlamutro kietos, vaivorykštės spalvomis žvilgančios kriauklės perdirbamos į sagas, baldų inkrustacijas ir įvairius prabangos dalykėlius. Dideli gražių kriauklių kiekiai 

parduodami suvenirų krautuvėse. Iš kai- kurių straigių gaminami dažai, vaistai ar kiti cheminės pramonės produktai. Primityvios tautos dar ir šiais laikais vartoja retas kriaukles pinigų vietoje. Iš stambesnių patvaresnių rūšių gaminami namų apyvokos dalykai — puodai, šaukštai, lempos, o iš milžiniškos (kelių pėdų ilgumo) tridaena — vonios ir baltiniams skalbti geldos. Senovėje iš vienos Viduržemio jūroje straigės gyslų buvo audžiamas brangiausias audeklas — toks jis buvo plonas, patvarus ir sidabru žvilgantis.
KOMPASAS IR ŽEMĖLAPIS 

ps. J. Pažėra (tąsa iš “Sk. Aido” Nr. 4)
Žemėlapio orientavimas naudojantis 

kompasu. Turėdami supratimą apie kompaso adatėlės magnetinį nukrypimą, susipažinsime kaip kompaso pagalba orietuoti žemėlapį, kuris yra daug tikslesnis, negu aukščiau mūsų aptartasis naudojantis kelio ar upės kryptimi.1) Nustatome kompaso krypties rodyklę ant 360° ir pridedame ar atimame nukrypimą. (Pridėti, jei vakarų nukrypimas, atimti, jei rytų nukrypimas).2) Dedame kompasą ant žemėlapio su viena plokštelės kraštine išilgai tinklo linijos (arba išilgai žemėlapio statmenos kraštinės) su krypties rodykle nukreipta į šiaurę. Br. 22.
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3) Sukame žemėlapį su kompasu, kol kompaso adatėlės tamsusis galas atsiras virš orientavimo rodyklės dėžutėje nukreiptas į N. Tuo žemėlapis jau yra

Jeigu žemėlapis yra be tinklo linijų, galima jas patiems lengvai išsibrėžti. Viršutinėje ir apatinėje žemėlapio dalyje yra skaičiai, kuriuos sujungus ir gausime tinklo liniją.
Kas prisimintina naudojantis kompasu 

ir žemėlapiu žygyjeĖjimas pagal kompasą nėra svarbiausia orientavimosi dalis. Yra būtina labai greit mokėti skaityti žemėlapį ir greit jame susigaudyti. Žemėlapis tau pasakys kurį kelią pasirinkti stengian-
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tis geriau ir greičiau pasiekti norimą 
vietą. Žemėlapis tau pasakys kurioje 
vietoje esi kiekvienu metu.

Sakykime, kad esi pastate 252658 iš 
kurio reikia nueiti prie kryžkelės 278679 
(žiūr. žemėlapį Sk. Aide Nr. 6-7, 1954 
m.) . Nėra taip lengva pagal kompasą 
pereiti virš pusės mylios per mišką. Ko
dėl tat nepasirinkti kryptį einant iš pa
stato į šiaurės rytus, pro kairėje pusėje 
esantį mažą miškelį ligi kelio einančio į 
šiaurę. Šiuo keliu eik ligi pasisukimo į 
rytus ir lengvai pasieksi norimą kryž
kelę be didesnio sunkumo. Nepamiršk 
to, kad vienas laipsnis iš kelio jau suda
ro skirtumą 30 jardų į mylią.

Kada einama su kompasu, nėra rei
kalo į jį žiūrėti visą laiką. Pasirink to
lumoje gerą pastovų tašką kelyje, dėk 
kišenėn savo kompasą ir eik prie pasi
rinkto taško. Kai tą pasieksi, sustok, pa
imk kompasą ir pasirink tolimesnį tašką 
savo kelyje. Yra geriau turėti pasirin
kus du taškus, kurie būtų vienoje li
nijoje.

Žygyje visuomet pasirink saugiau
sią kelią. Pav. jeigu išeini iš pastato ir 
nori nueiti prie pietinio ežero galo, tai 
būtų neišmintinga apskaičiuoti ir nau
doti kompasą nustačius tikslų kampą į 
ežero smaigalį. (Brėž. 24).

Vietovė yra miškas ir gali lengvai ke
lis laipsnius nukrypti nuo kurso į pietus 
ir praeiti ežerą. Taigi, naudok kompa
są taip, kad tavo keliavimo kryptis bū

tų truputį pasidavusi į ežerą. Pasiekus 
ežerą, lengvai gali susirasti ir norimą 
vietą. Visuomet bandyk surasti kokius 
nors ryškesnius objektus, pagal kuriuos 
gali lengviau kalnuotoje vietoje ar miš
ko aplinkoje orientuotis.

Atmink ir tai, kad, keliaujant mišku, 
tau, kaip skautui, nedera daryti žalos 
medžiams. Žygyje džiaukis miško gėlė
mis, bet jų nenaikink. Palik taikoje ir 
ramybėje paukščius, negąsdink mažų 
gyvulėlių ir, svarbiausia, būk atsargus 
su ugnimi, kad nesukeltum miško gaisro.

(Pabaiga)

New Yorko sesės davusios įžodį vasario mėn. 20 d. Ki,,., ,, , „'uorr. y Alksninio.
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Skyrių veda s. Lumbervale Ave, Toronto, Ont. Canada.

Seserijos Vadijos Pastogėje
* Kun. J. Degutis, Amerikoj gimęs lie
tuvis, gražiai dirba su skautėmis Phila- 
delphijoje.

* Skautės, reaguodamos į soc. skyriaus 
vedėjos v. s. K. Kodatienės aplinkraščius, 
iš įvairių vietovių pasiuntė sveikinimus 
ir siuntas Velykų švenčių proga Vokieti
jos skautams ir ligoniams.

* Skaučių skyrius išleido vienetų vado
vėms knygeles. 1 egz. kaina 60<j.

* Studenčių skaučių skyriaus vadovė 
ps. G. Čaplikaitė pasitraukė iš pareigų. 
Nauja skyriaus vadove yra v. si.D. Varia- 
kojytė.

Kanados Rajone

Hamilton, Ont.

* Kiekvienais metais Hamiltono skau
tai - ės iškilmingai atšvenčia Šv. Jurgio 
šventę, kuri sutampa su jų veiklos meti
nėmis. Susidarė tradicija šventėn kviesti 
artimesnių vietovių vienetus. Tat ir šiais 
metais pas hamiltoniečius suvažiavo skau
tai-ės iš Toronto, Wellando, Londono. 
Šeimininkai su svečiais sudarė gražų 
skautiško jaunimo būrį - apie 200 skautų- 
čių. šventė buvo pradėta skautams skirto
mis iškilmingomis pamaldomis Aušros 
Vartų parapijos bažnyčioje. Parapijos 
klebonas kun. dr. J. Tadarauskas, didelis 
skautų bičiulis ir Hamiltono vienetų ka
pelionas, pasakė įspūdingų skautams bei 
jų tėvams skirtų pamokslų.Po mišių buvo 
giedota Libera už žuvusius ir mirusius 
skautus. Į iškilmingų jungtinių vienetų su
eigų popiet prisirinko daug Hamiltono lie
tuvių. Sueigoje buvo perskaityti visų vie
netų įsakymai, Seserijon atėjo keliolika 
naujų kandidačių, ps. J.Trečioko paruoš
tas ir režisuotas dviejų veiksmų vaizdelis 
"Žemaičių krikštas" buvo rodytas susi
rinkusiems po sueigos. Šventė baigta 
linksmu pasišokimu.

Toronto, Ont.

* Mindaugo dr-vės draugininkui ps.J .Gai
žučiu! išvykus į JAV, naujuoju draugi
ninku nuo š.m. balandžio 23 d. paskirtas 
s. v. v. si. J.Danaitis.

* Rambyno tunto skautų kapelionas kun, 
P.Ažubalis - Šv. Jono Krikštytojo para
pijos klebonas - leido skautams-ėms nau
dotis parapijos sale kiekvienų antrų penk
tadienį. Dėkingi skautai - ės džiaugiasi ir 
naudojasi patalpomis.

* Pereitų metų vasaros "Aušros" sto
vyklai prisiminti Šatrijos ir Rambyno tun
tai išleido stovyklos laikraštėlį į'Liepsne- 
lių" rinkinį. Leidinėlį platina abiejų tuntų 
skautai-ės. Jo kaina 25ę.

* Š.m. gegužės 1 d.DLK Mindaugo dr-vė 
turėjo ypatingesnį įvykį - paminėdami 
Motinos dienų, susirinko pirmajai š.m. 
sueigai gamtoje. Tuoj po pirmųjų pamal
dų gražion High-Parko aikštelėn atvyko 
būrelis dr-vės skautų su naujuoju drau
gininku s. v. v. si. J. Danaičiu. Buvo moky
tasi naujų dainų, rikiuotės, pažaista. Dr- 
vė ruošiasi ateinančios vasaros stovyklai. 
Sueigos numatomos šaukti kiekvieno mėn. 
pirmų sekmadienį. J.

* Toronte koncertavo Clevelando jūrų 
skautų oktetas.

Montreal, Que.

* Montrealio Skautų Tunte, vadovau
jant s. v. si. V. Piečaičiui, ruošiama skil
tis į Pasaulinę šių metų Jamborę Niaga
roje. Skiltis bus įjungta į vadinamų sve - 
timšalių dr-vę, kuriai vadovaus s. v. Mau
rice Da Silva. Dr-vę sudarys lietuviai, 
lenkai, vengrai, estai ir latviai. Jamborės 
metu s. v. si. V. Piečaitis eis dr-vės ad
jutanto pareigas.

* Telkiant Jamborei lėšas, buvo pra
vesti du Stovykliniai Laužai, sutraukę di
delį būrį Montrealio visuomenės ir davę 
nemaža pajamų. Laužus pravedė tunti- 
ninkas ps. St.Naginionis. S.N.
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JAV Rajone
Cleveland, Ohio,

* Balandžio 24 d. atšvęstas Šv. Jurgis 
Skautai-ės išklausė Šv. Mišias, kurių me
tu kun.Gavlikovskis pamoksle apibūdino 
skautiškuosius idealus. Bendroj tuntų su
eigoj paskaityti įsakymai, pravestos įžo
džio apeigos ir 2-jo rajono vadeiva v.s. 
V.Šenbergas tarė šventei skirtų žodį. 
Skauto įžodį davė A.Rukšėnas. Vilkiuko - 
V. Jurevičius, A. Pašakarnis, K. Zylė ir 
R.Zylė. V.Malcanas pakeltas į skiltininko 
laipsnį; į .paskiltininko - s. v. A.Muliolis, 
V.Garlauskas, G. Sniečkus, A. Šenbergas 
ir R.Zorska.

* Įkurta jūrų budžių įgula. Vadu išrink
tas s. V. Petukauskas.

* DLK Kęstučio vilkiukų dr-vės gretos 
paaugo naujais kandidatais. Įstojo V.Ga- 
tautis, G.Mekeša, A.Sarkauskas ir E. 
Steponavičius.

* Balandžio 3 d. vyr. skautės ir sk. vy
žiai smagiai iškylavo Brecksville rezer
vate. Atliktas 3 vai. žygis. Vėliau - bend
ra vakarienė ir pabaigai laužas. Aidėjo 
linksmos 30-ties iškylautojų dainos .. .

* 8 Vilijos dr-vės vyr. sk. Kand. davė 
vyr. skautės įžodį. Naujosios vyr. skautės 
dėkingos savo vadovėms už įdėtų rūpestį 
ir darbų, ruošiant jas tam įžodžiui. D.K.

Chicago, Ill.

* Balandžio 3 d. Dr.Vydūno v. sk. vyčių 
būrelis paminėjo Dr. Vydūno dvejų metų 
mirties sukaktį. Pašnekesį apie Vydūno 
asmenį, kūrybų bei ideologijų turėjo šio 
būrelio įkūrėjas ir Telšių gimnazijoje ku
rį laikų buvęs Vydūno mokinys s. Ig. Se
rapinas.

Šioje sueigoje buvusysis būrelio va
das s. Ig. Serapinas perdavė pareigas nau
jajam - v. si. Kaz. Ulevičiui, tvirtai pa
siryžusiam būrelį vesti jo pirmtakūno 
praskintais keliais.

Šiuo metu būrelis vis stiprėja ir bai
gia išaugti į 20 narių. Savo tarpe turi ke
letą skautininkų ir didesnę dalį gražaus 
rinktinio jaunimo. Šeši dabar būrelyje esu 
kandidatai yra graži viltis ir rimta jėga 
ne tik šiam būreliui, bet ir visai vyčių 
šeimai, o Lituanicos tuntui sveika para
ma. Net jau šiuo metu didesnei Lituani
cos dr-vių daugumai vadovauja Dr. Vy
dūno būrelio nariai. Keli jų dabar lanko 
draugininkų kursus.

* Balandžio 13 d. jūrų s.dr.K.Aglinsko 
bute įvyko bendras Baltijos Jūros tunto 
vadijos ir to tunto tėvų k-to posėdis, ku
riame tėvai buvo supažindinti su tunte ve
damais vasaros plaukiojimo sezonui pa

siruošimo darbais ir reikiama parama. 
Numatoma be jau turimų 3 plaukiojimo 
pastatų įsigyti dar 5.

* Balandžio 20 d. jūrų budžių posėdyje 
aptartos jaunių patyrimo programos.

* Kovo 20 d. Chicagos Lituanicos skau
tų tuntas iškilmingai atšventė savo, gyva
vimo penkmetį. Iškilmės pradėtos Šv.Mi- 
šiomis Nekalto Prasidėjimo par. bažny
čioje, Brighton Parke. Jas atnašavo ir 
naujųjų tunto vėliavų pašventino LSB dva
sios vadas s.kun.J.Vaišnys, SJ. Jis pa
sakė ir dienai skirtų .pamokslų. Vėliavų 
buvo Liet. Inžinierių S-gos dovana. Krikš
tatėviai - p.Biežienė ir inž. Pavilčius.

Vidurdienį Dariaus ir Girėno salėje 
išsirikiavo iškilmingai trys tuntai: Litua
nicos, jūrų skautų Baltijos Jūros ir skau
čių Aušros Vartų tuntai. Šventės svarbų 
paryškino brangūs svečiai,kurių tarpe buvo 
LSS Pirmijos Pirmininkas v. s. dr. V.Če
pas iš Bostono, LSB Vyriaus. Skautinin
kas v. s.Stp. Kairys, LS Seserijos Vyriaus. 
Skautininke v. s. Ona Zailskienė, LSB dva
sios vadas s. kun. J. Vaišnys SJ, LSS Pir
mijos narys v. s. Br. Kliorė, 3-jo JAV Ra
jono vadeiva s.S.Rudys ir kt. Svečius 
pasitiko Lituanicos tuntininkas s.Pr.Ne
dzinskas. Pirmijos P-kas kiekvienų tun
tų pasveikino skautiškuoju Budėk! Krikš - 
tatėviai su brangiais linkėjimais perduo
da VS v. s.Kairiui pašventintų Lituanicos 
tunto vėliavų, kurių pastarasis įteikia 
tuntininkui. v. s. dr. V.Čepas savo kalboje 
apžvelgė Lietuvos skautijos emigracijoje 
perspektyvas. Jis pareiškė gražių vilčių 
skautybės ateičiai. Pernai stovyklavo per 
1000 skautų-čių. Skautų gretose yra apie 
3000 lietuvių jaunuolių. Įsikūrimo sunku
mai jau praėjo. VS savo žodyje pabrėžė 
Lietuvos skautųGlobėjo Šv.Kazimiero pa
vyzdį visiems lietuviams skautams. Tunt. 
s.Pr. Nedzinskas vyr. skautų vadovams 
įteikė po dainų rinkinėlį, kurį Lituanicos 
tuntas tik kų išleido. Toliau pagerbti tun
tui nusipelnę vadovai, kurie jam skyrė vi
sas savo jėgas. Naujai pakeltieji paskau- 
tininkai - v.si. Ant. Levanas ir v.si. VI. 
Vijeikis 40 skautininkų rate davė sktn. įžo
dį. Apeigas pravedė v. s. dr. V.Čepas.

Antroje iškilmingos sueigos dalyje 
buvo atžymėtas Lituanicos tunto penkme
tis. Tunto penkmečio veiklos apžvalgų pa
darė s. V. Tallat-Kelpša. Skautus sveiki
no garbės prezidiumo nariai: Lietuvos 
konsulas dr.P.Daudžvardis, v. s.O.Zails
kienė, dr. Stp. Biežis, gen. Rėklaitis, P. 
Zumbakis ir J.Zadeikis.

Iškilmės baigtos trumpa, bet gyva lau
žo pobūdžio programa, kurių pravedė v.sl. 
R.Mišauskas. -SKS-

* Š. m. sausio 22 d. Chicagoje vyres
niųjų skaučių Neringos dr-vė surengė es
tų, latvių, lietuvių ir ukrainiečių skau
čių-tų vakarų. Tai buvo nepaprasta šven-
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tė. Programą sudarė liaudies dainos ir 
šokiai. Estų ir ukrainiečių dalyvavo tik 
skautės, o latviai ir lietuviai pasirodė su 
didesniais būriais mergaičių ir berniukų „ 
Programą užbaigė p. Šilingienės vadovau
jama skaučių-tų tautinių šokių grupė. Si 
kartą sėkmingai sušoko "Rugučius", 
"Aušrelę" ir "Kubilą".

Vakarą globojo p. J. Daudžvardienė. 
kuri po programos tarė į susirinkusius 
žodį. Ji pasveikino vyresn. skautes, pa
linkėdama ir toliau nenuilstamai dirbti ir 
gražiai bendradarbiauti su kitų tautų skau
tais ir skautėmis.

Vakaras praėjo labai nuotaikingai. 
Pilna salė svečių, ypačiai jaunimo, tu
rėjo gražios progos smagiai pasišokti ir 
pasisvečiuoti. (S. J.)

Detroit, Mich.

* Vasario 12 d.Detroito skautės-tai at
liko programą Windsoro Lietuvių Bendruo
menės suruoštame vakare. Programoje 
pasirodė broliai su "esperanto kalba", M. 
ir K.Lekniai pagrodami lietuviškų dainų 
popuri, bei porą svetimų kompozicijų. 
Žuvėdrų skiltis nukėlė mus į pasakų šalį 
su Šeherezada. Lapės davė lietuviškų me
lodijų lydimą montažą - baletą. Progra
moje taip pat dalyvavo tautinių šokių gru
pė, kurios daugumą sudaro skautai.

* Vasario 13 d. Gabijos tuntas ir Bal
tijos vietininkija iškilmingoje sueigoje pa
minėjo Nepriklausomybės šventę. Si su
eiga, kurią pravedė adjutantai D. Bulga- 
rauskaitė ir A.Banionis, buvo svarbi dar 
ir tuo, kad jos metu davė skautininko įžo
dį: A. Banionis ir A. Šimoliūnas. Įžodį įs
pūdingai pravedė v.s.K.Kodatienė. Skau
tės įžodį davė šios kandidatės: A.Anu
žytė, I. Bitėnaitė, I. Černiauskaitė,V .Čiun- 
kaitė, A. Garliauskaitė, V. Gubilaitė,J. Jok- 
šaitė, A. Kaselytė, L.Mingėlaitė,N.Naru
ševičiūtė, B.Salytė, G.Staniulytė, S.Bui- 
vydaitė ir V. Vizgirdaitė_. Už ypatingą pa
reigingumą skautėm: I.Černiauskaitei, R. 
Černiauskaitei, V. Kukučionytei, J. f-Tepu- 
taitei, S.Šileikaitei ir A. Vaičiūnaitei su
teiktos vėliavninkių pareigos. Vietininkas 
VI. Simutis tarė dienai pritaikytą žodį, gi 
jaun.skautai puikiai pasirodė su "pirami
dėmis".^ Po sueigos visi organizuotai da
lyvavo Sv. Mišiose.

* Viena iš "Kelionės po Lietuvą" konkur
so laimėtojų yra Marytė Lekniutė, Gabi
jos tunto, Detroite, skautė. Nors ji teturi 
14 m., bet jau sumaniai vadovauja skaučių 
skilčiai, yra išlaikiusi I pat. laipsnio eg
zaminus. Marytė, nors paskirdama daug 
laiko skautybei, bet dar priklauso penkiom 
aukšt. mokyklos organizacijoms ir rašo į 
Sk.Aidą, Tėviškėlę, Eglutę. Neseniai pra
ėjusiame draugovės rankdarbių konkurse 
ji gavo I-ją vietą; taip pat seniau vyku
siuose skautiško pažangumo ir margučio 

konkursuose. Galima didžiuotis ir jos 
laimėjimais moksle: nuo įstojimo į aukšt. 
mokyklą visus semestrus buvo garbės są
raše, o 1953 m. buvo atžymėta net Ame
rican Legion Award medaliu. "Kelionės 
po Lietuvą" konkurso laimėjimas dar sykį 
įrodo Marytės darbštumą ir gabumus .Rei
kia tikėti, kad ir ateityje ji taip veržliai 
kops mokslo, skautybės ir lietuvybės laip
tais^. D. S.
* Šių metinį "Sk.Aido" vajų reikia lai
kyti 100% pasisekusius Geležinio Vilko 
sk. vyčių būrelis ir Mindaugo skautų dr-vė 
prenumeruoja ir skaito "Sk.Aidą" 100%. 
Vilkiukai tarp 75% - 90%.

* Skautai vyčiai gražiai talkininkavo "Sk. 
Berniukams" vajuje. Jų būrelis tapo gar
bės leidėju, paaukojusiu $50.00. a.b.

Omaha, Nebr.

* Du mėnesius užtrukę skiltininkų kur
sai pasibaigė. Pastovių kursantų buvo 10 . 
Kursuose dėstė ps.R.Parulytė, s.v.v.si. 
D.Micutaitė, psl.F.Pabilionis, s.v.v.si. 
L. Parulis, s. J. Sakalas ir s.kun. L. Mus
teikis.

* Sv.Jurgio dieną skautams-ėms įteik
tos naujos gražios vėliavos.Sesių vėliavos 
fundatorius ir kūmai buvo p. Jaudegių 
šeima. Brolių - p.Damijonaičių, Mockų, 
Totilų ir Pocereičių šeimos. Abi vieti- 
ninkijos geradariams dėkoja už brangias 
dovanas, kurias skautai ir skautės par
neš į laisvą tėvynę. Iškilmingoje tos die
nos sueigoje keliolika mergaičių ir ber
niukų įsijungė į skautų gretas.

* Naujai persitvarkė skautų rėmėjų val
dyba, kurią dabar sudaro: J.Agurkis, J. 
Drukteinienė ir M. Mickevičienė.

Boston, Mass.

* Atskira "Taurų" skiltis, dabar persi
formavusi į pirmąjį jūrų sk. vienetą ry
tiniuose JAV pakraščiuose - Perkūno val
tį, suruošė smagią savaitgalio iškylą į 
Baltuosius kalnus New Hempshire valsti
joje. Iškyloje puikiai pasislidinėta slidė
mis... visaip: su slidėmis ir be jų, ant 
nosies ir šonų, slidėms tabaluojant virš 
galvos... Vakarais prie liepsnojančio ži
dinio dainavome skautiškas dainas ir disku
tavome tema "Kodėl aš priklausau lietu
viams skautams". Iškyloje įsigijome nau
jo patyrimo, išgyvenome įdomių nuotykių 
ir sustiprinome skilties dvasią. A.B.

* Korp! Vytis skyriaus sueigoje senj. 
T.Naginionis pasitraukė iš skyriaus p-ko 
pareigų. Nauju pirmininku išrinktas senj. 
A.Treinys. Šioje sueigoje junj. A.Bane
vičius davė Korp! Vytis senjoro pasiža
dėjimą. Korporacijos spalvas naujam sen-
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jorui įteikė Korp! Vytis garbės narys 
prof. Ig.Končius.

* Naujasis Žalgirio tunto jūrų sk. viene
tas, vadov. v.sl.R. Veito, pavadintas Per
kūno valtimi.
* Skautų tvarkoma Bostono jaunimo 
skaitykla auga. Jau turima apie 350 kny
gų. "Sk.Aidą" ir "M. Vytį"skaityklai už
sakė dr. B. Kalvaitis.

* Kovo 26-27 d. pravesti jaun. skaučių 
ir vilkiukų vadovų kursai. Kursams vado
vavo v. s. L.Čepienė. Kursuose dalyvavo 
apie 50 vadovų-viųiš viso Atlanto pakraš
čio. Kursų lektoriais buvo:. prof.Ig.Kon
čius, E.Gimbutienė, A.Labuckaitė, Be- 
nešiūnas, M. Manomaitis, 1. Končienė, 
I.Treinienė, R.Mieželis ir R. Bričkus. 
Kursantams įteikti pažymėjimai.

* Bostono jaun. skautų Gedimino dr-vė 
vietininko ps.A.Banevičiaus įsakymu pa
naikinta. Įsteigta nauja dr-vė vardu "Bos
tono Jaun. Skautų Dr-vė". Draugininku 
paskirtas s.v. v. si. Rom. Bričkus. Jam 
talkininkauja adj. sk. vyt. Kurapka. Vie
netas turi du veiklius būrelius: Žaliąjį bū
relį su būr.vadu U.Kubilium ir pavad. 
A.Vaičjurgiu ir Mėlynąjį būrelį su būr. 
vadu K. Mickevičium ir pavad. I. Vileniš- 
kiu . Dr-vei priklauso 22 skautai.

* S.m. sausio 2 dieną Bostono jaun. 
skautai atidarė iškylavimo sezoną išvyk
dami į Blue Hills miškus. Diena pasi
taikė labai graži ir saulėta, tik truputį 
šalta.Be"kelionės su kliūtimis"per"džiung- 
les" ir sušąlusias pelkes, dar pažaista 
skautiškų ir sportiškų žaidimų. Taip pat 
smarkiai pasivaryta patyrimų laipsnių 
programoje.

* S.m. vasario mėn. 26 d. Bostono Vie- 
tininkijų surengtame Vasario 16 minėjime 
šie kandidatai davė jaun. sk. įžodį: A. Vaič- 
jurgis, A.Baika, G.Kuodis, A. Lapšys, 
A.Antanavičius,V.Adomavičius, J.Venc
kus ir K.Makaitis.

* Bostono Jaun. Skautų Dr-vės skautai 
užsiprenumeravo "Skautų Aidą" 100%.

B.A.B.

* Bostono skautų vietininkijos DLK Kęs
tučio sk. dr-vė už savarankišką ir planin
gą stovyklavimą bei iškylavimą tapo at
žymėta Bostono amer. skautų vadovybės 
NATIONAL CAMPING AWARD ženklu. Ši 
mūsų skautų dr-vė yra registruota Bos
tono sk. tarybos 2-jame distrikte, kuriam 
vadovauja lietuvis s.Liudas J.Končius. Iš 
56-to distrikto dr-vių tokį, atžymėjimą be 
lietuvių gavo dar dvi dr-vės.

* Bos,tono vietininkijos Vilkiukų ir DLK 
Kęstučio sk. dr-vės už pavyzdingą veikią 
1954 m. vietos sk. distrikte tapo įtrauktos 

į GARBĖS VIENETU (Honor Units) tarpą. 
Kęstutėnams tai jau trečias toks laimė
jimas, o vilkiukams - antras.

Los Angeles, Calif.

* Sausio 23 d., saulei tekant, Los An
geles Birutės dr-vės skautės išvažiavo 
aplankyti C alifornijos kalnų sniego. Mūsų 
mieste niekada nesninga. Jeigu nevažiuo
tume toliau į kalnus, tai sniego mes nie
kad nematytume. O mes per kelis metus 
jau buvom sniego labai pasiilgusios. Tik
rai buvom ištroškusios jį netik pamatyti, 
bet ir pačiupinėti.

Devyniais automobiliais išvažiavom 
į Mount Warren, 5000 su viršum pėdų 
aukštumo kalnus, apie 30 mylių nuo Los 
Angeles, Calif. Iššokę iš automobilių, 
tuoj pradėjom įvairius sniego žaidimus. 
Po to suruošėm "sniego muštynes" su 
berniukais skautais, su kuriais mes kartu 
čia atvažiavom. Buvo nepaprastai įdomu 
paliesti baltą, sausą, girgždantį Califor
nijos sniegą. Ypatingai visoms patiko 
"sniego konkursas" tarp mergaičių, kurios 
greičiau "pamūrys senius besmegenius". 
Nemanykite, bet buvo tikrai sunkus dar
bas, kol suvoliojom didelius sniego ka
muolius seniams ir boboms nulipdyti.

Greitai atėjo ir pietūs.Visi drauge sa
vo atsivežtuosius pietus valgėm po sau
lėtosios Californijos dangumi. Mūsų my
lima vadovė Danguolė Pulkauninkaitė dar 
prieš kelionę mums buvo įsakiusi apsi
vilkti labai šiltai. Mes ir buvom šiltai ap
sirengusios, bet vistiek rankos ir kojos 
šalo. Ar jūs galite įsivaizduoti, kad apel
sinų ir persikų krašte galėtų būti šalta ? 
Bet mes buvom aukštai, sniegynuose, tai 
nenuostabu ...

Čia buvo galima išsinuomoti rogutes 
ir pašliūžas, tai kai kurios tuo ir pasi
naudojom. Daug malonių ir linksmų va
landų prabėgo, kol saulė pradėjo leistis 
už kalnų. Tada turėjom vėl rengtis namo. 
Mūsų iškyla buvo tokia įdomi, kad grįž
damos net sniego gniužulus nutarėm au
tomobiliuose namo'parsivežti, kaip suve
nyrus. Ir parsivežėm. Tik gaila, kitą ry
tą jie visi jau buvo sutirpę.. .

Undinė Railaitė

Waterbury, Conn.

* Bal. 23-24 d. čia įvyko skautų vyčių ir 
kandidatų sąskrydis, kuriame dalyvavo 
skautų iš Bostono, Elizabetho, Hartfordo. 
New-Yorko, Waterburio ir Worcester!© - 
viso apie 60. Sąskrydžio dalyviams pa
šnekesius skaitė v. s. A. Laukaitis, s. prof, 
kun. St. Yla, s. A. Matonis, dr. A. Šerkš
nas, ps. R.Šilbajoris. Gauta daug svei
kinimų. Sąskrydžio proga New Yorko 
skautų vietininkas ps.R.Kežys davė skau
tininko įžodį. Sąskrydžio pabaigoje spe
ciali komisija parašė laišką lietuviui 
skautui vyčiui bet kuriame pasaulio kam-
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pelyje. Laiškas nusiųstas į visus lietu
viškus laikraščius. R. K.

Philadelphia, Pa.

* Įsteigta DLK Vytenio dr-vė. Ją sudaro 
Taurų skiltis ir 2 vilkiukų būreliai. Vy- 
teniečių draugininku paskirtas s.v. si. V. 
Romanauskas, o adjutantu ir vilkiukų va
dovu psl. L.Jurskis.

Baltimore, Maryland.

* Sausio mėn. 23 d. 3 vai. p. p. Lietuvių 
Klubo patalpose įvyko Dainavos Skaučių 
Tunto sueiga. Joje dalyvavo ir Vašing
tono skautės (Sostinės skaučių skiltis pri
klauso Dainavos Tuntui). Sueigoje buvo ir 
dvi viešnios: buvusi Dainavos tunto tun- 
tininkė ps.O.Karužienė ir didelė lietuvių 
draugė panelė K. Lee.

Ši sueiga - darbo sueiga: pasiųsti du 
siuntiniai į Vokietiją. Vienas siuntinys 
skirtas Vasario Šešioliktosios Gimnazi
jai, o antras - Augsburgo lietuviams 
moksleiviams. Maistą ir rūbus suaukojo 
skautės. Persiuntimo išlaidos sumokėtos 
iš tunto iždo. Vašingtono skautė.

Vokietijos Rajone
* Pasibaigus Vasario 16-tosios gimna
zijos mokslo metams, teko Aušros Tuntui, 
atsisveikinti su v. sk. v. si. L.Zandavaite , 
s.v. v. si. V.Raišiu, s.v. v. si. V.Kiaupa ir 
s. v. si. A. Brinkiu, kurie baigė gimnazi
ją. Šiems uoliems ir pavyzdingiems skau
tams pagerbti buvo sušaukta tunto sueiga . 
Kalbėjo tuntininkas s. v. v. si. T. Gailius ir 
Rajono Vadeiva s. A. Venclauskas. Įteik
tos dovanėlės. Abiturientų vardu dėkojo 
brolis Raišys. Sk. vyčių Margio.būrelis su 
savo išvykstančiais broliais atsisveikino 
suruoštoje arbatėlėje. T.R.S.

* Aušros tunto Baltijos laivas per šias 
vasaros atostogas nutarė įsigyti praktinių 
žinių jūrininkystėje. Apie 7 jūr. skautės 
ir 13 jūr. skautų nori lankyti buriavimo 
mokyklą prie Milnetalsperre. Mokslas 
tęsiasi 14 dienų. Po egzaminų gaunamas 
C klasės liūdijimas, su kuriuo galima 
plaukti būriniais pastatais Vokietijos vi
daus vandenyse.

Yra dar finansinių sunkumų. Pusė šių 
sunkumų yra jau pačių jūr. sk. nugalėta, 
o kitą pusę jie tikisi su brolių jūr. sk., 
esančių užjūryje, pagelba taip pat nu
galėti. J.Masaitis

* Skautės ir skautai vasaros metu nu
mato stovyklauti įvairiuose Europos kraš
tuose, kaip Anglijoje, Švedijoje, Austri-' 
joje, Prancūzijoje. Siam reikalui yra pa
žadėta parama iš vokiečių skautų sąjun
gos. LB.

ALp(LKA)3083
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* Aušros tuntas ų 
Heidelbergo vokieči 
ta keletas skilčių v

* Š. m. sausio 16 
gimnazijos skautai ir skautės suruošė eg
lutę.

Į papuoštą salę įžygiavo sesės ir bro
liai skiltimis. Be gražios eglutės ir su 
skanumynais apkrautų stalų, salę paįvai
rino darbščių sesių rankdarbiai, kurie 
buvo išdėstyti prie eglutės.

Šioje eglutėje dalyvavo gimnazijos di
rektorius, Vokietijos Rajono vadeiva, ka
pelionai ir mokytojai. Kiekvienas iš jų 
pakviestas uždegti eglutę, tarė šiai pro
gai pritaikytą žodį. Salę aptemdžius ir 
tik žvakutėms mirkčiojant, giedojom savo 
mielas Kalėdines giesmes ir klausėmės 
eilėraščių. Šitas skautiškas vakaras muš 
visus labai suartino ir paliko kiekvieno 
širdyje neišdildomą prisiminimą.

M. Mansytė

Anglijos Rajone
* LSB Užsienio Skyriaus ryšininku šia
me rajone paskirtas ps. V. Fidleris.

* Fil. kun.P.Dauknio iniciatyva planuo
jama įsteigti Korp! Vytis skyrių. Studi
juoją skautai prašomi atsiliepti adresu: 
kun. P. Dauknys, 21 The Oval, Hackney Rd, 
London, E. 2.

* Pasitraukus iš pareigų Šatrijos Raga
nos dr-vės adjutante! D.Dičpetrytei, nau
jąja adjutante paskirta sk.A.Sinkevičiūtė.

* Š.m. vasaros stovykla prasidės liepos 
30 d. Baigsis rugpiūčio 7 d. Bus stovyk
laujama naujoje lietuvių vasarvietėje.

"Kitą kartą, bičiuli, jei nieko prieš 
neturi, aš pati viena eisiu sker
sai gatvę !"
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