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Vincas Krėvė. THE HERDSMAN 
AND THE LINDEN TREE. Trans
lated from the Lithuanian by Albi
nas Baranauskas, Pranas Pranckus 
and Raphael Sealey. Introduction 
by Charles Angoff. Manyland 
Books, Inc. New York. 1964. 128 p. 
Įrišta kietais viršeliais. Aplankalas 
dail. Prano Lapės. $3.95.

Rašytojas Stepas Zobarskas, rodos, 
pirmasis plačiau pralaužė ledus, 
pradėdamas gera anglų kalba leisti 
parinktus mūsų literatūros klasikų 
raštus.

Naujoji knyga yra gražus, vykęs 
ir labai sveikintinas anų pastangų 
papildymas.

Knyga gražiai išleista, vertimai 
atlikti rūpestingai, kalba sklandi.

Mėgstame V. Krėvės raštus visi, 
kurie bet kada juos skaitėme ar te- 
beskaitome lietuvių kalba. Šis jo 
raštų rinkinys sėkmingai skinasi 
kelią į angliškai skaitančiuosius. O 
jų yra ne tik gausūs kitataučių skai
tytojų būriai, bet taip pat ir nema
ža mūsų tautiečių, kuriems anglų 
kalba skaityti lengviau.

Naujoji knyga sveikintina! Bet tai 
maža: ji turi įžymaus mūsų rašytojo

žodį nešti plačiau, todėl prisidėki
me, kad mūsų bičiuliai, draugai ir 
kiti anglų kalba knygos branginto- 
jai galėtų pajusti lietuvių dvasios 
kūrybos su šiuo leidiniu. S.

Stasys Yla. DIEVAS SUTEMOSE. 
Religiniai lūžiai lietuvių gyvenime. 
Išleido Tėviškės Žiburiai. 391 psl. 
Kaina $3.00.

Naująją ir 1964 m. trečiąją, kun. 
St. Ylos knygą į skaitytojus palydi 
kun. Pr. Gaidos - Gaidamavičiaus 
rašinys, leidėjų vardu pristatąs tik
rai įdomų ir mūsų literatūroje ori
ginalų veikalą.

Šalia paties autoriaus įvadinio žo
džio, knygoje yra 10 stambių skyrių, 
kuriuose labai gausu įvairiausių at
sitikimų, pasakojimų, išsikalbėjimų, 
pareiškimų ir p. vis ta pačia pagrin
dine Dievo ir žmogaus santykių te
ma.

Praskleidęs knygą, negali jos pa
dėti: norisi vis toliau skaityti, toliau 
stebėti tas savo tautiečių prošvais
tes, kartu su jais mintyse pergyven
ti gilius jų dvasinius sukrėtimus, 
ieškojimus ir gėrėtis autoriaus dai
liais aiškinimais.

Gal pirmoji tokia knyga, kurioje 
praskleidžiami gerai žinomų Lietu
vos žmonių ir ryškių lietuvių religi
niai pergyvenimai. «

Naujajame kun. S. Ylos veikale 

daugelis vyresniosios kartos tautie
čių seks gal ir gerai jiems žinomų 
ir net artimų žmonių pergyvenimus; 
jaunesnieji — daug ką stebės is ži
nomų pavardžių bei ypatingų faktų.

DIEVAS SUTEMOSE labai vykę 
skaitymai visiems, kurie gali lietu
viškai-skaityti. A. S.

TĖVU PRANCIŠKONU MISIJA 
St. Catherines, Ontario, Canada. 
1949 - 1964. 52 psl. ir viršelio jubi
liejinis leidinys. Vaizdžiai ir turi
ningai pavaizduotas tos kolonijos 
lietuvių gyvenimas ir parapija. Ra
šoma ii’ apie tos vietovės skautus-es, 
kur jie ligi šiol gerai veikia.

ŠALTINIS. 1964 rugpjūtis. Nr. 4 
(17). Tikybinės ir tautinės minties 
žurnalas. Leidžia Šv. Kazimiero są
junga, Londone, Anglijoje. Red. 
kun. S. Matulis, MIC.

Tikrai kruopščiai prikauptas įvai
riausios medžiagos. Kronikoje mini
mi ir Anglijos lietuviai skautai-ės.

SKAUTU AIDO administracija 
prašo iš Kanados siunčiant prenu
meratos mokestį už S A, siųsti, jei 
galima, pašto perlaidomis, ne kitaip. 
Sk. Aidas ligi 1965 m. prenumeratų 
vajaus pabaigos, ■ ligi III. 15, siun
čiamas ir visiems 1964 m. prenume
ratoriams.

Paskubėkite užsisakyti SA 1965 
metams.
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II. 16.

Ši diena yra Lietuvos valstybės 
laisvės diena. 1918 metais, beveik 
šimtmeti rusų sutrukdytas, buvo 
atnaujintas prieš tai kelius šim
tus metų trukęs Lietuvos valsty
bės gyvenimas.

Kiekviena tauta turi teisę lais
vai gyventi, turėti savo valstybę 
ir pati spręsti savo reikalus.

Ta teise atsirado, ir atsiranda 
daug naujų valstybių. Jų atsiras 
dar daugiau. Laisvės šūkis išjudi
na visą žmoniją, ir visos tautos 
siekia laisvai gyventi.

Lietuva, Latvija, Estija ir kai 
kurios kitos valstybės yra sovie
tų okupuotos. Jų valstybinis gy
venimas sutrukdytas. Bet tai tėra 
laikinai. Vergijos pančiai vieną 
kartą sutruks ir šiuose kraštuose.

Laisvėje esą lietuviai visais bū
dais stengiasi prisidėti, kad tai 
greičiau įvyktų.

Visi lietuviai gerai supranta, 
kad Vasario 16-oji yra laisvės 
simbolio diena, ir ji švyti visiems 
ligi Lietuva vėl bus laisva.

Vasario 16-toji Įpareigoja:

— išlikti lietuviais,
— branginti, kas lietuviška,
— kalbėti savąja kalba,
— santykiauti su lietuviais,
— dalyvauti lietuvių gyvenime,
— prisidėti Lietuvos laisvės

kovon. B J
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VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI
Vienas skautų nuostatas sako: "Skautas visad linksmas ir niekad 

nenusimena”. Gal ir ne visada pasiseka būti linksmam, bet niekad ne
nusiminti turime. Net ir sunkiausiais laikais, net ir didžiausiems smū
giams mus užklupus.

Lietuvos Nepriklausomybė buvo didžiausia Dievo dovana, kurią 
Jis suteikė mūsų tautai. Tos laisvės mes ne dėl savo kaltės netekome. 
Netekome jos baisiojo birželio mėnesyje, kai raudonoji armija užėmė 
mūsų kraštą, o kitais metais to paties birželio mėnesyje kelios dešim
tys tūkstančių lietuvių buvo ištremta iš Lietuvos. Tad birželio dienos 
— mūsų skausmo ir gedulos dienos.

Bet lygiai, kaip mes džiaugiamės ir didžiuojamės, kad turėjome 
Basanavičių, Kudirką, Maironį, nors vėliau jų ir netekome, taip mes 
galime džiaugtis ir didžiuotis tuo, kad mes buvome laisvi savoj vals
tybėj, kad Lietuva atgimė 1918 metais ir po 125 metų rusiškos oku
pacijos! Užtat tikime, kad sulauksime naujos Vasario 16-sios, kad Lie
tuva atgims kaip ir aną kartą, nežiūrint kokia žiauri bebūtų ir dabar
tinė rusų okupacija. Tuo mes esame tikri, nes žinome, kad per Nepri
klausomybės laikotarpį Lietuva prisiaugino tiek patriotiško jaunimo, 
kad jo išnaikinti nepajėgs jokia žemės galybė.

Ir dėlto Vasario Šešioliktoji yra mūsų džiaugsmo ir pasididžiavi
mo šventė. Ji lieka mūsų pasididžiavimo švente ir dabar, kai Lietuva 
yra pavergta, nes ji yra mūsų laimėjimų ir mūsų vilties šventė. Minė
dami Lietuvos Nepriklausomybės atgavimo sukaktį, mes einame į pa
maldas, minėjimus, sueigas ir darbus ne nuliūdę, bet aukštai iškėlę 
galvas ir tvirtai pasiryžę paskirti visas savo pajėgas išlaikyti svetimuo
se kraštuose mūsų lietuviškumą.

Dažnai mes mėgstame padejuoti ir pabarti mūsų jaunimą, o ir se
nimą, kad jie nutausta, nubyra. O kiek jų nubiro 19 amžiuje, kai Lie
tuva buvo rusų vergijoje, o vienok gi atgimė 1918 metais!

Tad ar ne geriau Vasario 16 proga (gal ir ne tik ta proga) pasi
žiūrėti ir į šviesesniąją, saulėtąją mūsų emigracinio gyvenimo pusę? 
Ar ne vertėtų pasidžiaugti gražiąja mūsų skautų ir kitų lietuviškų or
ganizacijų veikla; mūsų keliais dienraščiais, kai žymiai gausesnė rusų 
emigracija tepajėgia išlaikyti tik vieną savo dienraštį; gausiu lietuvių 
profesorių būriu Amerikos ir kitų kraštų universitetuose; gražiai vei
kiančiais mūsų chorais su operų pastatymais (kurios tautos stato trem
tyje operas?); mūsų dažnomis dailės paradomis, tautinių šokių ir dai
nų šventėmis; mūsų lietuviškumo tvirtove Vasario 16 Gimnazija; ar
ba 30 su viršum tomų Lietuviškosios Enciklopedijos, kurios nepajėgė 
išleisti nei viena tauta emigracijoje? Ir daug dar kitų gražių dalykų 
atlikome ir atliksime. Reikėtų ilgo straipsnio juos visus suminėti.

Tie atliktieji ir atliekamieji darbai išperka daug silpnybių, kurios 
mus vargina, kaip, pav., neturėjimas pakankamo skaičiaus lietuviškų 
mokyklų. Bet Basanavičiai, Kudirkos ir Maironiai, Smetonos, Stul
ginskiai ir Griniai ėjo ir baigė mokslus svetimose, nelietuviškose mo
kyklose. Bet jie prikėlė ir išugdė Lietuvą.

Tikėkime, kad ir mūsų laikų jaunimo tarpe atsiras tokių pat tau
tos mylėtojų, kurie savo darbais privers mus užmiršti mūsų laikų nuo
biras, kaip mes užmiršome anąsias vos Lietuvos Laisvei atgimus.

V. s. Adolįas Venclauskas
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PLUOŠTAS ATSIMINIMŲ APIE B.-P.

Būdamas Gildwell Parko Anglijoje vir
šininkas ir vėliau tarptautinio skautų biuro 
direktorius, taip pat lydėdamas pasaulio 
skautų šefą į jambores, vyčių sąskrydžius 
ir tarptautines konferencijas, pulkininkas 
J. S. WILSONAS gerai susipažino su B.-P. 
galvojimu ir siekimais.

B.-P. grindė savo gyvenimą laime, kurią savo 
ruožtu grindė savęs išsižadėjimu ir pagalba kitiems 
žmonėms visur ir visuomet.

Iki pat mirties B.-P. išlaikė jaunuolišką širdį. Jo 
veiksmai ir kalba nebuvo perdėtai jaunuoliški, bet 
širdyje jis žinojo, ką jaučia, nori ir ko siekia berniu
kai įvairiuose savo gyvenimo laikotarpiuose.

Įdomu, kad B.-P. davė savo sūnui seriją laiškų, 
kuriuos šis turėjo iš eilės atidaryti savo kasmetinį 
gimtadienį, jei tėvas mirtų. Laimė, B.-P. ilgai gyve
no, ir kai sūnus pagaliau, jau suaugęs, atidarė vi
sus laiškus iš karto, jis nustebo: tėvas iki smulkme
nų suprato ir atjautė bręstančio jaunuolio psicholo
giją.

B.-P. labai mėgo vaikus ir buvo artimas savo 
šeimai. Pulk. Wilsonas atsimena matęs jį ne kartą 
Gildwell Parko suvažiavimuose anksti rytą ruošian
tį pusryčius šeimai ant jo paties užkurto lauželio.

Vienas B.-P. mėgiamų posakių buvo: "Paploti 
vieną kartą per nugarą atstoja dešimt kirčių per 
minkštą vietą". Jis visuomet pritardavo, niekuomet 
nenuteisdavo arba nekritikuodavo, išskyrus, gal, 
kiek vėliau ir už scenos, kada sakydavo: "Tai nėra 
visai tinkamas būdas skautybei pritaikyti".

Mr. J. S. Wilsonas

Lordas R. Baden-Powellis

Savo gyvenimą ir patyrimą B.-P. aprašė pagrin
dinėse savo knygose. Viena iš jų SKAUTYBĖ BER
NIUKAMS yra eilė laužo pasakojimų su anekdotais 
ir iliustracijomis, kurių tikslas padrąsinti berniuką, 
kad jis eitų ir darytų tą patį.

B.-P. niekuomet nebuvo per didelis mokytis.
Pasaulio skautų šefas visuomet norėdavo dau

giau išmokti apie skautavimą. Ne kartą tenka su
tikti vadovą stovyklose arba sąskrydžiuose, kurie 
įsivaizduoja viską žiną ir galį net pamokyti patį 
B.-P., bet jie visuomet gyvai domėjosi jamborių ir 
sąskrydžių įvykiais. Jis užsirašydavo, ką girdėjęs 
ir matęs — kartą "ilsėdamasis" surašė 27 daly
kus, apie kuriuos žadėjo vėliau rašyti žurnaluose 
The Scout, The Scouter ir Jamboree.

Toks jis buvo iki pat mirties.
B.-P. jaunystė buvo džiaugsmo, augimo ir sieki

mų žėrintis amžius, pilnas juoko, smagių pergyve
nimų, žaidimų ir saulės šviesos. Savo asmeniu jis 
įrodė, kad žmogus besišypsančiu veidu ir džiaugs
minga širdimi nėra skirtas pražūti, ir, kas dar pui
kiau, neturi būti niekšu, kad smagiai leistumei lai
ką.

28 —
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« VASARIO 22-TARPTAUTINĖ SKAUČIŲ MĄSTYMO DIENA ■■
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Lady Olave Baden-Powell

B.-P. Įkūrė skautų sąjūdį, kad padėtų savo kraš
to1 berniukams. Neužilgo sąjūdis išplito į kitus britų 
imperijos kraštus ir po to į Čilę. B.-P. tuojau suvo
kė, kad ką jis buvo sugalvojęs galima buvo su rei
kalingais pagal vietines sąlygas pakeitimais pritai
kyti beveik kiekviename krašte. Nuo to laiko jis 
kiekviena proga skelbdavo geros valios ir brolišku
mo idėją pasaulyje.

Prieš 44 metus B.-P., pvz., pasakė Olimpijoje: 
"Paskliskime iš čia tvirtai pasiryžę išvystyti savo ir 
berniukų tarpe pasaulinę brolybę, plačią skautiškos 
brolybės dvasią, tuo būdu paskleisdami taiką ir lai
mę pasaulyje ir gerą valią tarp žmonių”.

Po 4 metų konferencijoje Kopenhagoje B.-P. pa
reiškė: "Jei visų kraštų berniukai yra sūnūs to pa
ties Tėvo, atrodo, kad, pasirūpinę gimtuoju kraštu, 
galime pasklisti ir paversti pasaulį brolija”.

Arrow Parke 1929 m. vėl girdime: "Išeikite iš čia 
kaip geros valios ir draugiškumo pasiuntiniai".

Vėliau Vengrijoje, kur baltoji stirna buvo Go
delio jamborės ženklas, B.-P. sakė: "Galite žiūrėti 
į baltąją stirną kaip į skaisčią skautybės dvasią, 
vedančią jus pirmyn ir aukštyn, šokančią per sun
kumus, kad sutiktų naujus nuotykius, ir skinančio 
kelią į aukštus skautybės siekius — siekius, kurie 
neša jums laimę. Šie siekiai yra atlikti savo parei
gą Dievui, savo kraštui ir savo artimui, įgyvendi
nant skautų įstatus gyvenime. Tai darydamas kiek
vienas iš jūsų padės įgyvendinti Dievo Karalystę 
žemėje — Karalystę Taikos ir Geros Valios".

Tą patį B.-P. pareiškė Vogelensange 1937 m., 
nujausdamas, kad tai greičiausiai paskutinis pa
saulinio mąsto sąskrydis, kuriame jis dalyvaus.

Šiuo atveju jamborės ženklas buvo Jokūbo laz
da su 10 taškų. B.-P. sakė: "Lazda primins jums va
dovautis 10 skautų įstatais gyvenime. Taip pat pri
mins ir daugelį draugų, kuriems ištiesėto draugiš
kumo ranką, gera valia padėdami įgyvendinti Die
vo Taikos Karalystę tarp žmonių.”

Konferencijoje Hagoje B.-P. vėl aiškino: "Mūsų 
pareiga eiti pirmyn ir visišku pasitikėjimu daryti vi
sa, ką galime ir kaip sugebame, kad skautybės są
jūdis tęstųsi ir vystytųsi toliau".

Net prasidėjus II Pasauliniam karui, B.-P. vis lai
kėsi nuomonės, kad galima pasiekti jo taip trokštą 
svajonę gera valia ir broliškumu. Jis jokiu būdu ne
pasidavė nusiminimui ir tikėjo, kad tikslas galų ga
le, kad ir po1 ilgo laiko, bus pasiektas.

(Iš J. S. Wilsono raštų).

Už debesų slepiasi saulės 
spinduliai. B.-P.

Pirma turėjau minti, pas
kui pamačiau idealą. Dabar 
turime sąjūdi, ir, jei kai ku
rie iš jūsų nebudės, viskas 
baigsis organizacija. B.-P.

Niekuomet nepasiseks iš
gauti kuo geriausių rezulta
tų iš berniuko, jei jame te
matysi vien trūkumus.

Negalime visko daryti iš 
karto, bet galima ką nors 
daryti tuojau.

SKAUTU AIDO 1965 metų vajaus 
varžybų duomenis galutinai suveda
mi Seserijos ir Brolijos rajonais.

Prenumeratų rinkimo vaisiai var
žybose apskaičiuojami taškais:
a) apmokėta metinė prenumerata —

3 taškai,
b) apmokėta garbės metinė prenu

merata — 10 taškų,
c) apmokėta garbės leidėjo met. 

prenumer. — 25 taškai.

—- 29
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PETRIUKAS PAVERGTOJE LIETUVOJE
—- Adolfas Venclauskas

Ištraukos iš apysakos TARP GALINIŲ IR PURIENŲ rankraščio.
(Tęsinys)

— Na, kojos tvarkoj? — paklausė 
Kuraitis.

— Aha, žinau: reikės bėgti, — 
linksmai atsakė berniukas.

Kuraitis paėmė ji už alkūnės ir 
prisitraukė arčiau.

— Perduok: Gegužės pirmos mi
tinge bus priimta rezoliucija, pra
šanti mūsų valsčiuje steigti naujus 
kolchozus. Supratai? Pakartok!

— Supratau: Gegužės pirmos mi
tinge bus priimta rezoliucija, pra
šanti steigti naujus kolchozus.

— Praleidai — mūsų valsčiuje.
— Steigti mūsų valsčiuje naujus 

kolchozus.
— Gerai, šiandien nubėk.
— Nubėgsiu.

— Ačiū tau.
Berniukas patenkintas nusišypso

jo ir jau buvo beeinąs, bet vėl stab
telėjo ir pasakė:

— O gal ir nebėgsiu šiandien.

— Kodėl?
— Juk šiandien repeticija: gal Se

reika pats atveš mokytoja. Tada ir 
pasakysiu.

— Teisingai sakai. Tai pasaugok 
ji, nes, žinai, aš jam nieko negalė
siu pasakyti.

— Pasaugosiu! — Ir išbėgo iš 
kambario, bet ir vėl staiga pradarė 
duris ir sušuko:

— Mokytojau, gaisras! — ir tuoj 
užtrenkęs duris, nubėgo i miestelį 
sužinoti, kur ir kas dega.

— Kelkite, vyrai, ta banditą iš ve
žimo, — patvarkė Striukas. — Pa
guldykite čia, ant rinkos, tepasilsi. 
Gal kas iš saviškių panorės ji aplan
kyti.

— Ko čia mes terliosimos su tuo 
banditu? — sumurmėjo vienas kom
jaunuolis. — Ar negali buožės ji 
čiupinėti, vis jau giminingas krau
jas!

Striukui ši mintis patiko.
— Ech, kad čia būtų tie Galiniu 

kaimo buožės! Bet kur tu dabar juos 
sugriebsi? Palaukit, draugai, aš tuoj, 
— ir Striukas greitai nužingsniavo i 
čią pat esanti kooperatyvą. Ten ra
do keletą ūkininkų, atvažiavusiu iš 
kaimo šio to nusipirkti. Dideliam 
savo džiaugsmui, ju tarpe pamatė

Ilb
Ūkininkas Sereika atvežė į miestelį mokytoją Petkutę; ten jis suti

ko Petriuką.

kaip tik vieną Galiniu kaimo ūki
ninką, besikalbanti su beveik netu
rinčiu ką veikti pardavėju, nes len-

— Užeikit pas mus, dėde, turiu 
reikalą, — pasakė Petriukas ir nu
bėgo.

Kai Sereika atėjo į kiemą, Petriu
kas įsivedė ji i prieangį ir ten pus
balsiai pakartojo žodžius, kuriuos 
jam liepė perduoti Kuraitis.

— Gerai, Petriuk, sutaupysi šian
dien kojas. Perduosiu.

Sereika sugrubusia ranka paglos
tė vaiko galvutę ir iėjo i kambarį 
pasišnekėti su jo motina. Po pusva
landžio grižo prie arklio laukti, kol 
pasibaigs repeticija.

Eidamas per turgavietę, pastebė
jo joje buri žmonių apstojusiu veži
mą. Sukinėjosi keli ginkluoti mili
cininkai ir pats kompartijos sekre
torius Striukas. Prie kompartijos 
namo stovėjo gerai visam valsčiui 
pažįstamas juodas automobilis, o 
prie milicijos — kitas, didesnis ir 
gražesnės išvaizdos. Smalsumo pa
gautas, Sereika buvo benorįs prieiti 
arčiau prie žmonių būrio ir pasižiū
rėti, kas ten darosi, bet apsigalvojo. 
Pamatęs'visur esanti Petriuką, pa
sišaukė ji.

— Eik, pažiūrėk, kas ten, paskui 
man pasakysi. Aš būsiu prie arklio, 
prie mokyklos.

30 —

Bet Petriukas ir pats buvo paste
bėjęs kažką nepaprasto ir, nieko ne
atsakęs, tik linktelėjo galva, nubė
go ir įsimaišė į buri. Ten pamatė 

ant vežimo gulintį kruviną negyvą 

žmogų, o šalia vežimo stovinčius su
rakintą Didžiulį ir jo žmoną. Netru
kus abu Didžiuliai milicininku buvo 

nuvesti i daboklę ir užrakinti. Jų 

dukterį jau prieš tai, važiuodami 
pro kolchozą, kartu su Didžiulio gy
vuliais ir negyvu inventoriumi per
davė kolchozui. 

tynos buvo pustuštės, anot žmonių, 
“ko paklausi, to negausi”.

— Ateikite, vyrai, truputį padėsi
te mums. Tik trumpai valandėlei, — 
kreipėsi Striukas i galiniškj ir ar
čiau prie jo stovinti vyrą.

Ūkininkai nenoromis nuėjo pas
kui ji. Kai jie priėjo prie vežimo, 
Striukas parodė į gulinti ant vežimo 
kūną ir trumpai įsakė:

— Iškelkite ji iš vežimo ir pagul
dykite ant žemės!

— Na tai dabar, — atsiliepė vie
nas ūkininkas. — Tiek čia žmonių
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(Tęsinys)
Senis Rodinskis pasisuko i Sauginą ir linktelėjo 

galvą tardamas:
— Aš tamstai pridėsiu dešimtį hektarų ganyklos...
Sauginas susirietė. Jis pasijuto nieku — vėl papras

tu, baudžiauninku, dar taip neseniai dirbusiu Rodinskiui. 
Bet dabar laisvė, kova dėl jos. Ir kaip tai gali būti? Ne
gi jo pastangos tik tiek vertos?

— O ponas Rodinskis pasiims užtai visą Bolugovo 
dvarą, —■ pašaipiai įsiterpė Bogušas...

Rodinskis suprato ironiją ir susiraukė. Tuo tarpu 
Bogušas tęsė:

— Mielas drauguži, tamstos Įsakymu atliktas užda
vinys strategišku požiūriu labai nenaudingas mums vi
siems. Aš norėčiau, kad tamsta ir sunkiausiose savo va
landose nepamirštum, kad šios apylinkės sukilėliams aš 
vadovauju. Šitai priminti ir pasikviečiau tamstą pas sa
ve. Aš manau, kad tamsta pasiruošęs prisiimti bet ko
kią atsakomybę už pasekmes, kurios gali kilti dėl tams
tos duoto įsakymo?...

— Pone Andriau, — nustebęs aiškino Rodinskis, — 

mes juk visada sutardavome. Ką vienas darydavome, 
kitas tam tik pritardavome. Nemanau, kad ir ateityje 
bus kitaip. Lig šiolei dalindavomės gerove, dalinsimės 
ir atsakomybe... jei reikės...

— Bet vadovavimą ir planavimą prašau palikti man 
vienam, nebent tamstą pasikviesiu pasitarimams. Šitai, 

ką tamsta dabar padarei, yra neleistina, ir už tai suki
lėlių vadovybė tamstą galėtų nubausti... Mano pareiga 
Įspėti savo seną kaimyną, — karščiavosi Bogušas.

Saugino kojos tirpo. Rodos bajoras ne apie Rodins- 
kį kalbėjo, bet apie Jurgelį. Ir ką gi vaikas žino? Ką 
liepė, tą ir darė. Guli vargšas dabar visas mėlynas, su
daužytas, leisgyvis. Ir dar vadovybė galėtų jį nubausti, 
kad negerai padarė! Ne, šito niekada nebus!..

— Pone bajore, — drebančiu balsu atsiliepė Saugi
nas, — aš prašau balso... Man neaišku, kodėl Jurgis ne
gerai padarė... Jis darė, kaip jam ponas liepė, o ar tams
ta apie tai žinojai, negi jis klaus?...

— Mielas Sauginai, — priėjo bajoras ir apkabino 
senį, — tavo Jurgis didvyris, supranti, jis vykdė įsaky
mą; kalba eina apie įsakymų atsiradimą... (B. d.)

(tuo tarpu buvo susirinkę dar kele
tas miestelėnų smalsuolių) ir dar 
reikėjo mus šaukti. O tie bernai, — 
ranka mostelėjo i komjaunuolius, — 
ar negali iškelti?

— Tylėk, buože!— riktelėjo Striu
kas, iš mandagaus kvietėjo virtęs 
įsakinėjančiu valdovu. — Ne tu čia 
tvarkai. Jei sakau kelk, tai ir kelk!

Ir ironiškai pridėjo:
— Ką žinai, gal čia tavo giminė?
Ūkininkų veidai apsiniaukė. Jie 

jautė patyčias, kurios plaukė iš 
Striuko žodžių ir iš aplink stovėju
sių milicininkų ir komjaunuoliu 
šypsenų. Ką jie turėjo daryti? Atsi
sakyti vykdyti kompartijos sekreto
riaus reikalavimą, reiškė išstatyti 
save i pavojų būti tučtuojau suim
tam. Žvilgterėję vienas i kitą iš pa
dilbų, ūkininkai atsargiai nukėlė 
kūną nuo vežimo.

— Kur dėti?
— Meskit ant bruko. Ne čia, o ten 

toliau. Galvą padėkit ant tos mėšlo 
krūvos, kad būtų minkščiau, — ty
čiojosi toliau Striukas.

Ūkininkai palengva paguldė kū
ną ant akmeninio grindinio, kuriuo 
buvo išgrįsta turgavietė.

— Ar nepažįstat jo? — paklausė 
pašiepiamai Striukas. Veidas gal ne
beaiškus, bet iš bendros išvaizdos ir 
iš apdaro ir batų galite atpažinti. Ar 
ne i jūsų kaimo?

— Daug kas čia tokį drabužį dėvi. 
Ir kur čia gali žinoti!

— Na, jei tai ne jūsiškis — spirkit 
tam banditui į užpakalį, — pasiūlė 
Striukas.

— Šita tai jūs patys galite pada
ryti, — atsakė ūkininkas, ir abu, 
nelaukdami tolimesniu patyčių, 
greitai išsmuko iš būrio.

— Dabar reikia įkalti lentelę su 
parašu, kad visi žinotų, kas čia per 
paukštis. Suraskit kokį lentgaliuką 
ir prikalkit prie kuolo, — tvarkė to
liau Striukas.

įsimaišęs i žiopsančių būrį, Pet
riukas iš arti stebėjo kas dedasi. At
sirado dar keletas vaikų. Vieni jų 
smalsiai žiūrėjo i nepaprasta jiems 
vaizdą, kiti negalėdami žiūrėti į 

kruviną kūną, greitai pasitraukė, 
palydėti komjaunuolių juoko. Cvie- 
kus, kuris vykdamas pažiūrėti gais
ro, buvo susitikęs su grįžtančia eks
pedicija, grįžo su ja atgal ir dabar 
tik jieškojo progos, kur galėtų akty
viau pasireikšti. Nes ir savo aktyvu
mu bei atsidavimu partijai jis buvo 
panašus į Striuką.

Kai milicininkas atnešė prie kuo
liuko prikalta lentelę, Cviekui atro
dė, kad padėti parašą yra jo darbas. 
Pagriebė iš atnešusio rankų lentelę 
ir paklausė Striuką:

— Ką užrašysim? Aš manau: Liau
dies priešas. Ne, perplačiai. Geriau: 
Fašistų banditas! Gerai?

— Gerai. Rašyk.
Parašęs, pats įkalė į žemę, tarp 

akmenų, prie pat žuvusiojo galvos. 
Tartum nuo to darbo gavęs įkvėpi
mo, jis pastebėjo stovinčius vaikus 
ir prabilo į juos su prakalba. Saky
ti viešas prakalbas jis mėgo ir tuo 
skyrėsi nuo Striuko, kuris oratoriš
kų gabumų neturėjo.

(B. d.)

— 31
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Vyriausiojo VADO Pėdsakais LSS DVASIOS VADOVO ŽODIS

MYLĖK IR NEMATĘS

Labai dainai, ypač tautinių 
švenčių metu, tėvai, vyresnieji ir 
vadovai tau kalba apie Lietuvą, 
liepia ją mylėti, neužmiršti lietu
vių kalbos ir papročių, visuomet 
išlikti lietuviu. Vyresnieji galvo
ja, kad tau, lietuvių tėvų vaikui, 
visa tai turėtų būti savaime su
prantama, bet tu kartais kitaip 
galvoji. "Kaip gi aš galiu mylėti 
Lietuvą, jeigu jos niekad nesu 
matęs?” Taip pat ne vienas pa
galvoja, kad Lietuva, sulyginta 
su kitomis didelėmis ir turtingo
mis šalimis, neturi daug kuo di
džiuotis. Ji yra daug kam visai 
nežinoma, tad kokia nauda būti 
lietuviu ir mokytis lietuvių kal
bos bei papročių? Ar ne geriau 
būtų prisitaikyti prie vietinių pa
pročių ir stengtis visai užmiršti 
savo kilmę?

Bet reikia prisiminti, kad kiek
viena tauta kuo nors skiriasi nuo

LAIŠKAI LIETUVIAMS 

Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mė
nesinis žurnalas:
® modernus ir patrauklus savo išoriniu apipavidalinimu 

bei iliustracijomis,
@ gyvai svarstąs šeimos, jaunimo ir visuomenės klausi

mus,
@ skleidžias krikščioniškąją atsinaujinimo dvasią lietu

vių visuomenėje.

Prenumerata: 3 dol. metams.

Adresas: 2345 S. 56th St. Chicago, Ill. 60636. U.S.A.

kitos, kiekviena turi savo dvasi
nių vertybių ir dvasinių turtų. Tie 
turtai yra: kalba, papročiai, dai
nos, šokiai, menas ir t. t. Jeigu vi
si šie turtai bus kartą užmiršti ir 
prarasti, tai bus didelė skriauda 
ir tai šaliai, kurioje gyveni, ir vi
sai žmonijai. Juk kiekviena tauta 
savo skirtinga kultūra turtina 
žmoniją.

Vienas didžiausių turtų yra 
kalba. Kažkas yra visai teisingai 
pasakęs, kad žmogus tiek yra ver
tas, kiek moka kalbų. Kelių kal
bų mokėjimas ne tik duoda gali
mybę susikalbėti su didesniu 
žmonių skaičiumi, bet praturtina 
žmogaus dvasią, kultūrą ir inte
lektualinį išsivystymą.

Savo kalba mes tikrai galime 
didžiuotis. Jeigu tu pavartysi ko
kį nors didesnį filologini žodyną, 
tai ten rasi daug lietuviškų žo
džių, nes lietuvių kalba filologi
jos mokslams yra būtina. Juk ji 
yra gimininga su sanskrito kal

ba, vartota apie 2000 m. prieš 
Kristaus gimimą. Iš šios kalbos 
yra išsivysčiusios visos indoeuro
piečių kalbos. Ne be reikalo ir 
garsiausi pasaulio kalbų žinovai, 
kaip prancūzų profesorius Meil- 
let ir vokiečių filologas Schlei
cher, yra pasakę, kad jeigu nori 
išgirsti, kaip kalbėjo mūsų prose
neliai, eik į Lietuvą ir pasiklau
syk, kaip kalba paprasti kaimo 
žmonės. Didysis vokiečių filoso
fas Kantas, kurs gana gerai mo
kėjęs lietuviškai, sakė, kad būtų 
didelė skriauda žmonijai, jeigu 
žūtų lietuvių kalba, kuri yra rak
tas išspręsti ne tik kalbos, bet ir 
tautų vystymosi problemas.

Tie garsūs mokslininkai daug 
vargo, iki šiek tiek pramoko lie
tuvių kalbos, o tu taip lengvai ją 
gali išmokti iš savo tėvų! Tad ne
praleisk tokios lengvos progos 
įsigyti tokį didelį turtą! Taip pat 
žinok, kad, pažįstant lietuvių kul
tūrą, tau bus lengviau išspren
džiamos įvairios pasaulio kultūri
nės problemos, nes juk lietuvių 
kultūra yra rytų ir vakarų kultū
rų sintezė.

Norėčiau dar priminti ir krikš
čioniškąją pareigą., rūpintis savo 
tautybe. Bažnyčia visuomet pa
brėžia, kad reikia tėvynę mylėti. 
Prancūzų kardinolas Mercier yra 
pasakęs, kad negali būti tobulas 
krikščionis, kurs tobulai nemylė
tų savo tėvynės. Prisimink, kad 
savo garbe prižadėjai tėvynei tar
nauti, tad, išsižadėdamas tėvynės, 
išsižadėtum ir savo garbės.

v. s. Juozas Vaišnys, S. J.
LSS dvasios vadovas
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V. S. KPT. PETRO JURGĖLOS PAGERBIMAS

Lapkričio 7 d. New Yorke buvo 
per kuklus pagerbimas Lietuvos ve
teranui v. s, kpt. Petrui Jurgėlai, bet 
taip pat ir neeilinis susitikimas. I 
Petro Jurgėlos pagerbimą, jo darbo 
jubiliejaus proga, suėjo nepasilinks
minti ir ne artimieji, bet suvažiavo 
iš kitu vietovių jo ginklo draugai, 
savanoriai, pirmieji Lietuvos skau
tai, pareikšti pagarbą nusipelniu
siam lietuviui, o drauge ir Lietuvos 
praeičiai. Nedidelė saujelė dalyvavo 
šiame pagerbime, lyg simboliškam 
išryškinimui, kad pirmųjų nepri
klausomybės kovu dalyviu eilės žy
miai išretėjo. Suplaukė iš visur gra
žus pluoštas žymiu asmenų sveiki
nimu.

Bet jeigu sužėri kaupan jubiliato 
skautu steigimą Lietuvoje, jo atlik
tus darbus mūsų kariuomenėje, 
spaudos darbus, visuomeninę veik
lą Lietuvoje ir Amerikoje, ir dar tai, 
kad anuomet visur- reikėjo kasti iš 
žemės, laužti pirmąjį gruodą, jausti 
lyg šis žmogus turėtu būti savo ūgiu 
daug aukštesnis, galėjęs ant savo 
pečiu tiek daug panešti. Bet visi jo 
prasmingi žingsniai buvo nueiti gar
bingai tik todėl, kad jis kitoks tarp 
daugelio: platus ir aukštas savo dva
sia, galis savo jaunu optimizmu kitą 
pažadinti, įžiebti naujos minties 
liepsną, patraukti savo draugystė)! 
ir sugebėti vadovauti. Manau, kad 
tik ideališku nusiteikimu ir rizikin
ga drąsa sukėlė taip greit liepsno
jantį skautu sąjūdį, užimponavo 
mūsų jaunimą, galėjęs vadovauti 
mūsų savanoriams, ar talkinti Da
riaus - Girėno minčiai skristi į Lie
tuvą.

Petras Jurgėla gimė 1901. IX. 3 
Jersey City. Mokslus ėjo Voroneže, 
Vytauto D. gimnazijoje Vilniuje, 
Karo mokykloje ir universitete 

SKAUTU AIDO prenumeratų rinkimo varžybos
1. Prenumeratorių sąrašai reguliariai (bent kas dvi savaiti) siunčiami 

SKAUTŲ AIDO administracijai.
2. Prenumeratorių sąraše rašoma aiškiai: prenumeratoriaus vardas, 

pavardė ir tvarkingai tikslus adresas.
3. Antrasis sąrašo egzempliorius pasiliekamas.

Kaune. įstojęs kariuomenėn savano
riu, ištarnavo iki 1930 m. Atsikūrus 
Lietuvai, grįžo i Ameriką tarnauti 
lietuviams svetimame krašte, dirb
damas visuomeninį darbą, dalyvau
damas spaudoje, redaguodamas 
laikraščius, ruošdamas naujas kny
gas.

Ypatinga jo veikla pažymėtina 
skautu judėjime. Jis yra faktinas 
skautu steigėjas, jos organizatorius 
ir ideologas. Jis pirmasis paruošė 
skautams terminologiją, parašė pir
muosius ideologinius ir metodinius 
vadovus: PIRMIEJI SKAUTU
ŽINGSNELIAI, 1920, LIETUVOS 
ATEITIS, PILIEČIU AUKLĖJIMO 
MOKYKLA — SKAUTYBĖ, 1920, 
SKAUTYSTĖ, 1927, SKAUTU VA
DOVAS, 1929 ir kt. Be to, paskelbė 
daug straipsniu kariškais klausi
mais, dirbdamas mūsų kariuomenės 
švietimo skyriuje; išvertė kariuo
menei pirmuosius statutus; Ameri
koje stambus iliustruotas veikalas 
SPARNUOTI LIETUVIAI DARIUS 
IR GIRĖNAS, ir baigiamas ruošti 
spaudai prie kurio dirbo per 18 me
tu, LIETUVIŠKOJI SKAUTIJA. Šis 
veikalas atskleis daug naujos me
džiagos apie skautu įnašą Lietuvai.

Jo pagerbtuviu proga, kurias or
ganizavo New Yorko Dariaus-Girė
no postas, Romovėnai ir vietos skau
tai. Jį sveikino: V. Alksninis (Ra
movė), J. Kiaunė (savanoriai), J. 
Zakarauskas, J. Švarplaitis (šau
liai), V. Viliūnas, dr. Petras Vileišis 
(pirmosios skautu d-vės ir LB atsto
vai), A. Kaunas (Dariaus-Girėno 
postas), “Kario” redaktorius Z. 
Raulinaitis, įteikdamas prisimintiną 
dovaną, dr. Kostas Jurgėla, SLA 
prezidentas Dargis, sportininku va
dovas A. Vakselis, pranciškonu var
du kun. P. Baniūnas, dr. S. ir O.

V. s. Petras Jurgėla

Biežiai, G. ir A. Diržiai, L ir A. Tre
čiokai, J. Bogačiūnas, K. Marijošie- 
nė, inž. J. Butkus, P. Leveckienė, V. 
Šventoraitis, V. Vyšnius, pik. K. AI- 
šauskas; skautininkai: v. s. prof. 
Kuprionis, P. Labanauskas, kun. St. 
Yla. A. Saulaitis, Br. Kviklys, A. 
Matonis, V. Augulis, kun. J. Pakal
niškis, Ig. Petnlūnas, R. Bružinskie
nė, A. Samušis ir kt.

Pagrindinėj kalboj, kurią pasakė 
ilgametis visuomenės veikėjas J. 
Valaitis, pabrėžė, kad P. J. veikla 
tokia plati ir šakota, kad vienam 
sunkiai pasisektu pilnai aptarti, bet 
tik, Dieve, duok, kad daugiau tokiu 
vyru rastųsi Lietuvai ginti ir jos 
vardui garsinti.

Trumpą meninę programą pager
bimo akademijoje pravedė pasigėrė
tinai akt. V. Žukauskas. Pabaigoje 
P. J. dėkodamas už sveikinimus 
jausmingame žodyje pastebėjo, kad 
anų laiku dvasia dar nežuvo taip, 
kaip lietuviškoji skautija gyva ir 
gaji atžala, stovėdama ateities Lie
tuvos aušroje.

Čia norisi pridurti ir priminti 
toms organizacijoms, su kuriomis P. 
J. tiek metu dirbo, joms vadovavo ir 
aukojosi, kad būtu pravartu ir isto
riškai vertinga, surinkus jo visus 
veikalus, juos surūšiavus, išleisti 
atskiru veikalu, ypač turėtu rūpėti 
mūsų skautams, sakysime, Lietuvos 
skautu 50 metu jubiliejaus proga, 
kuri jau ne už kalnu, ar stovykla
vietę, skautu būklą pavadinti jo 
vardu. Pagerbdami Skautu sąjungos 
steigėją, pagerbsime ir Lietuviškąją 
skautija. A. S.

— 33

9



NEPAPRASTA DRAUGOVĖS SUEIGA

Draugininkei Aušrai pradėjus 
studijuoti, vyresnioji skautė Van
da perėmė jos pareigas. Mergai
tės jos iš anksčiau artimai nepa
žinojo, bet tuojau pamilo. Išma
nymas ir patrauklus gyvumas 
darė skautybę įdomesne, ir skau
tės mielai lankydavosi į sueigas 
kas antrą mėnesio savaitgalį.

Viskas vyko sklandžiai: buvo 
naujų žaidimų, dainų ir darbelių 
— skaučių skiltys net varžėsi, 
kas skaniau iškeps žagarėlius, 
“chrustus", kaip kai kurios saky
davo — kas geriau parašys trum
pą eilėraštį ir suras bei praves 
naują žaidimą.

Tačiau vienas dalykas atrodė 
nepataisomas: nors vadovės pri
mindavo ir prašydavo kalbėti 
tik lietuviškai, skautės vis užsi
miršdavo, nesusivaidydavo.

Buvo net manyta pakabinti šū
kis "Kalbėkime tik lietuviškai", 
bet sesė Vanda nesutiko šaky da
ma, kad tie žodžiai turėtų būti 
parašyti kiekvienos skautės šir
dyje.

Taip ir artėjo ketvirtosios drau
govės sueigos laikas ir, kadangi 
buvo gruodžio mėnuo ir skiltinin- 
kės ragino būtinai ateiti, skautės 
galvojo, kad numatoma kažkas 
svarbaus ryšium su Kalėdomis. 
Niekas nesitikėjo to, kas įvyko.

Pirmos atvykėlės į sueigą ra
do draugininkę ir skiltininkes jau 
betvarkančias būklą. Sulenkia
mos kėdutės buvo sustatytos ke
turkampiu, po Vytimi penkios, 
paskui 6, 6 ir 7. Tą atėjusios 
skautės tuojau pastebėjo ir būtų 
paklaususios, kas bus, jei vado
vės nebūtų savotiškai tyliai 
įspraudusias joms dulkių skudu
rus į rankas.

Mergaitės ėmėsi nurodyto dar
bo, vis dirstelėdamas į sesės 
Vandos rimtą veidą.

34 —

Netrukus ėmė triukšmingai 
veržtis kitos skautės, kol, atrodė, 
visos suėjo. Tada draugininke 
suplojo rankomis, ir mergaitės 
nutilo.

— Pradedame nepaprastą su
eigą, sesės. Adjutante ir skiltinin
kes pasiliks su manim, paskilti- 
ninkės liks su skiltimis. Iš kairės 
čia Kregždės, ten Lakštingalos, iš 
dešinės Sniegenų vieta. Ačiū. 
Matau, visos čia, išskyrus Liudą. 
Serga? Labai gaila. Skiltininkė 
rūpinsis, gerai?

— Gražu, kad visos uniformuo
tos. O dabar prašysime savo 
jauniausios kandidatės kalbėti 
maldą. Po to eis daina “Norė
čiau aš keliauti" ir šūkiai, kaip 
paprastai. Prašau, Gintarėle.

— Ačiū Tau, gerasis Dieve, — 
pasigirdo suspaustas balselis, — 
kad leidai mums sueiti ir džiaug
tis drauge. Padėk mums, prašo
me, būti geromis Lietuvos dukro
mis — skautėmis ir mylėti viena 
kitą kaip tikras seseris.

— Amen, — atsiliepė visos 
skautės ir tuojau užtraukė dainą. 
Po to sekė šūkis:

— Kregždės mes,
Čir vir - vir,
Čir vir - vir,
Kyy, kyy.

Lakštingalos pakilusios suokė:
— Kinkyk, kinkyk.

Paplak, paplak,
Greičiau, greičiau. 
Trauk, trauk. 
Na, na, trr r!
Lakštingalos mes.

Sniegenos neatsiliko. Jų šūkis 
buvo:

— Krūtinė mūs raudona, 
Kepurytė juoda.
Už uogas, sėklelę,
Mielai pašvilpsim dainelę.
Snie - ge - nos...

Šūkiam nuaidėjus visų akys 
nukrypo į vadoves.

— Sėskite, sesės, — kreipėsi 
Vanda į draugovę, — šiandien 
eisime tuojau prie labai svarbaus 
reikalo, dėl kurio adjutante, jūsų 
skiltininkes ir aš tarėmės šį mė
nesį. Perduodu žodį sesei Zitai.

Paėmusi lapelį į rankas, adju
tante pradėjo:

— Susirinkusios sesės Vandos 
bute, mes penkios vadovės tarė
mės labai svarbiu reikalu. Lietu
vių kalba labai sena ir graži, ir 
mūsų tėvai ją labai brangina, ta
čiau pastebėta,

1) kad Živilės dr-vės skautės 
per sueigas nekalba vien lietu
viškai;

2) kad mažai padeda vadovių 
priminimai ir prašymai kalbėti 
gryna lietuvių kalba;

3) kad dėl to sueigose būna 
nesusipratimų ir nemalonumų,

todėl mes penkios vadovės nu
tarėme atsiklausti jūsų, mielosios 
sesės, ar verta mums vargti. Ar
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nebūtų lengviau ir paprasčiau, 
jei nebekalbėtume lietuviškai per 
sueigas?

— Kadangi tai svarbus daly
kas, siūlome tartis skiltimis ir, 
pasitarus, pranešti, ką galvojate. 
Paskiltininkės pavaduos skilti- 
ninkes. Lauksime!

Per visą adjutantės pranešimą 
skautės sėdėjo tylėdamos. Vie
nos ieškojo kitų akimis, kitos žiū
rėjo į grindis, dar kitos nesma
giai judėjo kėdėse. Visų veiduo
se matėsi sumišimas, netikėjimas 
tuo, kas girdėta.

*
Kol skiltys tarėsi, penkios va

dovės tylėjo. Jautėsi įtempimas.
— Mes jau pasitarėm, sese 

draugininke, — pranešė Kregž
džių skiltis.

— Ir mes... ir mes, — atsiliepė 
Lakštingalos ir Sniegenos.

— Tad sėskite Į savo vietas, — 
paprašė adjutante. — Ačiū. 
Kregždės, ką sakysite?

— Skautės norėtų pačios kalbė
ti, ar galima? — paklausė paskil- 
tininkė.

— Aišku, galima, —■ linktelėjo 
vadovė... Tegul norinčios kalbėti 
kelia ranką.

— Aš nesuprantu, kaip galėtu
me būti lietuvaitės - skautės ir 
nekalbėti lietuviškai...

— O tu, Milda?
— Tėveliai man tikrai nebeleis

tų eiti į sueigas. Tikrai žinau.
— Gintarėle?

— Ar turėčiau duoti įžodį ne 
lietuviškai? Prie trispalvės vėlia
vos?

— Ar dar kas? Niekas? Tai te
gul dabar Lakštingalos pasisako.

— Ar mes nebedainuotume 
lietuviškai?

— Mane dažnai barė, žinau, 
tik aš juokais. Nepagalvodavau. 
Visos taip darė.

— Niekas daugiau? Lieka 
Sniegenos. Rasute, prašau.

— Dažnai nežinau daiktų var
do, tada ne lietuviškai lengviau.

— Ar sesė Vanda tikrai irgi 
kalbėtų ne lietuviškai? Viskas 
sugriūtų. Mes visi namie mielai 
kalbame lietuviškai, ir mums ne
sunku. Kodėl sesė Vanda nieko 
nesako?

— Jei visos kalbėjote, kas norė
jo, paklausime sesės drauginin- 
kės, ką ji galvoja.

— Ačiū. Ką aš galvoju, išreik
šiu šiais jums žinomais žodžiais,
— draugininke atsistojo, ir pakė
lusi žvilgsnį į tolį, tartum ji ten 
ką nors gražaus matytų, garsiai 
pasakė:
— Lietuviais esame mes gimę, 
Lietuviais norime ir būt.
Tą garbę gavome užgimę, 
Jai ir neturim leist pražūt.
Stipriai laikyk, stipriai stovėki, 
Lietuvių giminė.
Drąsiai lietuviškai kalbėki. 
Kalba senoji kaip miela.

Skautės plojo nesulaikomos, 
plojo ir šokinėjo.

— Aš žinojau, kad taip bus! 
Viskas bus gerai! — girdėjosi 
šaukiant skaučių tarpe.

Draugininke nušvito, spaudė 
savo kaimynių rankas. Bet atsi
peikėjusi vėl suplojo tris kartus 
ir pasakė:

— Žinote, ką mes penkios va
dovės galvojame, bet dar neturi
me jūsų visų nuomonių. Pakelia
te rankas tos, kurios galvojate, 
kad sueigose reikia kalbėti vien 
lietuviškai?

Visos rankos pakilo.

— Atrodo, sese draugininke, 
kad visa Živilės draugovė vienos 
nuomonės, — nusišypsojo adju
tante. Aš visuomet sakiau, kad 
taip bus. Aš mergaites pažįstu.

— Nutarta: stengsimės vis gra
žiau ir gražiau kalbėti lietuviš
kai. Tad tuojau prie darbo: per 
kiekvieną skilties sueigą kartosi
me penkis - šešis žodžius. Per 
draugovės sueigas pažiūrėsime, 
kas juos ’ geriausiai atsimena ir 
moka panaudoti sakinyje, kalbo
je. Duodu pirmuosius žodžius:

ranka,
nykštis,
smilius,
plaštaka,
sauja,
rieškutės,
delnas.
— Ieškokite žodynuose, klaus

kite mokytojų ir tėvų. Imkitės 
darbo. Kiekvienai sueigai gausite 
naujų žodžių.

— Dabar, sesės, daina, trumpa 
antroji sueigos dalis ir kuklutės 
vaišės, kurias mes su skiltinin- 
kėms jums paruošėm. Vienas, du, 
trys...

"Pas močiutę augau.
Valelę turėjau..."

P.P.
— 35
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NAUDINGAS PADARAS

Jis randamas visuose laisvojo 
pasaulio kraštuose. Iš Didžiosios 
Britanijos, kur jis pirmą kartą 
pasirodė pereito šimtmečio vidu
ryje, jis persimetė j kitus kraštus 
ir ėmė visur klestėti.

Tam tikrais laikais jis lankosi 
miškuose, lygumose, slėniuose ir 
sodybose, bet nakčiai palenda po 
stogu. Žmonės pasakoja matę jį 
užkopusi i aukščiausius kalnus ir 
plaukiantį didžiausiomis upėmis.

Naudingasis padaras susideda 
iš trijų dalių: galvos, krūtinės ir 
galūnių. Galva turi nepaprastai 
žvalias akis ir dengta veltuke su 
ženkleliu, kuris parodo padaro 
kilmę. Krūtinėje plaka širdis, 
dažniausiai kitiems.

Iš keturių galūnių dvi skirtos 
iškylauti, dvi kitos su daugybe 
gerai sunertų, miklių pirštų tinka 
pastogei statyti, malkoms skal
dyti, irtis, bulvėms skusti ir dar 
šiam tam.

Mūsų padaras susižino su ki
tais į jį panašiais padarais savo
tiškais taškais ir brūkšniais, ša
kom, žole, akmenimis ir vėjo ma
lūno judesiais.

Norint galima priskirti jam 
juodvarnio drąsą, stirnos vikru
mą, lapės gudrumą, skruzdės iš
mintį, kupranugario ištvermę ir 
špoko linksmumą, tačiau jis ne
panašus į katę, nes nedrėskia ir 
mėgsta maudytis.

Kol jaunas, jis dailus, patrauk
lus, žengia išdidžiai su šauniai 
ant šono pakreipta veltuke. Jo 
batai ir drabužiai žibėte žiba.

Suaugęs jis netenka dalies savo 
žavinsumo.

Naudingojo padaro svarbiau
sias ir mėgiamiausias žodis susi
deda iš šešių raidžių. Į tą žodį su
dėtas visas to padaro pasiryžimas.

Jo maistas labai įvairus. Saldai
niai ir riešutai, lašiniukai ir kiau
šiniai, bulvienė ir pridegusios ko
šės, šokoladiniai ledai ir keptos 
anglyse bulvės jo labiausiai mė
giami, tačiau jis nevalgo, nepasi
dalinęs su kitu. Iš viso jo papro
čiai švelnūs — jis niekuomet ne
skriaudžia mažesnio už save pa
daro — nors jis, sutikęs sau lygų, 
ir energingai spaudžia jo kairią
ją priešakinę leteną. Ir tenka pri

Chicagos KERNAVĖS skaučių tunto sesės atstovės prie žvakių užde
gimo apeigų bendrose tunto Kūčiose. Kun. A. KEZIO, S.J. nuotr.

pažinti, kad jis gerbia senesnį už 
save savo rūšies padarą, nes tokia 
jau jo tradicija.

Naudingas padaras neturi 
daug priešų, tačiau nemėgiamas 
suktų, niūrių, viską žinančių ir 
niekuo nesidominčių dvasių. Ko
voti jam daugiausia tenka su sa
vimi ir namų pamokomis.

Jis gerai saugomas, bet yra bu
vę atsikimų, kada į jį panašūs nu
tupėdavo. Bet tada jis dar labiau 
pasiryžta.

Naudingųjų padarų skaičius 
auga, ir reikia tikėtis, kad ateity
je dar labiau plis. Juk iš jų kiek
vienas kraštas šiek tiek vėliau 
renkasi geriausius vyrus. W. S.

36
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L. Šilelis 
(g. 1892)

ILGIUOS
Tėvyne, aš laukų išsiilgau,
Išsiilgau tėviškės daržų,
Ir veidą ašaromis vilgau...
Išsiilgau girių ir beržų.

* *
Ir vieškelių, kur ved bažnyčion, 
Vingiuotų per laukus takų;
Kad bent sapne aš juos matyčiau! 
Ilgiuos jaunystės aš laikų.

❖ ❖
Ak, atmenu tą mielą kraštą, 
Kur upės teka taip ramiai...
Ak, atmenu, kai rytas aušta — 
Paukšteliai ulbauja žaviai.

Ilgiuos bakūžės samanotos, 
Darželių palei ją, gėlių...
Jei būč paukštelis aš sparnuotas,
Nebočiau jūrų nei kalnų:

Nuskrisčiau į tėvynę mielą, 
Ją meilės išbučiuoč jausmais!
Atgimtų sužeistoji siela,
Nušvistų ji džiaugsmų džiaugsmais.

(Lietuvių poezijos antologija')

Eugenijus Gruodis
RAMYBĖ

Miegot dar vieną kart sename name 
vidur laukų.

Medinių rąstų sienos su Šventų paveikslais, 
varinė laikrodžio švytuoklė, 
aprūkusios nuo lempos lubos 
ir pernykščios verbos.

Miegot senoj medinėj lovoj, 
šiurkščiom lininėm drobėm užsiklojus.

Užmigt ir žinot,
kad šią nakt virš miškų pakyla pilnas
Mėnuo, 
kad švies pro langą------
ir kad prie lango netoli — kažkur ant sienos
— kabo Motinos drabužiai...

(Iš rinkinio Aguonos ir smėlis)

Siekiama, kad SKAUTŲ AIDĄ gautų visi Lietuvių 
Skautu Sąjungos nariai ir narės, visos skautų-čių šei
mos, skautų-čių rėmėjai, jaunimas ir visi, kuriems rū
pi jaunimas.

Visi LSS nariai ir narės prašomi rasti progų savo 
bičiuliams, pažįstamiems ir kitiems geros valios lietu
viams pasiūlyti SKAUTŲ AIDĄ būtinai užsisakyti 1965 
metams sau ar dovanomis ir kitiems.

Gražus energingu ir veikliu Clevelando skaučių tunto vadovių, skautininkių bei vyr. skaučių būrelis, pa- 
sireiškias uolių darbų lietuviškajaii skaųtybei. s. A. Bacevičiaus nųotr.

— 37
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BESMEGENIO NOSIS

Greitakojis ir Švelniaausis pirmą kartą 
susitiko vasarą saulėtoje pievelėje ir tuo
jau patiko vienas antram. Sukišo minkštus 
snukučius, pavedžiojo ausimis ir linksmai 
ėmė drauge straksėti. Po to nė dienos ne
praėjo, kad jie nebūtų ganęsi ir žaidę drau
ge. Ir jie visada buvo linksmi ir sotūs.

Žiemai atėjus daug kas pasikeitė: vieto
je minkštos žolytės reikėjo griaužti medžių 
žievę ir atžalas, reikėjo ieškoti krūmų ir 
pusnių miegoti, o kartais tekdavo gelbėtis 
nuo šunų ir medžiotojų. Bet Greitakojis ir 
Švelniaausis visuomet laikėsi drauge, nes 
taip geriau ir saugiau: ko vienas nemato, 
kitas pastebi, ką vienas turi, to tenka ir 
antram.

Taip abu draugai ir užtiko senį besme
genį morkos nosimi, o morkas zuikučiai 
mėgsta net labiau už kopūstus.

Kaip vienas būtų pasiekęs besmegenio 
nosį? Jokiu būdu nieko nebūtų išėję. Bet 
du draugai daug gali padaryti, jei jie eina 
išvien.

Skubėk užsisakyti 
SKAUTU AIDĄ 1965 metams. 

Tik 3.— dol.

Greitakojis užšoko ant Švelniaausio pe
čių ir lengvai paėmė morką. Kokia ji buvo 
skani tą žiemos dieną! Tą tik zuikučiai gali 
tikrai suprasti.

Piešiame:

IŠMOKIME PIEŠTI:

Lengva išmokti piešti gražius gy
vuliukus.

Piešti reikia pradėti dalimis.

Pirma brėžiama pagrindinė linija, 
labai būdinga piešiamo gyvio for
mai.

Toliau pridedamos dar kelios lini
jos, po to dar kelios ir pagaliau iš
eina visai vykęs gyvūnėlio piešinys.

Pabandyk nupiešti taip, kaip čia 
parodyta. Vėliau bandyk piešti kokį 
kitą.

38 —

Mikliąją voverytę

Ilgaausi zuikuti

Margąjį šuneli
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ĮVAIRIŲ NAMINIŲ GYVIŲ GARSAI
(Iš lietuvių gamtosakos)

Kiekvienas naminis gyvulys ar 
paukštis, išalkęs, sunkiau susir
gęs, pasimetęs nuo būrio bei pa
jutęs kokj pavojų, tam tikrais 
garsais tai praneša savo aplinkai. 
Štai visa eilė pavyzdžių:

ŠUO
amsi — am-am-am! — loja re

tai, kol pavojus toli;
vambrija vam-vam-vam! — lo

ja tankiau, nes pavojus artėja;
skalija au-au-au! — loja tan

kiai, prikimęs; im-im-im, ved- 
ved-ved — tarsi įspėdamas (ima 
ir veda);

kaukia auū-auū! — girdėda
mas tolimų triukšmą;

urzgia urrr-urrr... — pyksta su
trukdytas ar priešui artėjant;

cypia cyy-cyyy-cyy! — sužeis
tas, sumuštas, prašydamas pasi
gailėti;

inkščia iy-iy-iy... — prašyda
mas ėsti, gerindamasis.

'KATE
murkia murr-murr... — snaus

dama, glostoma;
kniaukia miau-miau! — išalku

si, prašydama įsileisti vidun.
miauksi kur-miau — nerasda

ma namų;
purškia pšš-pšš... — supykusi, 

gindamasi.

ARKLYS
žvengia y-ga-ga-ga! — atsisky

ręs nuo būrio, atsiliepia šaukia
mas;

žvingauja y-gi-gi-gi! — supy
kęs, gindamasis;

prunkščia prunkšti — išalkęs, 
pavargęs, pasiilgęs namų.

KARVE
mykia myy-myy... — sirgdama, 

prašydama gerti;
mukia mūū-mūū-mūū! — atsi

skyrusi, išalkusi;
baubia m-a! m-a! m-a! — pasi

ilgusi namų;
mauroja mau-mau-mau! — pa

mačiusi svetimą bandą.
KIAULE

kriuksi kriu-kriu-kriu! — pra
šydama išleisti iš tvarto, laukda
ma maisto;

žvygia žvi-žvyy! — išalkusi, 
nustumta nuo lovio, pasimetusi 
nuo būrio;

žviegia yyy-yyy — įsispraudusi 
į tvorą, plaunama.

AVIS
bliauna beee! beee! — atsisky

rusi, išalkusi;
burbsi burr! burr! — kerpama, 

vaikus šaukdama.

mekena me-e-e! — atsiskyrusi, 
išalkusi.

VIŠTA
karkina kaar-kar-kar! __ išal

kusi, ieškodama lizdo;
kudakuoja kud-kud-kuda! — 

padėjusi kiaušinį;
kvaksi kva-kva-kva — norėda

ma perėti;
kiurksi kiurr-kriurr... — mig- 

dydama viščiukus;
ciepsi ciep-ciep-ciep... viščiu

kai, atsiskyrę nuo vištos arba iš
alkę.

ŽĄSIS
gagena ga-ga-ga... — ruošiasi 

maisto ieškoti;
gargaliuoja gar-gar-gar! — 

barasi su kitu gyvuliu;
šnypščia ššš-ššš ~ pyksta ant 

praeinančio gyvulio ar žmogaus;
gyrgsi gyr-gyr-gyr! — šaukia, 

pajutusi pavojų arba atsiskyrusi;
girgsi gir-gir-gir... — džiau

giasi žąsiukai, suradę motiną.

ANTIS
kvarksi kvar-kvar-kvar!   iš

alkusi arba atsiskyrusi:
kvaksi kvak-kvak-kvak!   pa

sisotinusi, eidama į balą;
krykščia kry-kry-kry! — links

mai maudosi.
Ne visus gyvulių ir paukščių 

garsus galima išreikšti kalbos 
garsais. Sunku jais išreikšti šuns 
inkštimą, katės purškimą, arklio 
prunkštimą ir daugelį kitų. Ta
čiau visi šie garsai gavo pavadini
mus, kurie labai praturtino mūsų 
žodyną. G. Į)r,

— 39
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Vyriausioji Skautininke ragina 
visas vadoves ir seses skautes užsi
sakyti SKAUTU AIDĄ 1965 metams.

išbandykime savo 
gabumus

Skautės per metus dainuoja, 
mokosi eilėraščių, inscenizuoja 
patarles, trumpas pasakas, ruo
šia vaidinimėlius.

Medžiaga muzikalinėms prog
ramoms ir pasirodymams imama 
iš dainorėlių, tautosakos ir kitų 
leidinių. Kartais nusimenama, 
kad tinkamos medžiagos sunku 
rasti.

Ar neišeitų kas nors, jei būtų 
ieškoma medžiagos ir iš savo 
tarpo?

Daug skaučių lanko šokių, mu
zikos ir dainavimo pamokas. Ne
maža jų moka groti akordeonu, 
armonika, gitara, smuiku, kank
lėmis, fleita, melodika, skudu
čiais. Reikia tik atsidėti ir turėti 
drąsos: Įdek skiltyje galvų, tiek 
gali būti savo kūrybos ■— savo 
dainų, šūkių, gyvųjų paveikslų 
(be ir su pasakotojomis), trumpų 
vaizdelių skautiškomis ir tautinė
mis temomis.

Per lengvai, sesės, įprantame 
ateiti į sueigą ir laukti, kas bus, 
tartum draugininke ar skiltininkė 
už viską atsako. Per daug nori
me, kad mus "linksmintų", o tuo 
tarpu tikro džiaugsmo teikia ak
tyvus prisidėjimas, dalyvavimas.

Artėja Nepriklausomybės šven
tė, šv. Kazimiero, šv. Jurgio ir Mo
tinos dienos. Ten, kur dienos jau 
ilgėja, pamažu artėjama prie iš
svajoto stovyklavimo. Turėkite 
paruošusias ką nors savo!

Vaizdeliams, inscenizavimams 
pakanka 5 minučių, vaidinimė
liams 10 min. Tepasirodo kiek
viena sesė. Įtraukite savo muzi
kantes, dainininkes, šokėjas ir 
poetes j bendrą programėlę, ne 
tik vis solo scenoje.

Kurkite savo daineles (jei rei
kia, duokite patikrinti kalbą), sa
vo tekstus pasirodymams, šūkius 
ceremonijoms ir pan.

Visuomet turėkite galvoje, kas 
tikrai skautiška. Vadovaukitės 
geru skoniu, nuoširdumu, kuklu
mu. Nieko neįskaudinkite. Persi
rengusios berniukais neperdėki- 
te; kaip jums patiktų, jei jie, per

ČIKAGOS SKAUTŲ AKADEMIKŲ VĖLIAVOS PRIE LIETUVOS LAIS
VĖS KOVŲ PAMINKLO. Šalia vėliavų matomi v. s. E. Vilkas, s. J. Dai- 
nauskas ir k. Kun. s. v. A. Kezio, S.J. nuotrauka

sirengę mergaitėmis, iš jūsų juok
tųsi, jūsų išvaizdą pašieptų?

Suprojektuokite ir paruoškite 
kaukių, vaidinimams kostiumus. 
Įtraukite savo mamas, jei reikia. 
Bandykite vartoti tai, kas yra; be 
reikalo kostiumams neleiskite pi
nigų.

Lauksime jūsų kūrybos!
M. Pajauta.

'43 —
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(Skautu nerašytojo XI-ojo Įstato 
paaiškinimas vadovams)

TĖVŲ KALBA
(Iš skautų-čių tėvų svarstymų)

Kai pradedi svarstyti, 
kiek tremtiniai atsiekė savo 
vaikams, be galo nudžiungi 
ir nustembi: šeima ne tik 
gražiai aprengta, sočiai pa
valgiusi, apgyvendinta tvar
kinguose butuose arba net 
moderniškuose savuose na
muose, bet jaunimas moks
linamas, lavinamas muzikos 
ir meno srityje.

Tik vienas dalykas sunku 
suprasti: kodėl nemažas 
skaičius tėvų nebrangina 
grynos lietuvių kalbos.

Iš senų senovės žinoma, 
kad vaikai pamėgdžioja tė
vus: ar pagalvojame, kad 
mūsų iš svetimos kalbos 
perimti žodžiai su lietuviš
komis galūnėmis nesiderina 
su kalba, kurią norėtųsi, 
kad vaikai pamėgdžiotų.

Skautų gerieji darbai
Bahamų salose skautas paste

bėjo, kad pirmosios pagalbos 
automobilis, paėmęs vieną su
žeistąjį per susisiekimo nelaimę, 
paliko tamsiaodį jaunuolį sulau
žyta koja ir nuplėšta ranka ant 
žemės. Prišokęs, skautas grąžino 
automobilį, suteikė jaunuoliui pir
mąją pagalbą ir palydėjo jį į li
goninę.

Lankydamas savo globotinį li
goninėje, skautas išmokė jį ra
šyti kairiąja ranka. Nukentėjusio 
šeimai padėti ir jam protezę pa
rūpinti, jis savo pastangomis su
organizavo £550.— Tuo nesiten-

Cia nekalbama apie tarp
tautinius žodžius ir sąvo
kas, kurių turi visos kultū
ringos kalbos. Čia turima 
galvoje svetimi, nereikalin
gi pakaitalai kasdieniniams 
daiktams pavadinti, prade
dant visiems taip įprastais 
Lietuvoje žodžiais kaip, 
pvz., raštinė, mašina ar au
tomobilis, sklypas, dirbtuvė, 
gailestingoji sesuo, pasta
tas, pamaina, dirbtuvė, ap
sipirkti, pastatyti mašiną 
ir, deja, daugybė kitų.

Mūsų vargšeliai vaikai nė 
nežino, kaip taisyklingai iš
sireikšti. Jie nekaltai karto
ja, ką girdi namuose!

Kaip nepaprastai gaila ir 
griaudu: vietoje didžiausio 
kalbos turto vaikams per
duodami jos griaučiai.

Nedarome garbės sau, ne- 
pasitarnau j ame vaikams; 
kam pasitarnaujame?

V. Tėvas

kino: pakvietė sveikstantį į savo 
namus ir tol nerimo, kol parūpino 
jam telefonisto valdžios tarnybą.

Panamoje skautai dalino mais
tą ir bendradarbiavo su Raudo
nuoju Kryžiumi, kai 20 namų su
degė ir 100 žmonių turėjo būti 
evakuoti.

Caracase, Venecueloje, 150 
skautų kasdien dirbo kelias va
landas lipindami atsišaukimus 
sveikatos ir vandens taupymo 
sausu metų laiku reikalu. Viskas 
buvo atlikta skilčių sistema ir 
prisidėta savo iniciatyva.

KO NEDARYTI
1. Nejsakinėk be reikalo, nes tai 

tiktai erzina.
2. Neįsakinėk skubotai, neapgal

votai, kad netektų gailėtis.
3. Neįsakinėk garsiu, nemandagiu 

ar pajuokiančiu būdu, kad neįtemp
tum klausytojų ištikimybės.

4. Neįsakinėk, kad tik įsakinėtum, 
kai berniukai gali puikiausiai viską 
patys atlikti.

5. Neduok neaiškių, blogai iš
reikštų įsakymų, kurių tikslas pa
slėpti ką nors.

6. Neduok įsakymų, kurių negali 
pravesti.

7. Nebandyk pateisinti ar . paslėpti 
klaidos, kurią padarei, nes žemini 
skautų vadovų garbę.

8. Neprarask kantrybės, nors ban
dymai būtų ir labai sunkūs.

9. Nebūk nenuoširdus ir neįžeisk 
pajuoka.

10. Neapsimesk nematąs, nes že
mini skautų lygmenį, be to kiti ne
kaip įvertins tavo sugebėjimą paste
bės, o gal net dar blogiau supras ta
vo veiksmą.

11. Neieškok populiarumo apsi- 
leisdamas arba atleisdamas draus
mę.

12. Neįsileisk favoritizmo.
13. Nebausk, jei yra kitų būdų

padėti ir visais atvejais venk bendrų 
bausmių. W.S.

DĖMESIO!
Didieji idealai ir principai 

neišsilaiko tarp žmonių ir 
nepersiduoda iš kartos į 
kartą vien todėl, kad jie tei
singi arba rūpestingai įsta
tymų įvesti.

Idealai ir principai tik ta
da gyvuoja ir tęsiasi iš kar
tos į kartą, kai jie įskiepyti 
į vaikų širdis jų augimo me
tu.

w. s.
— 41
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nofii pniTYBinm
MOKOMĖS MAZGUDar vienas pririšimo mazgas —Pirma apie medžio kamieną aplenkiama trumpasis virvės galas du kartu (brėžiniai 1-4).

PĖDSAKU ATSPAUDAI ŽIEMĄ?Taip, galima daryti žvėrių ir gyvulių gipso atspaudus žiemą, ir štai kaip:1. Apipurkšk pėdsaką vandeniu iš smulkaus purkštuvo, koks vartojamas odekolonui, arba iš plastikinio spaudžiamo buteliuko. Daryk tai atsargiai, kad neištirp- dytumei sniego ir nepakenktumei pėdsako formai.

2. Pakartok tai kelis kartus, kad užsidėtų geras ledo sluoksnis.

Paskui ant virvės trumpuoju jos galu surišamas piemenų mazgas (br. 5-7).Toks pririšimas labai geras: tvirtai laiko ir lengva atrišti (br. 8).
3. Apdėk pėdsaką kartono lanku ir pritaisyk lanką šakele arba popieriui segti sąvaržėle.4. Dabar sumaišyk gipsą su vandeniu ir sniegu, kad košė būtų šaltesnė. Jos tirštumas tebūna blynų tešlos tirštumo.

5. Pilk tešlą į pėdsaką ir leisk jai atšalti.6. Išimk atspaudą. Tai viskas!Iškyloje kiekvienam skautui reikia apie svarą gipso plastikiniame maišelyje, skardinės košei maišyti, purkštuvo ir kartono juostos.Galima atspaudą nudažyti, kad skirtųsi nuo gipso aplink. Kitoje pusėje žymima, kada ir kur atspaudas darytas.Kartą pabandęs nerimsi, kol būkle susidarys visas rinkinys. Vr. Sk.

KIRVIU KIRSK ATSARGIAI!

Šitaip skelk pagalį kirviu. O šitaip kapok pagalius, kai jie turi būti trumpesni.

SKAUTU AIDO 1965 m. vajaus varžybųatitinkamai vietai laimėti turi surinkti:a) vienetas: I-jai vietai — ne mažiau 360 taškų,II- jai vietai — ne mažiau 300 taškų,III- jai vietai — ne mažiau 240 taškų, ir IV-jai vietai — ne mažiau 200 taškų.b) paskiras platintojas:I-jai vietai — ne mažiau 300 taškų, II-jai vietai — ne mažiau 240 taškų ir III-jai vietai — ne mažiau 180 taškų.
42 —

18



Plunksnos ir paukščių 
skraidymas

Jokia kita paukščio kūno dalis 
netarnauja skridimui tiek, kiek 
plunksna. Prisimenant, kad ne 
vien paukščiai skraido (lekioja ir 
vabzdžiai ir viena žinduolių rūšis 
— šikšnosparniai) ir kad vien 
plunksnos skiria paukščius nuo 
kitų sutvėrimų, yra ypač įdomu 
tas plunksnas kiek smulkiau pa
tyrinėti. Tad kviečiu skaityti:

Plunksna yra neabejotinas 
gamtos pasaulio inžinerijos trium
fas. Visų pirma ji nepaprastai 
lengva ir nepaprastai stipri. Ji 
yra daug naudingesnė bei savo 
esme geriau pritaikyta paukščio 
egzistencijai, negu šikšnosparnio 
sparno odelė arba kad ir moder
niško lėktuvo metalinis apmuša
las.

Štai, pažvelkime į balandžio 
sparno didesnę plunksną (ka
dangi pats esu balandis, tad di
džiuojuosi galėdamas savo gimi
nės pavyzdžiais iliustruoti šį pa
sakojimą). Ji, naudojant žmonių 
pamėgtą posakį, "yra lengva, 
kaip plunksna", tačiau ji yra ir 
stipri. Mano sparno plunksnos 
kotas yra plieno virbalo lanks
tumo, tačiau standrus ir lengvai 
linkstąs tik pačiam gale, kad 
skrisdamas galėčiau ją lengvai 
kraipyti ir tuo būdu pats vikriai 
sukintis ore.

Iš koto įstrižai auga mažesnės 
šaknelės, sudarydamos lyg ir 
antraeilę struktūrą pačiam 
plunksnos audiniui. Gi patį audi
nį tai verta ir per mikroskopą pa
tyrinėti: šaknelės augina vėl įstri-

Rašo Brolis Balandis 
Columbif orines.

žus ūselius, kurie pinasi su greti
maisiais eglutės rašto mezginiu, 
natūraliai užaugusių ir užsirietu
sių kabliukų pagalba. Viena ba
landžio plunksna turi šimtus 
tūkstančių tų kabliukų ir ūselių!

Tokia plunksna ne tik paukštį 
padaro skrajūnu, bet ir saugo jį 
nuo šalčio ir karščio: plunksnų 
audinys su tarpuose esančiu oro 
sluogsniu yra puikus šilumos izo
liatorius. Ne veltui Europoje buvo 
populiarios ir plačiai naudoja
mos pūkinės antklodės!

Kontūrinė plunksna ir pūkas.

Ogi prisiminę savo mamų skry
bėles negalime nutylėti, kad 
plunksnos ir puošia: argi povas 
negražus? Argi povo plunksna 
mamos skrybėlėj nepuikiai atro
do? O tropikinės papūgos, savo 
spalvingų plunksnų dėka, juk 
saugiai gyvena Amazonės 
džiunglėse apsimaskavusios!

Kad ir stiprios yra plunksnos, 
visgi jos susidėvi ar kokios ne
laimės metu nulūžta. Todėl kiek
vienas paukštis bent vieną kartą 
per metus užsiaugina naujas 
plunksnas. Be pingvinų, paukš
čiai nenusišeria "iš karto". Daž
niausiai sparnų ir uodegos

SKAUTU AIDO:

a) metinė prenumerata — $ 3.00
b) garbės prenumerata — $10.00
c) garbės leidėjo pren. — $25.00

Kurią pasirenki?

Paukščio sparnas:1. dilbis, 2. petis, 3. plaštaka, 4. sparno dengiamosios plunksnos, 5. didžiosios planojamosios plunksnos, 6. mažosios pi. plunksnos, 7. peties plunksnos.
plunksnos iškrenta poromis, po 
vieną iš kairės ir dešinės. Atau
gus naujoms, krinta kitos. Tokio 
šėrimosi metu kai kurie paukš
čiai kiek sunkiau bepaskrenda, 
tačiau be žąsų, ančių ir kai kurių 
kitų vandens paukščių, visi gali 
pakilti ir susimedžioti maisto. Ogi 
antys ir panašios rūšys tuo me
tu vien tik plaukioja, žvejoja van
denyje ir vaikšto.

Gal jums įdomu žinoti, kiek, 
maždaug, plunksnų dengia 
paukščio kūną? Vienas ūkinin
kas suskaičiavo (tik nežinau 
kaip), kad jo viena višta turi 
8,325 plunksnas. Atrodo, kad 
daug, ar ne? Kitas tyrinėtojas nu
pešė gulbę: šis rado 25,216 
plunksnas, iš kurių apie 80% bu
vo ant gulbės galvos ir nepa
prastai ilgo kaklo.

Štai dar kas įdomu: trys kregž
dės, skaičiuotos žiemos metu, vi
dutiniškai davė po 3,550 plunks
nų, tuo tarpu kai vasaros metu 
teturėjo apie 400!

Šiuo kartu bus ir viskas. Budė
kime, ir iki sekančio pasimatymo!

Jūsų Brolis
Balandis Columbiformes.— 43
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SKAUTIŠKOJO IR LITUANISTINIO 
LAVINIMOSI PRATIMAI

Nr. 2.

I. SKAUTIŠKOJI DALIS

Klausimas 1. Vertinama ligi 5 taškų. Kokioje pasau
linėje skautų stovykloje (Jamboree), Kur ir kada 
Baden-Powellis paskutinį kartą atsisveikino su skau
tais?

Kl. 2. Ligi 2 t. Skautų-č'ių vadovas-ė yra apdovanoti 
Už nuopelnus ir Geležinio Vilko garbės ženklais. Kaip 
jie skirtingai dėvimi?

Kl. 3. Ligi 3 t. Skautė Birutė ruošė pamokas, o jos 
mažoji sesutė žaisdama sukinėjosi prie labai įkaitusios 
krosnies. Staiga jos sijonėlis užsiliepsnojo. Ką, kaip ir 
kodėl Birutė turėjo daryti liepsnai nuslopinti?

Kl. 4. Ligi 5 t. Skautas Petras ruošiasi žygiui pagal 
kompasą. Kokius du pagrindinius veiksmus jis turi ge
rai mokėti prieš išvykstant?

Kl. 5. Ligi 10 t. Žiemos iškyloje skilčiai reikėjo su
kurti ugnį ir išsivirti vandens. Kaip skiltis tai atliks 
(ugnis, kuras, vanduo)?

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

n. LITUANISTINĖ DALIS

Kl. 1. Ligi 5 t. Koks svarbus nutarimas buvo pada
rytas 1918 m. Vasario mėn. 16 d.? Kieno ir kur? Kas ji 
pasirašė ir kokia tvarka?

Kl. 2. Ligi 6 t. Seniau Lietuvoje Užgavėnės buvo vie
na iš jaunimo labiausiai mėgiamų pramogų. Ištirk: a. 
kada Užgavėnės būna, b. kodėl tą dieną buvo mėgiama 
riebiai ir daug kartų valgyti, c. kokios pramogos tą die
ną būdavo ruošiamos, d. kokia “kova” vykdavo ir kas 
laimėdavo?

Kl. 3. Ligi 6 t. Vienas iš dažniausiai mūsų dainose 
minimų paukščių yra lakštingala. Ar žinai: a. kaip ji at
rodo, b. kur gyvena, c. kuo minta, d. kada suokia (gie
da)?

Kl. 4. Ligi 3 t. Punia, Nemaniūnai, Balbieriškis, Prie
nai ir Birštonas yra Lietuvos miesteliai. Susirask juos 
žemėlapyje ir ištirk, ką jie visi turi bendro tarp savęs.

Kl. 5. Ligi 5 t. Apie ką mums pasakoja Jūratės ir 
Kastyčio padavimas? Kieno ir kaip jis buvo atvaizduo
tas?

ATSAKYMAI J KLAUSIMUS
PRATIMAS NR. 7

IL Lituanistinė dalis
U. 1. 1. Žemaitija. 2. Telšiai. 3. Palanga, Darbėnai, 

Raseiniai, Plungė, Kelmė, Kretinga, Rietavas, Šilalė. 
4. Žemaičių. 5. S. Daukantas, Lazdynu Pelėda, Žemaitė, 
Maironis.

U. 2. 1. Metai; Pavasario linksmybės, Vasaros dar
bai, Rudenio gėrybės ir Žiemos rūpesčiai. 2. Kristijonas 
Donelaitis, kilęs iš Lazdinėlių Gumbinės parapijos, gy
veno Stalupėnuose ir Tolminkiemyje, evangelikų kuni
gas. 3. Dočys, Krizas, Pričkus, Seimas, Slunkius, Pelė
da ir kt. 4. Šiemet minime 250 m. jubiliejų nuo K. D. 
gimimo.

U. 3. 1. žvakė. 2. ausys. 3. krosnis.
U. 4. 1. skudučiai — lietuvių liaudies pučiamosios 

švilpynės. Senovėje plačiai naudojo, vėliau išnyko. Ne
priklausomoje Lietuvoje buvo atgaivinti ir vartoti skau
tų bei kitų; 2. kanklės — styginis lietuvių liaudies mu
zikos instrumentas. Jomis skambino dainas, šokius. Turi 
5—13 stygų. Naudojami paskirai ar ištisais orkestrais; 
3.Rūpintojėlis — sėdinčio Kristaus medinė statulėlė, 
drožiama ypač Žemaičiuose; užtinkama medžio pasto
gėlėse, pakabintose prie sodybų, laukų, pakelėse ir miš
kuose.

U. 5. Švilpauja, ūkauja, burkuoja, kukuoja, dudena, 
kalena, gagena, krankia, kvarkia, baubia, suokia.

U. 6. 1. yra senoviškas, akmenimis grįstas kelias po 
vandeniu. Statyti apsigynimai nuo priešų. Gyventojai 

jomis pasitraukdavo į saugią vietą, arba iš netyčių už
puldavo priešą; 2. prasideda Burbiškiu kaime, apie 40 
m. nuo Sietuvos upelio ir baigiasi Raistų kaime. Plotis 
— 10 m., ilgis apie 200 m.; iš abiejų pusių neišbrenda
mos pelkės ir liūnai. 100 metrų nuo šios prasideda ant
roji; 3. kita K. yra apylinkėse prie Padievyčio ežero; be 
to Žemaitijoje jų yra ir daugiau.

U. 7. 1. didvyriai, 2. narsiai, žuvo, 3. nežinomi, 4. lie
tuvių.

PRATIMAS NR. 8

I. Skautiškoji dalis
U. 1. Pax Hill — B.-P. namai, Little ivlynthurst far- 

ma (ūkis) Anglijoje, jo paties pavadinta šiuo vardu; 
Paxtu — B.-P. vasarnamis Kenijoje, prie Nyeri — Pie
tų Afrikoje.

U. 2. B.-P. ragas, kurį jis turėjo iš Matabeland (Af
rikoje) karo laikų.

U. 3. Stovyklos higienai palaikyti duobė-išvietė.
U. 4. Ugniavietėje iškasti duobę. Virš jos deginti 

malkas, nužerti žarijas į šalį, sudėti bulves duobėn ir 
užpilti nedideliu žemės sluoksniu. Žarijas sustumti at
gal ant duobės, dar pridėti malkų ir kūrenti apie valan
dą. ,

U. 5. 1. gauti leidimą; 2. palikti atidarus ar uždarus 
(kaip buvo rasta); 3. palikti, kur rasta; 4. laikytis takų; 
nemindžioti pievų; eiti eže ar kraštu; 5. neskinti, neju
dinti; 6. neliesti; 7. nekankinti, neužmušti; 8. palikti to
kią, kaip rasta, arba tvarkingesnę.

44 —
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Skyrių tvarko ps. R. Pakalnis, 
20 Oak Leaf Dr.
Waterbury, Conn., 06708, USA

PASIKALBĖJIMAI APIE PAŠTO ŽENKLUS
31. Katalogai

Katalogu vadiname knygą, kurio
je kas nors surašyta ar išvardinta. 
Filatelijoje katalogas yra knyga, 
kurioje surašyti visi kurio nors 
krašto ar visų kraštų pašto ženklai. 
Katalogų yra įvairių: išleidžiamų 
tik kuriam nors kraštui ar viso pa
saulio kraštams.

Bene plačiausiai žinomas ir varto
jamas yra amerikiečių Scott kata
logas, išleidžiamas kasmet dviejose 
dalyse (I dalis — šiaurinė Amerika, 
Didž. Britanija, jos kolonijos ir 
įvairūs priklausiniai, II dalis — Eu
ropa ir likusieji pasaulio kraštai). 
Anglai išleidžia Stanley Gibbons ka
talogą, prancūzai ■— Yvert, šveica
rai — Zumstein, vokiečiai — Miehe- 
lio katalogą. Ypačiai geras Michelio 
katalogas, kuriame labai apstu įvai
rių naudingų informacijų. Katalo
gai rašomi ta kalba, kokiame krašte 
jie išleidžiami, o pašto ženklų kai
nos nurodytos tų kraštų valiuta. Tik 
vokiečių Michelio kataloge kainos 
duotos ne oficialiomis markėmis 
(DM), bet vadinamomis Michelio 
markėmis, kurios yra žymiai men
kesnės už oficialias.

Kataloguose yra duotas pašto 
ženklo piešinys, piešinio numeris, jo 
eilinis numeris, sulig išleidimo da
ta, pasakyta jo vertė ir spalva, jei 
yra atspalvių — nurodyti ir jie, pa
žymėti kiti skirtumai, paklaidos ir 
kitokios reikalingos pastabos, ir nu
rodyta kaina kiekvienam pašto 
ženklui atskirai — pradžioje nevar
totam, paskui vartotam. Pažymima 
kokia spauda ženklai spausdinti, 
perferuoti ar ne, ant kokio popierio 
(su ar be vandens ženklų), išleidi
mo metai, kokia proga išleisti, kar
tais duodamos ir kitos naudingos 
pastabos ar nurodymai. Vokiečiai 
savo kataloge stengiasi dar tiksliai 
nurodyti išleidimo datą (metus, mė

nesį ir dieną), dailininko pavardę, 
Įgra viruotojo pavardę, spaustuvės 
pavadinimą. Be to, katalogai trum
pai aprašo, kur nurodytas kraštas 
randasi (truputis geografinių ir is
torinių žinių), kokia valiuta ten

Klišė Nr. 31
Suomija, gražusis ežerų kraštas. 
Šis pašto ženklas Scotte turi 205a 
numerį.

vartojama, ir kiti nurodymai. — 
Katalogą turėti yra būtina kiekvie
nam filatelistui: be jo neišsiversite. 
Kadangi jie paprastai gana brangūs 
(amerikiečių Scottas abi dalys kai
nuoja apie 12 dolerių), tai pradžiai 
patartina įsigyti vartotą, senesnių 
metų: naujienų jame nerasite, bet 
praktiškam darbui jis pilnai tiks.

Ant. Bernotas aukštą vertę. R.P.

Visi su SKAUTŲ AIDU!

įvairumai
Dauguma skautiškų pašto ženklų 

rinkėjų nepasitenkina vien ženklų 
ar FDC (pirmos dienos vokų) rinki
mu, bet ieško ko nors naujo ar įdo
maus savo rinkiniams papildyti.

Šio laiko pavyzdžiu paimkime 
Kipro salą (Cyprus). Jungtinių 
Tautų (UN) kariuomenės daliniai 
tvarkai palaikyti Kipro saloj jau 
būna nuo pr. m. birželio mėn. ar net 
nuo dar anksčiau. Atrodo, kad tai 
neturėtų nieko bendro su skautiš
kųjų ženklų rinkimu. Tačiau filate
listui tai yra gera dirva.

Tie daliniai Kipre sudaryti iš Suo
mijos, Kanados, Didžiosios Britani
jos ir Danijos vyrų. Policijos dali
niai išimtinai iš Austrijos. Visos čia 
minėtos valstybės yra išleidusios po 
vieną ar po seriją pašto ženklų 
skautų organizacijai pagerbti.

Visas įdomumas toks, kad UN 
kariuomenės daliniai Kipre turi tei
sę iš Kipro siunčiamiems laiškams 
vartoti savo valstybės pašto ženk
lus. Ir štai kas atsitinka: pavyzdžiui, 
kanadietis, siųsdamas laišką į na
mus, užlipina Kanados išleistą skau
tišką pašto ženklą. Jungtinių Tautų 
(UN) pašto įstaiga ženklui nuver
tinti uždeda savo antspaudą, be ku
rio dar yra ir vietinis antspaudas su 
data ir įrašu “Cyprus”.

Toks reiškinys nėra kasdieninis, 
ir ateityje tokie vokai filatelijos 
rinkoje turės savo atatinkamai
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(IRISU DIDŽIOJI SCHD.I
JAV ATLANTO RAJONAS

BOSTONAS
Naujas skautu tėvų komitetas. 

BALTIJOS ir ŽALGIRIO tuntų 
skautų-čių tėvų visuotinis susirinki
mas išrinko naują komitetą: pirm, 
inž. Vyt. Eikinas, nariai p. P. Am
braziejus, p. St. Jakutis, p. Ir. Gali
nienė ir p. A. Starinskienė. Revizi
jos komisija: inž. A. Lapšys, p. N. 
Adomkaitis ir p. F. Karosienė.

Kalėdų gerasis darbelis ŽALGI
RIO tunte sudarė 25 dol. pinigais.

ŽALGIRIO tuntas, pagal LSB re
gistracijos duomenis, turi 64 narius; 
tuntininkas s. Č. Kiliulis. Tunto ad
jutantu yra v. si. R. Kalvaitis, iždi
ninku — v. si. A. Kubilius, būklo 
administratorium —■ v. si. Vyt. Dil
ba, knygynėlio vedėju — v. si. Alg. 
Adomkaitis, sporto vadovu ■— si. 
Alt. Baika, KĘSTUČIO dr-vės drau
gininku — psl. Gint. Vaičaitis, sk. 
v. dr-vės vadu — ps. R. Bričkus; sk. 
vyčių būrelių vadais — ps. Vyt. 
Dambrauskas ir v. si. Ged. Juozai
tis.

Savo b.ūkle. Būklo remonto dar
bai baigti. BALTIJOS ir ŽALGIRIO 
tuntų skautės ir skautai gerokai pa
sidarbavo. Sudėjus darbo valandas 
į krūvą išeitų apie 300. Būklas yra 
Lietuvių Piliečių draugijos namo 
IV-ajame aukšte.

Bostono, Mass., BALTIJOS ir ŽALGIRIO tuntų vadovai-ės su tėvų 
komiteto pirmininku dr. Br. Baškiu aptaria veiklos reikalus.

15-os metų sukaktys. Abu tuntai 
gražiai paminėjo Bostono skautų 
15-os metų veiklos sukaktis. Ta pro
ga atidarytas naujasis būklas su 
adv. J. Grigaliaus žodžiu. Iškilmin
goje sueigoje įteikti garbės žymens: 
UZ NUOPELNUS — p. J. Tumavi- 
čienei ir p. E. Kleinui, PAŽANGU
MO — psl. Alg. Valančiūnui, o VĖ
LIAVOS — psl. V. Mikaiciui. Nau
joji paskautininkė Danutė Vencku
tė davė skautininkės įžodi. Didie
siems būklo rėmėjams buvo įteikti 
padėkos raštai. Svečių šventėje bu
vo daug. Net iš Kennebunkporto at
vyko kun. V. Bitinas su savo skau
tais. Šalia iškilmingosios dalies, bu
vo ir laužo programa salėje, vaišės 
ir k. Tėvų komitetas ta proga gavo 
187.50 dol. skautų-čių veiklos rei
kalams.

Nauji skautininkai. Į skautininko 
laipsnį buvo pakelti: tuntų kapelio
nas ps. kun. J. Klimas ir tuntininkas 
psk. Č. Kiliulis, į paskautininkės — 
BALTIJOS tunto adjutante D. 
Venckutė. K. N.

WATERBURY, CONN.
Kas Skautų Aidą 1965 metams už

sisako per tėvų komitetą, už laik
raštį temoka 1.50 dol., kitą tiek ligi 
pilno mokesčio primoka tėvų komi
tetas. Užsisakyti tuo būdu galima ir 
per knygyną Spaudą.

Ps. R. Bričkaus nuotr.

NEW YORK, N. Y.
Rajono vadeivė s. I. Treinienė XII. 

13 lankė čia skautes. Dalyvavo 
skaučių sueigoje, vadovių pasitari
me ir t. t.

Plačiai aptartas Gintaro mokyklos 
vadovėliui medžiagos rinkimo ir 
knygos redagavimo reikalas.

Tam reikalui sudarytas redakcinis 
kolektyvas: Auksė Budreckienė, Jū
ratė Kleizaitė, Fleda Nemickienė ir 
Audronė Senkutė. A.S.

Skautų tėvų ruoštas XI. 12 paren
gimas davė gražaus pelno skautiš- 
kajai veiklai palaikyti. Buvo sol. 
Irenos Stankūnaitės koncertas, vai
šės, šokiai ir t. t. Lietuvos skautų 
įsteigėjas v. s. Petras Jurgėla buvo 
pagerbtas ir lietuvių raštų albumu 
apdovanotas. Komitetui vadovauja 
p. Leveckienė. New Yorko skautų 
tėvų komitetas pernai net du kartu 
po 50 dol. paskyrė Skautų Aido lei
dimui paremti. Db.

Akademinio skautų sąjūdžio New 
Yorko skyrius XI. 21 suruošė paren
gimą, kurio 1000 dol. pelną paskyrė 
lietuvių kultūros židinio NY staty
bai paremti.

PROVIDENCE, R. I.
Laisvės Varpo skautų dr-vei va

dovauja Stasys Rastonis, jo pava
duotoju yra Jonas Šipaila.

Šešupės skaučių dr-vės draugi
ninke iš seniau tebėra uoli vadovė 
I. Paulauskienė.

XI. 28 įvyko vakaras su programa. 
Rašytoja Aldona Baužinskaitė - 
Kairienė skaitė savo kūrybos eilė
raščių; ps. J. Starėnas padainavo, o 
s. v. S. Rastonis paskambino muzi
kinių dalykų.

Klebonui kun. V. Martinkui už pa
ramą skautų veiklai įteikta dovanė
lė knyga. Rėmėjų vadovams M. Sau- 
lėnienei ir L. Kukanauzai — ordinai 
už jų dideles pastangas remti skau- 
tus-es.

Buvo svečių iš kitų kolonijų ir ra
jono vadeiva s. J. Raškys. Kr.
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HARTFORD, CONN.

XI. 22 įvyko iškilminga sueiga. 
TĖVIŠKĖS v-ja paminėjo sąjungos 
metines ir Lietuvos kariuomenės su
kaktį; dalyvavo ir ŠATRIJOS v-jos 
skautės.

Šv. Trejybės bažnyčioje skautai 
dalyvavo pamaldose uniformuoti su 
vėliavomis.

Po pietų bažnyčios salėje Įvyko 
iškilminga sueiga, kurioje dalyvavo 
skautų tėveliai ir svečiai. Įžodį da
vė Danutė Šliogerytė, Irutė Virku- 
tytė, Aldona Vitėnaitė ir Leonas 
Zdanys.

Sąjungos metinių proga V. S. ap
dovanojo vietininkijos skautus gar
bės žymenimis: jūr. skautų Žuvėd
ros skilties vadą v. v. R. Petniūną 
TĖVYNĖS SŪNAUS žymeniu ir sk. 
vyčių Geležinio vilko būrelio narį 
s. vyt. v. si. Kazimierą Dūdą VĖ
LIAVOS žymeniu.

Taip pat buvo išdalinti pažymėji
mai baigusiems skiltininkų kursus. 
Skautas Vytautas Zdanys, jr., buvo 
pakeltas į paskiltininkio laipsnį.

TĖVIŠKĖS vietininkijos v-kas j. s. 
Ignas Petniūnas padėkojo s. K. Ma- 
rijošienei, ps. B. Šimanskienei ir k. 
už įdėtą darbą, paruošiant skautus 
tautinių šokių Lietuvių dienai New 
Yorke.

Kariuomenės sukakties minėjimo 
įdomią paskaitą skaitė Nepriklauso
mosios Lietuvos kariuomenės gen. 
štabo pulkininkas Antanas Šova.

Sueigai vadovavo ps. Vytautas 
Zdanys.

Buvo padeklamuota keletas eilė
raščių, paskaityta ištrauka iš “Ge
dimino sapno”, pašokta keletas tau
tinių šokių, pagrota armonikėlė ir k.

J. B.

KENNEBUNKPORT, ME.

Lietuvos kariuomenės minėjimo 
šventė

Šventė praėjo gerai Šv. Antano 
gimnazijoje, kur yra mokinių iš 
įvairių ir labai tolimų vietovių.

Pradėta šv. Mišiomis, kurias atna
šavo pranciškonų provincijolas ir 
gimnazijos rektorius tėv. Leonardas 
Andriekus, OĖM; jis taip pat pasa
kė įspūdingą pamokslą. Gimnazijos 
mokinių choras giedojo.

Po pietų įvyko iškilmingoji suei
ga. Įneštos vėliavos. Kun. Bitinas 
sukalbėjo maldą. Po atidarymo iš
kilmių buvo skautų įžodis. Naujieji 
skautai buvo sveikinti saviškių ir 
svečių skautų iš kitur.

Meninėje dalyje Gintaras Buivys 
ir Petras Bražionis deklamavo Pu
tino eilėraštį Amžiną Atilsį. Rimas 

Danaitis paskaitė Nežinomo Lietu
vių laiško sesėms ir broliams trem
tyje ištraukas. Gimnazijos choras, 
šalia dviejų partizanų dainų, daina
vo dar kelias kitas.

Šventė baigta visų giedotu Tautos 
himnu.

Minėjimą ruošė MINDAUGO dr- 
vė, o programai vadovavo draugi
ninkas Gintautas Miceika.

Rič. Baliūnas

ELIZABETH, N. J.

XII. 12 įvyko Palangos vietinin
kijos skaučių kalėdinė šventė, kurią 
aplankė ir rajono vadeivė s. I. Trei- 
nienė iš Bostono.

Įprastinės iškilmės, bet įspūdingos. 
Rikiavimai, raportai, vėliavos ir t.t. 
Bet viso to turinys gražus. Maldą 
sukalbėjo kapelionas kun. J. Pra- 
gulbickas. Aldona Meilutė davė įžo
dį. Kalėdinių eilėraščių padeklama
vo Vita Kvedaraitė ir Audronė Bar
ty tė, Jūratė Veblaitytė skambino 
pianinu. Gerai vaidintas ps. S. Kal- 
vaitienės scenos vaizdelis Stebuk
lingoji eglutė. Vėliau svečiai buvo 
pavaišinti, o su mažaisiais šventės 
dalyviais ir tokiais pat svečiais sma
giai pažaista įvairių žaidimų.

Vietininkijai nuoširdžiai vado
vauja ps. Ramutė Lora. D.

Chicagos L1TCANICOS tunto skautai su vadovais įdomiai susėdę kalėdinės sueigos metu Jaunimo Centre.
Kun. A. Kezio, S.J. nuotr.
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JAV RAMIOJO VANDE
NYNO RAJONAS

LOS ANGELES, CALIF.

Senųjų skautu židinys XI. 28 mi
nėjo savo 9-ąsias veiklos metines. 
Programėlė, vaišės, ir filmas iš židi- 
niečių gyvenimo sukėlė gražią nuo
taiką patiems židiniečiams ir pobū
vio svečiams.

Židinys jaukiai apjungia senuo
sius skautus bei skautes ir uoliai vi
sokiais būdais padeda reguliariems 
skautų ir skaučių vienetams, pini
gais, patarimais ir p.

V. s. V. Barmienei paprašius, bu
vo sudėta 37 dol. paremti idėjos se
seris už geležinės uždangos.

XI. 29 kariuomenės minėjimo pa
maldose organizuotai ir su vėliavo
mis dalyvavo Anykščių Šilelio vil
kiukų dr-vė, s. V. Svidersko vado
vaujama. Ši vilkiukų dr-vė labai 
veikli ir dažnai pasirodo su savo 
programa bei sceniniais dalykėliais 
įvairiuose tautinio charakterio lie
tuvių parengimuose. J.P.

Skautu akademiku vėliava pa
šventinta XI. 8.

Skautai akademikai Šv. Kazimie
ro parapijos rajono sekmadieniais 
laiko spaudos kioską, kur platinami 
visi lietuviški žurnalai. L.

JAV VIDURIO RAJONAS

CHICAGO, ILL.

Skautu vyčiu tradicines Kūčias ir 
šiemet turėjo Lituanicos tunto Dr. 
Vinco Kudirkos skautų vyčių būre
lis.

Lituanicas tunto skautų Vinco 
Krėvės dr-vė gerai veikia, ps. J. Pa- 
ronio vadovaujama. Adjutantu yra 
K. Kaveckas, skiltininkais ■— A. 
Buchas, V. Krapauskas, G. Plačas ir 
A. Plioplys. Dr-vė turi ir savo tėvų 
komitetą, kurio pirmininku yra p. 
RaslaviČius.

Aušros Vartų tunto Žibučių I dr- 
vės perrinktas tėvų komitetas, da
bar jame yra: p. Karaliūnas, p. Ra
manauskas, p. Maleckienė, p. Kaza
kevičienė ir p. J. Petkienė.

V. s. Bronius Kviklys už savo vei
kalą MŪSŲ LIETUVA Ohio lietuvių 
gydytojų draugijos buvo apdovano

tas jų metine premija, 1000 dol. Šis 
veikalas didelis įnašas Lietuvai.

Kernavės tunto skiltininkų kur
sai įvyko XI. 21-22 Jaunimo centre. 
Gausiai lankė esamos ir busimosios 
skiltininkės. Instruktoriais buvo s. 
B. Kožicienė, s. L. Luneckienė, ps. 
B. Vindašienė, v. s. V. Statkus, v. s. 
Statkienė, s. V. Vijeikis, s. I. Vil
kienė ir k.

Mirė P. Rakas, 1956 m. Chicagos 
skautams pavedęs savo ūkį naudoti 
stovyklavietei, žinomai Camp Ra
kas, Custer, Mich., vardu. Savo ge
radario čikagiečiai skautai-ės liūdi.

Aušros Vartų tunto Mirgos vyr. 
skaučių būrelis XI. 15 šventė savo 
gyvavimo dešimtmetį. Į šventę buvo 
atsilankiusios ir pačios vyriausios 
vadovės — v.s. O. Zailskienė, s. F. 
Kurgonienė, v. s. J. Bobinienė ir k. 
Būrelio nutaiką puiki.

Lituanicos tunto tėvų komitetas 
buvo suruošęs gerai pavykusį vaka
rą XI. 28. Kr.

KANADOS RAJONAS
HAMILTON

Skautu rėmėju valdyba: pirm. D. 
Stukas, vicep. P. Sakalas, sekr. P. 
Breichmanis, kasininkas N. Zabu
lionis, ūkio reik. ved. B. Keršys ir 
parengimų reikalų tvarkytojos — 
Panavienė ir Urbonavičienė.

LONDON, ONT.

Skautu vyčiu židinio vardu A. J. 
Švilpa ėmėsi iniciatyvos suorgani
zuoti sporto klubą. Labai veikliai 
organizuoti prisideda L. Butkus, V. 
Kiaupas, E. Daniliūnas ir k.

NIAGARA

Skautų rėmėju naujoji valdyba: 
F. Janušonienė, P. Gudaitienė, S. 
Šetkus, A. Gverzdys.

TORONTO

Skautu akademiku naujoji valdy
ba: G. Rinkūnaitė, D. Tamulionytė, 
D. Jurkšaitytė, J. Karka ir G. 
Skrinskas.

Skautu tėvu komiteto XI. 7 vaka
ras labai gerai pavyko.

Kariuomenės šventės proga įvyko 
Šatrijos tunto sueiga. Pašnekesį pra
vedė tuntininkė ps. S. Zubrickaitė. 
Rajono vadeivė s. M. Vasiliauskienė

JAV Atlanto rajono skautu 1964 
m. sporto varžybas laimėjusieji Bos
tono ŽALGIRIO tunto komandos 
atstovai su tuntininku s. Č. Kiliuliu 
džiaugiasi savo laimėjimais.

Ps. R. Bričkaus nuotr.

kalbėjo apie seseriškumą. Tėvų ko
miteto pirm. J. Adomavičius įteikė 
dovanas Rūtos ir Tulpės draugo
vėms už laimėtą konkursą. Jaun. 
skautės įžodį davė J. Galionaitė, D. 
Imbrasaitė, J. Reginaitė ir D. Sin
kevičiūtė. Laužą pravedė J. Batū- 
raitė.

Pasikeitė draugovių vadovės. Ps. 
D. Skrinskaitė Dainos dr-vę perda
vė v. sk. G. Lapienei, o vyr. skaučių 
Vaidilutės draugininke tapo D. 
Mockutė.

Šatrijos ir Rambyno tuntų skau
tai-ės XII. 13 dalyvavo organizuo
tai ir uniformuoti iškilmingose pa
maldose buv. Lietuvos Skautų Šefo 
Antano Smetonos 20 metų mirties 
sukaktis minint.

Rambyno ir Šatrijos tuntu jūros 
skautai-ės turėjo sezono uždarymo 
ir kariuomenės šventės iškilmingą 
sueigą XII. 6 d. Kandidatai J. Lasys, 
A. Dimskis ir M. Butėnaitė davė 
įžodį. Oficialioji dalis užbaigta Tau
tos himnu. Linksmąją dalį puikiai 
išpildė sesės. Konkursinį skaitymą 
laimėjo sk. Žemaitytė. V. Žolpytė 
skaitė skilties tema “Ką man duoda 
skaučių organizacija?” Skautai pa
šoko sportišką žaidimą ir po to vai
šino kavute ir pyragais. Iš sueigos 
visi j. skautai-ės ir svečiai išskubė
jo į paskaitą, kurią skaitė prof. J. 
Eretas iš Šveicarijos. Už tokią tur
tingą paskaitą visi skautai-ės esame 
profesoriui nuoširdžiai dėkingi. T.
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