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KNYGA APIE MŪSŲ SKAUTIJĄ

V. s. Petras Jurgėla jau treti metai 
dirba, ruošdamas spaudai, turbūt, 
pirmąją tokio pobūdžio knygą apie lie
tuviškąją skautiją: .virš 300 p. dydžio, 
iliustruotą dokumentinėmis nuotrauko
mis ir apimančią Lietuvos skautų orga
nizacijos istoriją nuo pat pradžios sun
kenybių per Nepriklausomybės klestė
jimą, per tremties vargus, per emigra
cijos plotį, iki ateities vilčių. Autorius 
eina jau prie darbo pabaigos, derinda
mas, trumpindamas ir ištaisinėdamas 
atskiras knygos dalis. Autoriui sting a 
ryškių nuotraukų iš didesnių skautiškų 
įvykių: Lietuvoj, tremty, ir emigracijos, 
ypač iš oro skautų veiklos. Kas jų turė
tų, LABAI PRAŠOMAS paskolinti jų, 
prisiunčiant tiesiai Autoriui - 800,
Goodrich St., Uniondale, Hempstead, 
N. Y., USA. - Ant nuotraukos nugaros 
pieštuku užrašoma vaizduojamojo įvy
kio data ir vieta bei siuntėjo adresas, 
kad kiekviena nuotrauka galėtų būti 
grąžinta siuntėjui, jąja pasinaudojus.

Autorius yra užsibrėžęs pats šią 
knygą išleisti, ir tai beveik normaliu, 
ne tremtinišku tiražu, idant ji atsiektų 
knygai statomus tikslus. Išleidimui 
bus reikalinga sutelkti iki 800 prenume - 
ratų po 2 dol. ( vėliau knygos kaina bus 

aukštesnė. Jau yra surinkęs per 100 
prenumeratų.

Atsimenant Autorių, kaip mūsų or
ganizacijos Pirmūną ir kaip pirmųjų 
knygų skautybės klausimais lietuvių 
kalba Autorių (kas nežino jo "Pirmųjų 
Žingsnelių" ar "Skautybės - Piliečių 
Auklėjimo Mokyklos"!), visi vienetai 
yra raginami rasti galimybės užsipre
numeruoti šiąknygąpo kelis egzemplio
rius reprezentacijai ir sutelkti prenu
meratorius iš savo aplinkos. Prenume
ratas prašoma siųsti tiesiai Autoriui - 
Leidėjui.

(VS laiškai vadams)

Sktn. prof. Ig. Končių jo broliui 
mirus širdingai užjaučia

PLSS Pirmija

Sktn. prof. Ig. Končiui jo broliui 
mirus nuoširdžiąužuojautąreiš- 
kia -

Brolijos Vadija

Mūsų mielam bendradarbiui prof. 
Ig. Končiui jo broliui mirus nuo - 
širdžiai užjaučia

Skautu Aidas

Viršelis: Dail. Telesforo Valiaus 
Vinjetės: Vyt. Maco ir kt.
Spaudė: J.Danaičio Spaustuvė

" Banga "
570 Queen St. E. Toronto, Ont.

Visi, buvę 92 D. L. K. Kęstučio 
SkautųVyčių būrelio Seligenstadte, 
Vokietijoje, nariai, skautai vyčiai 
ir kandidatai, prašomi skubiai 
atsiliepti sekančiu adresu:

Vyt. Tarvainis 
4208 McKinley Ave., Detroit 8, Mich.
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SVEIKINIMAS PASAULIO LIETUVIU SKAUTŲ SĄJUNGOS
NARIAMS

Ar įvyks tremtinės Tautos laukiamoji permaina ateinančiais metais? Ar su
gaus prisikėlimo varpai ir nukris verguvės pančiai nuo sukaustytų rankų, ir kojų, 
mintijimo ir širdies jausmų? Ar suskambės laimėjimo himnai ir karštos padėkos 
maldų žodžiai? Tai yra mūsų Tautos ir mūsų, kaip tos Tautos organizuotos jau
nuomenės, klausimai Naujųjų Metų akivaizdoje. Į šiuos klausimus dar niekas 
negali duoti džiuginančių atsakymų, nes šie klausimai yra visos žmonijos klausi
mai ir jų išsprendimas šiandie yra susaistęs visas mūsų žemės rutulio tautas. 
Šių uždavinių išsprendimas žemes rutulio ir visos žmonijos mastu, atrodo, ne - 
gali apsiriboti vienerių metų laiko ribomis. Todėl netiktų šiandie linkėti to, ko 
negalima realiai pagrįsti. Šiandie, sutikdami Naujuosius Metus, tegalime raginti 
vienas kitą telktis, rištis, nepasimesti, organizuotis ir ugdyti savo dvasios ir 
kūno jėgas po brangiąja trispalve ir žaliąja Lelijos - Rūtos vėliava. Šios vėliavos 
ir Lietuvos Skautijos šūkis "Dievui, Tėvynei ir Artimui" tenušviečia visuose pa
saulio kraštuose gyvenančių mūsų sąjungos narių kelius ir nuolatos tekursto 
tvirtą ir nepalaužiamą pasiryžimą kovai už teisingumą, už Amžiną Tiesą, kuri 
viena tegali sugrąžinti tremtinių tautą į savo namus.

Budėkime !
Vyr. Sktn. K. Palčiauskas

PLSS Tarybos Pirmijos Pirmininkas
JAV, 1950 m. gruodžio mėn. 31 d.

BROLIAI SKAUTAI IR SKAUTININKAI !

Sveiki sulaukę Šv. Kalėdų. Kaip slenkstis po slenksčio taip Naujieji Metai jau 
kelintą kartą praslenka po mūsų kojomis tremties ir emigracijos kelyje. Ir juo 
toliau, juo tas slenkstis atrodo aukštesnis. Ant jo pasistiepę tarytum jau pradeda
me pramatyti lemtingą valandą artėjant.

Iš to, kas dedasi aplink mus, nedviprasmiškai ryškėja, kad gal už metų už 
antrų, bet jau visai ne už kalnų spręsis: pražūtis ar laisvas kelias mums su
grįžti !

Tad laikykimės įsikibę draugėn, glaudžiau spauskimės į gretas, nors mūsų 
būtų vos du trys kuriame nors pasaulio kamputy. "Skautų Aidas" mus sujungs su 
visa Brolija, nuplasnodamas į visus pasviečius ir nešdamas tą gerą nenutraukia
mą žinią: čia įsisteigė vilkiukų būrelis, čia skautai stovyklavo, čia vyčiai prie 
laužo skambią dainą sudainavo, čia jūrų skautai burlaivį į vandenis nuleido, čia oro 
skautai sklandytuvais orą raižo, čia korporantai studijuoja, čia skautininkų ramo
vė, nors ir pasyviųjų žiūrėk - ir ta prakaituoja.

Viltingai ir ryžtingai į Naujuosius Metus !

Budėkime !
Vyr.Sktn. V. ČEPAS 

Vyriausiasis Skautininkas

/ Lietuvos \ 
; nacionalinė 
' M.Mažvydo

■ biblioteka/
1
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NAUJĄ DARBĄ PRADEDANT

Naująją "Sk. Aido" redakciją ir ad
ministraciją su pirmuoju 1951 metų 
numeriu perimančią laikraščio leidimą, 
laukia sunkūs uždaviniai. Lietuvos 
skautijai pabirus po visus pasaulio že
mynus, "Sk. Aidui" tenka pareiga išlai
kyti mūsų organizacijos ryšį, savo 
žodžiu nuolat skatinti skautiškam vei
kimui, priminti pareigas šventajai mū
šų tėvų Žemei. Paskutinių keletos metų 
emigracinės vilnys stipriai sužalojo 
jau Vokietijoje susistovėjusią skautišką 
veiklą. Vienetai iširo, vadai ir skautės 
- skautai išsiskirstė po visas puses. 
Gyvename vėl tokį laiką, kai iš nieko 
reikia viską pradėti.

Bet pakartotinės išeivijos lietuviško
ji skautija iš lėto tvirtėja, ryšiai iš 
naujo mezgami, nes mums entuziazmo 
niekuomet nestinga. Mes vėl kuriame 
naujus vienetus ir planuojame naują 
darbą. Vėl mūsų vėliavos kyla dangun, 
lietuviška daina skamba nuo Kordiljierų 
iki Australijos stepių, nuo Šv. Lauryno 
upės žiočių iki neramiųjų Čilės pakran
čių, vėl rusena mūsų stovyklų laužai.

"Sk. Aidas, visų Lietuvos skautų-Čių 
laite-aštis, jau Vokietijoje be niekeno 
medžiaginės pagalbos iš šalies, vien 
nepaprastomis vyr. sktn. K. Krauso ir 
jo bendradarbių pastangomis pajėgė 
atsistoti ant kojų ir šviesti mūsų skau
tiškajam keliui tol, kol susidėjusios 
gyvenimo sąlygos išardė gražius užsi
mojimus. Vėliau, Kanadoje, skautininkų 
P.Enskaičio, V. Šarūno ir kitų pastan
gomis atgaivintas, lankė jus visus pas
kutinius metus.

Lietuvoje puošnus, Vokietijoje mažiau 
puošnus, Kanadoje kuklus-jis visuomet 
buvo mums mielas ir laukiamas sve
čias. Ir šiuo metu mūsų visų pareiga jį 
remti ir išlaikyti. Veltui būtų naujosios 
vadovybės pastangos, jei jūs visi, se
sės ir broliai, skautininkės - kai mums 
nepadėtumėte.

Kas rašote - rašykite ! Laukiame ori
ginalių ir verstinių dalykėlių nebūtinai 
liečiančius vien skautiškus reikalus,
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laukiame eilėraščių, korespondencijų, 
nuotraukų. Visus kviečiame į darbą. 
Kieno plunksnos rūdyti pradėjo - šveis- 
kite ir mūsų nepamirškite ! Kurie nesu
gebate rašyti, platinkite, kad galėtume 
pasidžiaugti artimoje ateityje pirmuoju 
tūkstančiu prenumeratų!

Tik mūsų visų bendromis pastango
mis turėsime įdomų, gražų ir nuolat 
tobulėjantį laikraštį.

Lietuvos Skautų Brolijos Kanados Ra
jono Vadijai ir energingam Toronto tun
tui tenka garbinga pareiga globoti per 
pasaulį keliaujantį "Sk. Aidą". Gimęs 
Šiauliuose, brendęs Kaune, vargą var
gęs Detmolde ir Augustdorfe, jis per 
Rodney pasiekė Toronto.

Tebūna jo sustojimo vieta ir namai 
- mūsų brangus Vilnius ! Budime !

"Sk. Aido"Redakcija ir 
Administracija

Jaunimui yra tiesiog prigimta pri- 
kilti augstesnį esmiško gyvumo laipsnį. 
Bet kurie tam nenuoširdiai pasišventia, 
labai greit patenka į nelabojo galią ir 
tiesiog vykdo jo liepimus, nuolat kirši
na žmones ir neša į juos visokius nela- 
bumus. Negyvendami meileje, jie tarsi, 
nuo Dievo atsikreipia ir skiriasi žuvi
mui.

Bet į juos nereikia šveisti piktai, 
niekuomet apie juos piktam nemąstyti 
bet vis jų tikrai širdingai atsiminti 
maldoje: "Mylėkite savo priešus, gera 
darykite tiems, kurie jūsų nekentia ir 
melskitės už persekiojantius ir šmei
žiančius jus(Mato 5, 44)

Vydūnas

Juo mažiau žmogus inteligentiškas, 
tuo mažiau jis dėmesio kreipia į kitus, 
ir juo mažiau jis gyvenime patyręs, 
tuo labiau jis pučiasi. (Guitrv)
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DIEVAS -

jei pajėgtume! nulipti istorijos laip
tais iki pirmosios šeimos ir taip atsi- 
rastumei pirmojo žmogaus - tėvo aki
vaizdoje, išgirstumei iš jo lūpų sekan
čius žodžius: Mano ir tavo tėvas yra 
Dievas, su manimi kartoki;"Tėvemūsų, 
kurs esi danguje, teesie Šventas tavo 
vardas, teateinie tavo karalystė, tee
sie tavo valia, kaip danguje taip ir 
ant žemės."

Dievas yra: Vienas ir Triasmenis, 
nematomas, begalinis, nesikeičiąs, ku
ris viską mato ir žino.

Kas galėtų neigti Dievą, žvelgdamas 
į žvaigždėtąjį dangų, suklupęs prie sa
vo tėvelių ar artimųjų kapo, yra di
džiai nelaimingas nešąs savyje didelę 
kaltę.

Pirmasis bedievis be abejo buv o 
žmogus, slėpęs savyje didį nusikaltimą 
kitų žmonių atžvilgiu, ir, neigdamas 
Dievą, vienintelį savojo nusikaltimo 
liudininką, mėgino nutildyti savo sąži
nės priekaištavimus, kurie jį kankino.

-Mazzini- 
ŽMOGUS -

pradžioje Dievas sukūrė dangų ir 
žemę, gėles, medžius, gyvulius, 
aušrą ir saulėlydį ir visą tai, ką ma
tome apie save. Vėliau sutvėrė žmogų, 
stebėtiną dvasios ir kūno junginį, pa
našų į save. Jam davė gyvenimo drau
gę ir štai turime pirmąją šeimą.

Skaute, tu esi Dievo sūnus 1 Tau yra 
duotas protas, kad jį pažintumei, davė 
Kūrėjas širdį, kad Jį mylėtumei, valią, 
kad jam tarnautume!.

Prisimink savo kilnią dievišką kilmę 
ir nesigėdink Dievo, dangiškojo Tėvo !

JĖZUS KRISTUS -

Dievas apdovanojo gausiomis dova
nomis, tarp jųjų ir laisvu apsisprendi-

(Kas yra iš Dievo, klauso Dievo žodžio)
Jono VIII-47 

mu. Adomas ir Ieva tą kilniausiąją 
dvasios pajėgą panaudojo piktam - ne- 
paklusnybei: visatos Kūrėjo teisi ranka 
juos palietė ir su jais jųjų vaikus.

Antrasis Švenčiausios Trejybės as
muo t. y. Dievo Sūnus, visų žmonių iš
ganymo labui tapo žmogumi, bendradar
biaujant Sv. Dvasiai, iš skaisčiausios 
Mergelės Marijos įsčiaus priimdamas 
žmogišką kūnąir sielą; kentėjo ir mirė 
ant kryžiaus, trečią dieną prisikėlė 
amžinajam gyvenimui.

Skaute, tu esi išvaduotas iš pirmųjų 
tėvų nuodėmės grandinių brangia kaina, 
ne auksu ar sidabru, bet nukryžiuotojo 
Dievo Sūnaus kraujo auka. Į jo begalinę 
meilę atsakyk savąja ištikimybe 1

AMŽINASIS GYVENIMAS -

žemiškasis gyvenimas nėra nuolati
nio džiaugsmo, nei nuolatinių kančių 
laikas; tai bandymo ir nuopelnų metas. 
Jo riba yra tikra, mums nežinoma, bet 
viską nusprendžianti, tai yra amžinosios 
dienos aušra neturinti saulėlydžio.

Skaute, kelk savo žvilgsnį į aukšty
bes, į tą palaimintą skaistaus Galybių 
Viešpaties veidą, kurio regėjimą re
ligija Tau užtikrina danguje.

Ten, virš žmogiškų skausmų ir aist
rų, virš klaidingai suprastos gyvenimo 
prasmės, randasi tai, kuo alsuoja 
skaisčiosios sielos, kame stipriau 
plaka teisiųjų širdys; ten randasi Švie
sos Tėvas, kuriame netobula Šios že
mes kūrinių meilė yra sukilninama 
tyros meilės liepsnose; ton švieson 
žvelgia šventieji, kankiniai, didvyriai, 
ton švieson žvelgiame ir mes, nes Ji 
priduoda prasmės gyventi mums skaus
mų ir verksmo valandose.

Šventajame Rašte randame: - Nei 
akis matė, nei ausis girdėjo, nei žmo
gaus širdin įžengė, ką paruošė Dievas 
tiems, kurie Jį myli.

5



i 
į.

MŪSŲ MAŽAJAI SESEI

Žiūrėk, mėlynas vakaras jau uždegė 
gelsvus gatvių, žiburius, ir minkštos 
sutemos atvilnija pas mus pro langą. 
Uždek visas žvakutes, sesyte, ant savo 
mažos eglutės ir atsisėsk čia prie ma
nęs: aš noriu Tau pasekt Kalėdų, pasaką, 
kai už lango temsta ir taip tyliai 
sninga ,. .

O, štai ir dega žvakelės ! Ar matai, 
kokia dabar graži Tavo eglutė, lyg ka
ralaitė iš užburto sodo? Taigi, klausyk. 
Netrauk kojų ant kėdės, neseksiu apie 
piktas raganas ir kryžkelėse dejuojan
čius vaiduoklius. Aš tau, sesut, 
papasakosiu,
KAIP ŠUO MARGIS, KATINAS RAINIS IR 

GAIDYS BALTASPARNIS GIMUSIO
KŪDIKĖLIO IEŠKOJO

Buvo skaisti, šalta Kūčių, naktis. 
Laukai miegojo apsidangstę sniego pa
talais, o danguje pleveno tūkstančiai 
sidabrinių žvaigždžių. Begalinė, šalta 
tyla gaubė blizgančius pusnynus ir nuo
gas šakas į žvaigždes iškėlusius me-

Ten yra Dievas Tėvas, kuris tavęs, 
broli ir sese laukia, nes Jis visus su
kūrė amžinajai laimei. Kas tai neigtų, 
sakytume, jog tai netikintis, kas tai pa
šalina kitam iš kelio, būtų nusikaltėlis, 
kas per save tąja amžinąja Šviesos 
Karalystę prarastų, prilygtų praradu
siam šviesos spindulį, ir yra nelaimin
gas aklasis gilioje naktyje beklajojus.

Dievas gausiai atlygina ir nesibai
giančios garbės vainiku apdovanoja tuos, 
kurie pildo Jojo įsakymus. Teisiems, 
kurie dieviškosios meilės vedini bus 
darę gerą savo broliams, tars paskuti
nėje dienoje:"Ateikite mano Tėvo pa
laimintieji, imkite karalystę nuo pa
saulio pradžios jums paruoštą"( iš 
Evangelijos).

Kas gi paliktų blogyje tame bandymo 
kelyj, būtų pasmerktas, tai yra nere - 
getų Viešpaties veido, nejaustų Jo ap
kabinimo nei pabučiavimo. 

džius. Kažkur toli nuo šalčio pyškėjo 
tvoros, paskui vėl viskas nutilo. Bet 
ne! Už apsnigto vienišo kadugio kažkas 
tyliai kalbėjosi. Taip tylutėliai, kad 
vos buvo galima girdėti.

"Oi, kaip man sala kojos ir skiauterė! 
Draugužiai, nebeišlaikysiu!" skundėsi 
vienas plonas drebantis balsas.

"Laikykis, laikykis, Baltasparni. 
Atsitūpk, va, ant šitos palinkusios ša
kos, gal, bus šilčiau. Man irgi dantys 
ant dantų nebeužeina, ir šaltis vis la- 
liau skverbiasi pro kailinius, " atsilie
pė kitas storas, užkimęs balsas.

"Miau, ką mes vargšai darysim, kur 
šiąnakt prisiglausim? " sudejavo liūdnai 
kažkas trečias.

Taip skundėsi ir drebėjo po aštria- 
spygliu kadugiu šuo Margis, katinas 
Rainis ir gaidys Baltasparnis, kuriuos 
ištiko liūdnas likimas.

"O kokios puikios buvo dienos, kai 
gyvenau pas savo gerąjį šeimininką!" 
pasakojo draugams Margis. "Turėjau 
šiltą būdą prie tvarto, į kurią joks 
vėjas neįpūsdavo, o šeimininkė kasdien 
atnešdavo gardžių kaulų su riebiais 
čiulpais viduje. Gera buvo man !

"Vasarą su mažuoju šeimininko sū
numi ganydavau didelę bandą po kve
piančias dobilynes, o rudenį, kai rugie
nas uždriekdavo sidabrinis voratinklių 
šydas, ir gervės išklykdavo į pietus, 
eidavau su šeimininku medžioti.

"Tai buvo seniai .. . Dabar nebėra 
nei šiltos būdos, nei gerojo šeimininko. 
Išvarė jį piktieji atėjūnai kažkur toli. 
Paglostė dar mane šeimininkas pro 
vartus išeidamas, ir jo ašara nukrito 
man ant nosies. Dar ir dabar jaučiu, 
kokia karšta ir sūri ji buvo".. . Margis 
liūdnai ątsiduso ir suunkštė.

"Taip ir bastausi dabar vienišas, 
niekam nereikalingas ir alkanas. Bijau 
grįžti į senuosius namus, nes ten 
žiaurieji šeimininkai. "

"Ak, Margi, kokie baisūs laikai!" 
liūdnai kniauktelėjo Rainis. Jis tupėjo 
sniege, kilnodamas aukštyn tai vieną,

4
A. N. (Italija)
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J. Baltrušaitis

SMILGŲ ŠLAMESYS

Nusilenk, praeivi, žolytei prie tako,
Jei girdi, kai smilga, iš molio išdygus, 
Tavo kurčiai širdžiai tyliai, tyliai sako, 
Kad tu ir jos stiebas - amžių, saikui lygūs. ..

Nes jau taip sumanė Tėvas visagalis, 
Kad, priėmę žemės skirtį lygiai kuklią, 
Judvi-dvi Jo mįslės, dvi vienodos dalys 
Pelenų ir žiedo jungtame stebukle . ,.

Kas šią žinią gyvą, atbudęs, nugirsta, 
Savo lakų mirksnį jau iš amžių semia, - 
Žemės karalystės daugiau nebeskirsto 
Į žvaigždėtą dangų ir dumbliną žemę.

tai kitą nušalusią letenėlę ir visas dre
bėjo.

"Buvo ir man gera pas senutę Jonie
nę. Gaudydavau klėtyje peles, miego
davau šiltame užkrosnyje ir tyliai murk
davau, pritardamas ūžiančiam senutės 
rateliui. O kaip būdavo linksma, kai iš 
mokyklos atvažiuodavo jos sūnus! Jis 
buvo jaunas, raudonskruostis ir mėgda
vo pakutent man paausį ar patempt už 
ūso. Bet mudu niekad nesipykom.

"Viskas baigėsi, kai atėjo tie baisie
ji žmonės iš rytų. Vieną dieną išvarė 
jie senutės sūnų, ir jis daugiau nebe
grįžo. Verkė Jonienė ir dejavo. Nega
lėjau jos paguosti, nors nemažiau gai
lėjau jos linksmojo sūnaus.

"Vieną vakarą, kai pirmoji šalna pa
kando daržely jurginus, amžinai užmer 
kė mano vargšė šeimininkė išverktas 
akis. Veltui kniaukiau ir glausčiausi 
aplink jos sustingusias rankas - ji nebe- 
atsikėlė ... O kitą rytą mane išvijo iš 
trobelės girtas maskolis" ... Rainis 
pakėlė nušalusią letenėlę ir nubraukė 
savo žalias akis, iš kurių išriedėjo dvi 
didelės ašaros ir per drebančius ūsus 
nukrito į sniegą.

"Taip, taip" suurzgė Margis, "Visas 
nelaimes ir vargus čia atnešė piktieji 
maskoliai. O, kaip aš jų nekenčiu! Kad 
galėčiau, suvaryčiau savo baltas iltis 
jiems visiems į pakinklius ! "Margis pa

šoko ir smarkiai pasipurtė, pajudinda
mas nulinkusią kadugio šaką ant kurios 
tupėjo Baltasparnis. Jis tupėjo tyliai, 
nuleidęs galvą, o jo skiauterė buvo 
pabalus.

"Baltasparni, Baltasparni, neužmik! 
Sušalsi negyvai", kniauktelėjo nusi
gandęs katinas ir sudavė koja į įtrauktą 
gaidžio gūžį.

"Ko, ko, ko", mieguistu balsu atsi
liepė Baltasparnis, pramerkdamas savo 
mažytes, lyg karoliukai akis. "Ko, ko 
ko, " kaip šalta, kaip šalta", purtė jis 
savo pasišiaušusias plunksnas. "Aš 
tikrai buvau užsnūdęs ir sapnavau šiltą 
vištidę, patogią laktą ir didžiausią kal
ną auksinių miežių. Ak, buvo dienos, 
kada galėjau jų lęst, kiek norėjau! Bet 
vieną dieną įsibrovė į vištidę piktas 
siauraakis žmogus ir ėmė mane gaudy
ti. Aš blaškiausi nuo laktos ant laktos, 
kudakodamas iš baimės. Žmogus keik
damasis sugriebė mane už sparno, bet 
aš kirtau jam snapu į ranką ir išspru
kau pro atviras duris tiesiai į šaltą 
sniegą. Ko, ko, ko, kaip aš buvau per
sigandęs ! Niekada nebegrįšiu pas tą 
svetimą siauraakį, kuris mane pagaut 
ir greičiausia papiautnorėjo.. . "

Pro aštrius kadugio spyglius patraukė 
ledinis vejas, skverbdamasis vargšams 
gyvulėliams iki pat kaulų. Tolumoje 
poškėjo tvoros, o skaisčiam danguj
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liepsnojo deimantinės žvaigždės.
Margis vėl pasipurtė, papūtė į savo 

sustingusias letenas ir tarė:" Mes čia 
pernakt negyvai sušalsim. Eikim visi 
kur nors pastogės ieškot."

"Ko, ką ko, gerai sakai, eikim ieš
koti užuovėjos, " atsiliepė Baltasparnis. 
"Bet kur mes eisim? Kas mus priims? 
Kas atidarys girgždančias duris į šiltą 
trobą? Visame krašte viešpatauja vien 
pikti svetimieji..." liūdnai miauktelėjo 
Rainis.

"Teisybę sakai, Raini," atsiduso 
Margis, "niekur mes negausimpastogės. 
Naujieji šeimininkai nepažįsta gailesčio"

"Ak, kad nors kokią pašiūrę rastu- 
mėm, kur vėjas netaip užpūstų, "plaste
lėjo sustingusiais sparnais Baltaspar
nis. Jo skiauterė buvo dar labiau 
pabalusi.

"Žinot ką?"staiga prašneko Rainis, 
ir jo akys žybtelėjo kaip du žalsvi žibu
riukai" juk ši naktis-Kūčių naktis. 
Šiąnakt žvaigždžių spinduliuose gims 
šventasis Kūdikis. Eikime Jo ieškoti. 
Atradę Jį, pasveikinsim ir pasiskųsim 
savo nedalia. Jis tikrai mus supras ir 
paguos."

"Eikim !" pašoko Margis ir Baltaspar - 
nis, "eikim ieškot dieviškojo Kūdikėlio. "

"Skubėkim" ragino Rainis "Žvaigždės 
jau greit rodys vidurnaktį. Si naktis - 
vienintelė naktis, kada mes galime kal
bėti. Skubėkim išsipasakot Kūdikėliui 
savo vargus!"

Ar tu žinai, sesyte, kad Kūčių naktį 
visi gyvulėliai žmogaus balsu kalba? Aš 
manau, Tau pasakojo tėtė, kaip vieną
kart seniai, šviesią Kūčių naktį, nubri
dęs baltomis pusnimis iki tvarto, girdė
jo pro langelio plyšį savo juodbėrius 
kalbant. Taigi, Margis, Rainis ir Bal
tasparnis taip pat kalbėt galėjo. Aš tau 
papasakosiu, kaip jie Kūdikėlį surado.

Pakilo jie visi trys iš po aŠtriaspyglio 
kadugio ir patraukė užmigusiais laukais, 
žiūrėdami į plevenančias žvaigždes . 
Sušalusios, plačias keteras atlošusios 
pusnys, švelniai blizgėjo jų silpnoje 
šviesoje ir atrodė, lyg sustingusios 
užburtų marių bangos.

Vargšai gyvulėliai brido sniegynais 
vienas paskui kitą be tako, dažnai su
klupdami ir pasinerdami į pusnis, Mar

gis ėjo pirmas uostinėdamas sniegą, jį 
sekė Rainis, snieguotas iki pat savo 
rausvo snukučio, o pats paskutinis, 
visai nuvargęs ir sušalęs, sparnais 
pasiramstydamas, klūpčiojo Baltaspar
nis. Žvaigždutės žiūrėjo į tuos keistus 
vidurnakčio keleivius ir mirkčiojo 
nustebusios.

Staiga Margis sustojo ir atsisuko į ke
lionės draugus: "Sakykit, kur pirmiau
sia Kūdikėlio ieškosim?"

"Bažnyčioj, žinoma", atsiliepė kati
nas, braukdamas nuo ūsų mažytes, 
skambančias ledo žvakutes.

"Bažnyčioj", pakartojo uždusęs Bal
tasparnis ir plastelėjo sparnais.

Netrukus jie pasiekė bažnyčią, Ji sto-

Kartais žmonės mano, kad jų mal
dos nėra išklausomos. Jie nesupranta, 
kad gali būti ir neigiamas atsakymas.

White

vėjo vieniša, apsupta senų storų klevų, 
kurių plikose šakose gūdžiai švilpiniavo 
vėj as.

"Kodėl neskamba varpai ir nesklinda 
žvakių šviesa pro langus?" nustebo 
Baltasparnis.

"Langai išdaužyti", liūdnai pastebėjo 
Rainis.

"O durys sukapotos ir suraižytos", 
atsiliepė Margis.

"Štai, ten kairėje žiopso didelis ply
šys. Lįskime vidun", pasiūlė katinas. 
Margis ir Baltasparnis paklausė, ir greit 
juos visus tris apsupo tamsa, švelniai 
kvepianti jau išblėsusiais smilkalais.

Bažnyčia buvo tuščia. Nežibėjo nė 
viena žvakė ir niekas nesimeldė. Išardy
ti altoriai ir nuo sienų nukabinėti šven
tųjų paveikslai kėlė didelį graudumą, o 
kurti tyla buvo lyg išniekintos šventovės 
Šauksmas.

Trys nelaimės draugai sustojo nusi
gandę tarp išvartytų suolų.

"Argi čia gali gimti Kūdikis?" tyliai 
sumurmėjo Margis "čia viską išardė bai
sieji atėjūnai. "

"Jis gimdavo čia seniau ir gulėdavo, 
išsitiesęs mažytes rankutes šieno ėdžio
se, šviečiant Šimtams storų vaškinių
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žvakių, kvepiant smilkalams ir linksmai 
giedant klūpančių žmonių miniai", atsa
kė Rainis, uždegdamas žalsvas ugneles 
savo akyse.

"Taip, seniau .. . Bet dabar Jo čia 
nėra. Jis negims Čia šiąnakt", liūdnai 
nutęsė Baltasparnis.

"Bet mes turim Jį surasti. Būtinai 
surasti!" suunkštė Margis"eikim ieško
ti toliau". Ir jie visi trys vėl išėjo į, 
šaltą Kūčių naktį.

"Dabar eikim į kaimą. Gal ten, kurioj 
nors mažoj tylioj sodyboj, pas žilausį 
ūkininką Kūdikėlį atrasim", tarė Margis 
ir pasuko į siaurą, kažkieno sniege pra
mintą takelį, kuris pro kadugynus vin
giavo į netolimas sodybas.

Takeliu eiti buvo lengviau, negu 
bristi pusnimis, todėl, neilgai trukus, 
jie pasiekė pirmąsias kaimo trobas. 
Vienoje iš jų degė šviesa ir girdėjosi 
balsų ūžesys.

"Eikim ten", pamojo sparnu gaidys. 
Jie visi prislinko artyn ir žvilgterėjo 
pro neuždengtą langą.

Prišiukšlintoj troboj už didelio bute
liais ir duonos gabalais užversto stalo 
sėdėjo pustuzinis girtų vyru, kurie gar
siai kvatojo ir keikėsi. Vienas iš jų, 
visai girtas, paraudusiomis akimis, 
tampė žviegiančią armoniką.

"Tai jie - baisieji!" piktai suurzgė 
Margis "čia niekada negims Kūdikėlis. 
Eikim g neičiau tolyn, kol jie mūsų ne
pamatė. "

Taip Margis, Rainis ir Baltasparnis 
apėjo visą kaimą, žvelgdami į kiekvie
nos tobos langą, bet niekur nerado die
viško Kūdikėlio.

Daugelyje trobų buvo visai tuščia ir 
tamsu. Jų išdaužyti langai ir atviros, 
graudžiai girgždančios durys, pasakojo 
kad tie plači apečiai ūkininkai, iš kurių 
kietų delnų birdavo auksiniai grūdai į 
juodą žemę ir kurių tėvų tėvai už ąžuo
linio stalo, plačiu kryžiumi persižeg
noję, kūčiodavo, jau išvaryti kruvinais 
knygnešių keliais į ten, iš kur 
nebegrįžtama . ..

Pažvelgė į paskutinės trobos tamsu 
langą, nuvargę ir nusiminę Kūdikėlio 
ieškotojai sustojo po maža šalikelės 
eglaite, ir prieš jų akis vėl atsivėrė 
neišbrendamai užpustytos lygumos,

Batus šveičia. . . Foto R. Saulius

kurių tolimame pakrašty dantyta siena 
dunksojo giria.

"Jau greit dvylika", tarė katinas, pa
žvelgęs į žvaigždėtą dangų.

"Kur eisim dabar?" nusiminęs amte
lėjo šuo.

"Aš niekur nebeisiu, aš nebegaliu", 
sudejavo gaidys, purtydamas nubalusią 
skiauterę.

Taip jiems besikalbant, staiga šlumš
telėjo kažkas netoliese, net sniegas 
surūko. Visi trys draugai krūptelėjo ir 
atsisuko į tą pusę. Ogi ten, už kelių 
žingsnių, ant paskutinių kojų atsitūpęs, 
karpydamas smailiomis ausimis, dairė
si didelis pilkas kiškis.

Tu manai, sesut, kad Margis šoko 
gaudyti kiškelį? O ne! Atsimink, tai 
buvo Kūčių naktis, o tą naktį visi gyvu
lėliai gyvena didžiausioje taikoje ir 
draugystėje, Deja, gyvulėliai, bet ne 
žmones ...

Taigi, Margis nepuolė kiškio. Jis tik 
kilstelėjo nunarintą galvą ir šūktelėjo: 
"Ei, tu skeltalūpi, kaip tu mus išgąs
dinai!" Kiškelis, išgirdęs balsą, tik 
pritūpė ir vėl norėjo nurūkt pusnimis , 
bet pamatęs, kad po eglaite kiurksojo tik 
mūsų sušalę keleiviai, vėl sustojo ir
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Iškylą baigiant. .. Foto R. Saulius

žiūrėjo j juos išpūtęs savo stiklines akis.
"Ko Čia spoksai, lyg maskolius pama

tęs?" kniauktelėjo Rainis "verčiau pasa
kyk, gal žinai, kur šiąnakt Kūdikėlis 
gimė. "

"Mes jo visur ieškojome, bet niekur 
neradome", liūdnai atsiliepė Margis, o 
Baltasparnis tik gailiai sudejavo.

"Aš irgi nežinau, " sušvebeldžiavo 
kiškis pro savo skeltą lūpą "bet prieš 
trumpą valandėlę mačiau, kaip staiga 
užsidegė danguje didžiulė žalsva žvaigž
dė ir pakibo ten toli ant aštrių miško 
viršūnių. Žiūrėkit, kokia ji graži, kaip 
plevena ir žėri. "Jis pakėlė kojukę, 
rodydamas tolyn į tamsią miško sieną, 
virš kurios iš tikrąją liepsnojo didžiulė 
žvaigždė.

Mūsų keleiviai nustebę kilstelėjo gal
vas ir "Oje!" ištrūko iš ją užkimusių 
gerklių, tokia graži buvo ta žvaigždė.

"Kaip mes jos anksčiau nepastebėjom? 
suunkštė Margis.

"Tai Kūdikėlio žvaigždė," šūktelėjo 
Rainis" ji užsidega ten, kur jis gimsta . 
Aš girdėjau apie tai. Eikim greičiau pas 
Kūdikėlį!"

Taip jie visi, sukaupę paskutines jė
gas, patraukė tiesiai per baltus laukus 
į mišką, virš kurio spindėjo nuostabio
ji žvaigždė.

Kiškis šuoliavo pirmas, rodydamas 
kelią, paskui jį, pakratydamais snieguo
tas kojukes, cimpino katinas, o pats 
paskutinis pėstino Margis, užsisodinęs 
ant savo kudlotos nugaros vargšelį gai

dį, kuris jau nebegalėjo paeiti.
Jie pasiekė mišką visai uždusę. Tik 

vienas kiškis vis tebešuoliavo nepailsęs, 
karpydamas ausimis, mat, jis buvo 
papratęs kęsti šaltį ir bėgioti užpusty
tais laukais.

Pamiškėje buvo šilčiau. Čia neužpūtė 
vėjas, o aukštos skarotos eglės ošė 
tyliai ir raminančiai. Mūsų keleiviai 
brovėsi gilyn pro aštrias krūmą šakas, 
užsnigtus kelmus ir nurudusius uogie
nojų stagarus. Kiškis visąlaik liuoksėjo 
pirmas, vesdamas juos siaurais vin
giuotais stirnų takučiais pro lapią olas, 
kelmuotus skynimus ir susipynusius 
brūzgynus.

Pagaliau, po ilgos irvargingos kelio - 
nes, susibraižę į aštrias šakas ir nusi - 
daužę kojas į kelmus, vargšai gyvulė
liai pasiekė gražią, aukštomis eglėmis 
ir tankiais krūmais apaugusią, aikštelę.

"Čia turi būti pats girios vidurys," 
prašneko kiškis, atsisėsdamas ant savo 
ilgą kojų ir vartydamas išsprogusias 
akis "ir maždaug ties šita vieta danguje 
sužibo toji žvaigždė."

Pro tankias eglių viršūnes nesimatė, 
ir nuvargę keleiviai tyl ėjo. Margis iš
sitiesė sniege ir, iškišęs rausvą liežu
vį, lekavo. Ant jo nugaros, tvirtai į 
kailį įsikibęs ir nuleidęs galvą, tebe - 
tupėjo Baltasparnis. Jis atrodė tikrai 
pasigailėtinai, nes, Margiui pro tanky
nes lendant, šakos išplėšė pačias gra
žiausias jo uodegos plunksnas. Rainis 
tupėjo šalia kiškio, pasidėjęs sušalusias 
leteneles ant savo minkštos uodegos.

Taip ilsėjosi uolieji Kūdikėlio ieško
tojai, o aukštai virš jų galvą galingai 
ir ramiai ošė, siautė, šlamėjo žalios 
eglią viršūnės, lyg milžiniškos geros 
rankos glostančios dangą ir delnai s 
dangstančios balta žemę. Buvo taip 
ramu ir jauku toje girios aikštelėje, 
kad mūsųkeleiviųnusiminusios širdelės 
pradėjo džiaugsmingai plakti.

"Žiūrėkit, kas ten!" staiga šūktelėjo 
Margis, pašokdamas ant kojų. Visi su
žiuro į tą pusę ir kitame aikštelės pa
krašty tarp tankią krūmų pamatė gelsvą 
žiburėlį.

"Eikim arčiau pažiūrėti, kas ten yra," 
pasiūlė katinas ir nucimpino per aikšte - 
lę. Jį pasekė visi ir netrukus sustojo
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nustebę prie didoko, krūmais apaugusio 
kupsto, kurio viršuje, tarp surizgusių 
stagarų švietė mažas langelis. Mūsų 
keleiviai smalsiai sužiuro vidun.

Apačioj e, žemėje iškąstoje slėpynėje, 
linksmai traškėdama degė ugnis. Netoli 
jos, ant žemo iš lentų sukalto stalo, 
šieno glėbelyje, gulėjo dieviškasis Kū
dikėlis. Nuo Jo šviesiaplaukės galvutės 
sklido skaistūs spinduliai, dabindami 
niūrią slėpynę dangiška šviesa. Aplink 
stalą klūpėjo būrys barzdotųvyrų, kurių 
kietuose veiduose švytėjo giedri ramybė. 
Jie visi buvo tokie dideli ir grubus, lyg 
iš akmens nutašyti milžinai, bet jie 
klūpėjo prieš bejėgį Kūdikį ir tyliai 
giedojo Kalėdų giesmes. Į drėgnas 
slėpynės sienas atramstyti, ilsėjosi jų 
ginklai.

Rainis, Margis ir Baltasparnis žiū - 
rėjo pro langelį nustebę.

"Kas tie ginkluoti pasislėpę vyrai, 
kad dieviškasis Kūdikėlis nebijojo pas 
juos gimti? stebėdamasis paklausė 
Margis kiškio.

"Tai Miško Broliai, mūsų krašto 
drąsieji gynėjai", paaiškino kiškis "aš 
juos gerai pažįstu. Jų veidai niūrūs ir 
rankos kietos, bet širdys pilnos meilės 
Kūdikėliui ir visai mūsų vargstančiai 
tėviškėlei. "

"Tai eikim vidun pas juos ir pagar
binkim gimusį Viešpatį", sušnabždėjo 
Rainis ir tylutėliai pabeldė į langelį.

"Kas ten" šūktelėjo vyrai slėptuvėje.
"Tai mes; Margis, Rainis, Baltaspar

nis ir kiškis, atėjom pagarbint kūdikė
lio", atsiliepe visi kartu mūsų keleiviai. 
Tada atsidarė slėptuvės durys ir jie 
nedrąsiai įslinko vidun. Priėję prie Kū
dikėlio, pagarbino Jį parpuolę ant že
mės, o jų mažos širdelės taksėjo skli
dinos neapsakomos laimės.

"Pagaliau mes jį suradome" unkštė 
Margis, žiūrėdamas ištikimomis aki
mis į šviesią Kūdikėlio galvutę.

"Jis vistiek gimė mūsų žemėje, nors 
piktieji atėjūnai išgriovė jo bažnyčias ir 
išvarė iš namų Jį mylinčiuosius", mur
kė Rainis.

"Jis šypsosi, žiūrėdamas į mus," 
karpė ausimis laimingas kiškis.

"Kakarieku!" skardžiai, skardžiai, 
užgiedojo Baltasparnis ir pats susigėdo 

savo giesmės, bet jis nemokėjo kitaip 
džiaugsmo išreikšti, todėl visi dova
nojo šį išsišokimą.

Šalta Kūčių naktis žvaigždžių akimis 
žiūrėjo į liūdną žemę, kurioje neskam
bėjo Kalėdų varpai, tačiau toli, girios 
viduryje, plaukė tyli šventa giesmė, 
kaip ledais sukaustytas, bet gyvybės pil
nas upokšnis, kurio klausėsi pats die
viškasis Kūdikėlis šypsodamas Miško 
Broliams ir ištikimiems gyvulėliams, 
kurie savo kvapu Jo kojas šildė.

Taip, sesut, mano pasaka baigta. Pa
sakyk dabar, ar žinai, kokiame krašte, 
taip giliai girioje pasislėpęs, Kūdikėlis 
gimė? Ar žinai, kur neskamba Kalėdų 
varpai? Ar žinai, kur žmonės nebegali 
ramiai kūčiot prie baltai užtiesto stalo ? 
Ta nelaimingoji šalis, tai mūsų tolimoji 
Tėvynė, sesute. Atsiminkim ją nu- 
skriaustąir verkiančią šį vakarą, žiūrė
damos į spragsinčios eglutes žvakeles , 
kai už lango temsta ir tyliai sninga . . .

Tu tyli, sesyte, ir Tavo mėlynose 
akyse spindi Kalėdų žvaigždės. O, aš 
žinau, kad jei Margis, Rainis ir Balta
sparnis ateitų čia ieškodami Kūdikėlio, 
atrastąjį Tavo skautiškoj širdelėj.. .

Chicago,
1950. 12.2

Indėnai skautai 
lietuvių 

stovykloje
BSA Jamboree 

1950
j

Sesė Nijolė
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SKAUTAS
-VYTU

VERŽLUMAS

Nuo svetimų nepriklausomoje tėvynė
je gyvenant, beveik pakako vien darbš
tumo. Darbštumas galėjo ir tuo tarpu 
duoti pakankamai gerą pragyvenimą ir 
padėti susidaryti rytojui patikrintą 
būklę, visvien kokį darbą būtumei dir
bęs ar kuriuo amatu būtumei vertęsis.

Jau-jau į vėžes įvaromas per ilgą 
laiką svetimiems vergautas gyvenimas 
pats turėjo savo sparta veržtis kūry
bine linkme, jei kartais ir būtų savo 
kelyj aptikęs ar aplinkos ir blogos va
lios išmėtytas pinkles. Nebuvo per daug 
sunku darbštumo vaisių gana greit pa
niekti, nes eravės-ruimo, neišplėštų 
dirvonų vis dar buvo apsčiai, - tik imk 
ir dirbk. Ne taip jau dažnai tu kitiems 
kelią perbėgdavai, ar kiti tavo darbui 
tą kelią pastodavo - užkirsdavo.

Atsidūrus svetimam, kad ir darbo 
reikalaujamam, krašte, žmogus esi, 
itin tas kūdikis, bepradaująs vaikščioti, 
vis suklumpi ir suklu mpi, vis tave trau
kia į žemelę ir, iš tikrųjų, tu nuo jos’ 
nė per adatos dūrį nepajėgi atsiplėšti, 
tarsi tavo dvasinė gyvenimo pusė būtų 
kažkur numarmėjus į nepasiekiamus 
tolius, ar aukščius, ar į atkalnes kokias. 
Bet, kad ir čia pat tik-tik neprigauna
mai laikytųsi, būtų atatrūkus nuo tavęs, 
nelyginant ji būtų svetima, ir tik-tik 
begalėtume! į jąžiūrėti, ir tai kaip drie
žas į gegutę.

Vien darbštumas netaip jau lengvai 
besuves abi tavo puses, besugretins . 
Tokiais atvejais būtinas yra tavo verž
lumas. Turi veržtis-siekti ir atitruk
damas nuo savęs, nuo savo darbščiai 
dirbamo darbo, aukštyn-tolyn, kad ne
nuklystų nuo tavęs tavo dvasinė pusė. 
Turi akylai ir drąsiai žvelgti tolyn, ge - 
rokai akim apmetus artimiausiąją savo 

ir savųjų aplinką. Šitoks elgesys turi 
palengvinti tau dirbamojo, kartais visai 
nemėgstamo, darbo sunkumus, suteikti 
tau tos gaivinančios kibirkštėlės, be 
kurios gyvenimas ima darytis betikslis.

Ne pagal savo įpročius, patyrimus ar 
pasiruošimą dirbdamas darbą, turi ieš
koti savo pamėgimams artimesnio dar
bo ir mokytis.

Darbų visur yra visokių. Mes jų 
pradžioj nematom, mes nesusivaldom, 
mes metamės į pirmą pasitaikiusią 
laisvą vietą, kad nepalikus be darbo, - 
netrūksta mums darbštumo. To darbo 
kūnui pakaks. Bet sielos nereik pa
miršti, ateities. Ji suvaldo ir kūną, 
kūną paskatina, atspirties teikia, tikslo 
nurodo.

Vis siela vadovaukimės. Ją grūdyki
me. Kūno laikinąjį darbą vis keiskime 
ir mokykimės, kolei siela su kūnu su
taps prie vieno abiem jaukaus darbo.

Veržlumas svetur visiems itin reika
lingas, - alksta be jo žmogus. Ypač 
mokslus ėjusiai ar tebeeinančiai jau
nuomenei veržlumas turi būti kiekvie
nos dienos rūpesnis.

Be jo nuslygsi į apačią, net akių ne
bedrįsdamas pakelti aukštyn. Be jo per
sunkus atrodys darbas, - karti to dar
bo duona. Be to atatrūksi nuo sau ly
gių, nesugebėsi prie kitų pritapti. Be
tikslis pasidarys darbas, aplinka sve
tima, žmonės nejaukūs. Nebe tie bus 
senieji pažįstami. Ne savi-šalti ir kiti.

Iš šio kelio gali pakankamai gražiai 
išvesti lietuviui įgimtas švelnus 
veržlumas.

Būkime, tad, lietuviais.

Ig. K.

1C
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Tulton Oursler

Prieš keletą metų gyveno viename 
Anglijos mieste toksai Fredas Arm - 
strongas. Jis dirbo pašto įstaigoje, 
kur jį vadino "mirusių laiškų"tvarky - 
toju, nes jis tvarkydavo laiškus, kurių 
adresai arba būdavo klaidingi, arba 
neįskaitomi. Jis gyveno sename name 
su savo maža žmona, dar mažesne 
dukryte ir su mažulėliu sūneliu. Po 
vakarienės jis mėgdavo užsidegti pypkę 
ir pasakot savo vaikučiams apie tai, 
kaip jis surasdavo paskirties vietą 
paklydusiems laiškams. Jis vaizdavo 
save tikru sekliu. Jo geros nuotaikos 
nedrumstė ne mažiausias debesėlis.

Jokio debesėlio iki vieną saulėtą rytą 
susirgo jo sūnelis. Laike 48 valandų 
vaikutis mirė.

Didžiam skausme, atrodė, Fredo 
Armstrongo siela numirė. Motina ir 
mažoji dukrelė Marion, kovojo su liū
desiu ir stengėsi nusiraminti kiek tik 
jos pajėgė. Bet tik ne tėvas. Jo gyve
nimas dabar tapo mirusiu laišku be 
adreso. Rytą Fredas Armstrongas 
melsdavosi, eidavo į darbą kaip luna
tikas, niekad nekalbėdavo, net ir kalbi
namas, valgydavo vienas, sėdėdavo 
kaip stovyla prie vakarienės ir anksti 
guldavo, nors jo žmona žinojo, kad 
pusę nakties jis gulėdavo atvirom akim, 
žiūrėdamas į lubas. Po keletos mėnesių 
atrodė jo apatija dar sustiprėjo.

Žmona sakė jam, kad toks liūdesys 
yra neteisingas mirusio sūnaus atžvil
giu, o taip pat neteisingas ir pasiliku
siųjų atžvilgiu.

Artinosi Kalėdos. Vieną niūrų popie
tį Fredas Armstrongas sėdėjo savo 
aukštoje kėdėje ir skirstė naujus laiš
kus po besisupančia elektros lempa. 
Viršuje gulėjo tikrai neįteikiamas laiš
kas. Ant voko buvo grubiom spausdin- 
tom raidėm pieštuku parašyta; "Kalėdų 

Seneliui, Šiaurės Polius. "Armstron - 
gas buvo bemetąs jį į krepšį, kai kaž
koks nujautimas sustabdė jį. Jis atida
rė voką ir perskaitė.

"Brangus Kalėdų Seneli:
Šiemet pas mus labai liūdna. Aš ne

noriu nieko kad man atneštumei. Mano 
broliukas nuėjo į Dangų pereitą pavasa
rį. Vieną prašymą turėčiau, kai Tu 
ateisi į mūsų namus nunešk broliukui jo 
žaislus. Aš paliksiu juos kampe prie 
krosnies virtuvėj: jo mėgiamą arklį ir 
traukinį ir visa kita. Aš žinau, jam 
taip liūdna be žaislų. Danguj, ypatingai 
be arklio, jis visada taip mėgdavo joti 
juo, Tu turi nunešt jį jam, prašau 1 Ir 
nesirūpink jei man nieko nepaliksi, bet 
jei galėtumei duoti tėtei ką nors, kas jį 
pakeistų kaip kad jis visada buvo, kad 
jis vėl rūkytų savo pypkę ir pasakotų 
man pasakas. Aš girdėjau, t ėtė sakė 
sykį Mamytei, kad tik Amžinybė galėtų 
jį Pagydyti, galėtumei man atnešti 
truputį to? Ir aš liksiu Tavo gera maža 
mergytė.

Marion"
Tą vakarą Fredas Armstrongas sku

bėjo nušviestom gatvėm namo. Žiemos 
prieblandoje jis sustojo kiemo vartuose 
ir užžiebė degtuką. Tada, kai atidarė 
virtuvės duris, papūtė gausų dūmą iš 
savo pypkės taip kad dūmas pakilo di
deliu debesiu aplink nustebusios žmo
nos ir dukrelės galvas. Ir jis nusišyp
sojo joms taip kaip anksčiau buvo 
pratęs.

(vertė I.V.)

Lietuvių stovyklos vartai
BSA Jamboree 1950

Prie vartų vadovas sktn. M. Jurkštas
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MAŽASIS LAIVYNAS KAUTYNĖSE

Pirmąjame didžiąjame kare italai 
pradėjo statytis nedidelio tonažo grei
tus laivus vadinamus M. A. S. tai yra 
"Motoscafi anti sommagibli" - nard- 
laivių medžiotojai. Didžiausias jų pa
sisekimas, tai paskandinimas Austro- 
Vengrijos kautynių laivo"Szent-Istvan " 
Anglija ir Vokietija greit .laivus pradėjo 
statytis tik didžiojo karo pabaigoje. 
Tuo laiku jie buvo apie šimto tonų 
dydžio, motorai pritaikyti ir cepeli
nuose vartojamų, ginkluoti kulkosvai
džiais, o vėliau torpedų aparatais. 
Aukštoje jūroje nebuvo naudojami.

Dabartiniai greitlaiviai yra 100 - 500 
tonų, specialiai pastatyti, turi stiprius 
motorus, išvysto greitį virš 45 mazgų 
( apie 40 mylių per valandą ).

Jų ginklavimas maždaug tiks: du tor
pedų vamzdžiai su dviem ar keturio
mis torpedomis, mažo kalibro prieš
lėktuviniais pabūklais, kulkosvaidžiais 
ir vandens bombomis (Wabo) kovai 
prieš nardlaivius. Įgulą sudaro iki 
20 vyrų. Nepapildę degamos medžiagos 
gali padaryti apie 600 jūrmylių žygį.

Greitlaivių paskirtis yra ne tiek 
pakrančių gynyba, kiek priešo preky
bos ir karo laivų medžiojimas. Todėl 
dabartiniai greitlaiviai yra kiliniai lai
vai, galintieji veikti ir aukštoje jūroje 
net prie stipraus vėjo iki 6-8 balų. Dar 
pažymėtina, jog visi turi įrengimus 
dūmų uždangoms leisti. Didelis jų grei
tis, žemas korpusas sunkiai įžiūrimas 
tamsioje ūkanoje ir audringoje jūroje, 
apginklavimas torpedomis yra gero
sios greitlaivių savybės ir iŠ to seka 
jų sėkminga veikla.

Jau 1917 m. greitlaiviai buvo panau^ 
doti krantų gynybai ir priekinės saugos 
laivų puolimams. Prie Oselio salos 

vokiečiai paskandino 4500 tonų rusų 
laivą vežusį ginklus ir šaudmenis, o 
metais vėliau Kanadoje buvo paskan
dinti du anglųnaikintojai, 1919 m. trys 
anglų greitlaiviai nakties metu įsiveržė 
į Kronštato uostą ir ten sunkiai sužalo
jo kautynių laivus, sunaikino vieną 
nardlaivių aprūpinimo laivą ir dar vie
ną transporterį.

Praėjusiame kare greitlaiviams sta
tomi kur kas didesni reikalavimai, 
negu pirmajame pasauliniame kare. Di
delėje ginklo draugystėje susigyvenę 
vyrai, saulės ir audrų užgrūdinti gyve
na ant greitai bėgančių laiviūkščių. 
Žiūronai ieško priešo, veidus taško 
sūrus jūros vanduo, parengti ginklai, o 
po kojomis bangų siūbuojamas, virpan
tis nuo motorų 16-25 metrų ilgio 
(50 - 80 pėdų) nešarvuotas pastatas. 
Kadangi greitlaivių korpusas žemas, o 
greitis didelis, tai ir greitai šaudan- 
t iems pabūklams tokį priešą sunku at
mušti. Greitlaiviai gali prieiti prie 
priešo iki 1-2 jūrmylių. Jo lengvieji 
apšaudo nešarvuotas laivo vietas k. a. 
komandavimo ir sekimo patalpas, tar
nybas prie pabūklų. Susidarius pato
giai padėčiai iššaunamos torpedos, 
daromas staigus posūkis nuo priešo ir 
dengiantis sava ugnimi traukiamasi. 
Visa tai reikalauja iš vado ir įgūlos 
drąsos, greitos orientacijos, stiprių 
nervų ir didvyriškumo, kuris paprastai 
skaitomas kasdienine pareiga. Kadangi 
greitlaiviai nešarvuoti, tai lengvai ga
li būti išvesti iš kautynių; be to dėl 
žemo jų korpuso blogas matomumas 
kartu ir sekimas, bet abi neigiamybes 
nėra lemiamos. Jie gali būti masiniai 
statomi, o į puolimą išeina artimai 
bendradarbiaujant su aviacija.

Praėjusiame kare greitlaiviai pasie
kė pažymėtinų laimėjimų. Jie dalyvavo 
visose jūrinėse operacijose Kanale, •
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Belgijos, Olandijos ir Prancūzijos 
pakrantėse, žygyje į Norvegiją ir Bal
tijos jūroje. Gal kiek šiauresniame 
mąstė buvo vartojami Ramiajame van
denyne. Buvo nuleista į dugną įvairaus 
tipo laivų. Tarp 1940 m. nuo gegužės 
mėn. 10 d. iki liepos 24 d. buvo pas
kandinta 1 pagelbinis kreiseris, 8 nai
kintojai, 2 nardlaiviai, 3 transporto 
laivai, 5 prekybos laivai ir numušti 2 
lėktuvai. Vien tik per rugpiūčio mėn. 
2 naktis buvo paskandinti 5 laivai apie 
40.000 tonų.

Sėkminga greitlaivių, nardlaivių ir 
aviacijos veikla privertė didžiuosius 
laivus slėptis tvirtose, gerai ginamose 
bazėse, arba laikytis atokiau nuo krantų.

Taip pat pastarajame kare, turbūt 
pirmą kartą įvyko kautynės tarp anglų 
ir vokiečių greitlaivių.

Tai įvyko naktį, kautynės truko apie 
pusvalandį ir abi pusės su nuostoliais 
pasitraukė. Kietas kautynių jūroje ne
rašytas įstatymas "tu arba aš" kartais 
priveda iki kraštutinio drąsos pasi
reiškimo.

Kartą grįžtantieji du vokiečių greit
laiviai užtiko nepanėrusį rusų nard- 
laivį, ant kurio denio dar stovėjo įgulos 
dalis. Greitlaivių komendantai,norėda
mi sutaupyti vokiečiams trūkstamas 
torpedas,nutarė pulti nardlaivį atvirose 
kautynėse. Kol rusai susiorientavo 
padėtyje, - panerti jau buvo vėlu, to
dėl įgula šoko prie pabūklų. Dabar vo
kiečių padėtis pablogėjo. Iššauti tor
pedų, dėl trumpo atstumo, jau buvo 
negalima. Kas liko daryti?. Arčiau 
priešo! Greitlaiviai puolė nardlaivį 
rankinėmis granatomis ir automati
niais pistoletais. Rusų laivas narsiai 
gynėsi, net dar bandė panerti, bet dvi 
vandens bombos suardė jo būgą ( prie
ki) ir per kelias minutes nardlaivis 
nuskendo.

Šiame kare greitlaivių pasiekti lai
mėjimai pateisino jūrininkų sudėtas 
viltis šiam jauniausiam karo laivų 
tipui. Pažymėtina, jog prie greitlaivių 
statymo ir ištobulinimo dirbo vienas 
lietuvis laivų statybos inžinierių s 
Dabar gi vėl greitlaiviai nardo prie 
Korėjos, dunda pabūklai, ūžauja ban- 
Sos- Bruno St.

JAV IEŠKO TALENTU
Kaip amerikiečiai yra susirūpinę 

savo mokslininkų prieaugliu, rodo kas
metiniai talentų ieškojimo vajai. Atei
nančiais metais jau rengiamas dešimtas.

Jie gerai supranta, kad tik moksli
ninkai sukūrė Ameriką tokią, kokia ji 
dabar yra. Jų protu ir darbu išranda
mi kaskart geresni vaistai, kuro medžia
gos, ginklai, ryšių priemonės ir t. t. 
Dėl to ir rūpinamasi jaunų mokslo dar
bininkų prieaugliu stengiantis jau mo
kyklos suole ieškoti gabių jaunuolių.

Ateinantį pavasarįbuspakviesta 260 
gabių berniukų ir mergaičių vos baigu
sių gimnazijas į Vašingtoną dalyvauti 
talentų konkurse. 40-čiai laimingųjų 
bus paskirtos universiteto stipendijos.

Kokius savumus privalėtų turėti jau
nas kandidatas-tė į mokslininkus? Jie 
seka:

1) Domisi beveik viskuo.
2) Mėgsta kietą darbą.
3) Patvarus nesėkmėje.
4) Gimnazijoje išeitų dalykų pažymiai 

virš vidurkio, aišku, jei nėra parodyta 
apsileidimo.

5) Mėgsta bandymus.
6) Pats pasigamina jį dominančius 

aparatus. Mėgsta įvairius prietaisus 
išardyti ir ištirti kaip jie veikia.

7) Mėgsta mokslines knygas ir, pap
rastai, matematiką.

8) Renka pašto ženklus, vabzdžius, 
mineralus ir pan.

9) Kartais yra taip įsigilinęs į savo 
darbą, kad pamiršta laiku valgyti ir 
miegoti.

10) Mėgsta poilsiui muziką ir žaidi
mus tokius kaip šachmatai.

Kiekvienas žmogus gali ir netapti 
kilminguoju, bet kiekvienas gali tapti 
asmenybe. Laimingiausi yra tie, kurie 
gyvena įdomiomis mintimis, o jos gali 
kilti tik išlavintuose protuose. Tie, 
kurie savo laisvalaikį sunaudoja sielos 
lavinimui, kurie mėgsta muziką, geras 
knygas, gerus paveikslus, gerus kino 
ir teatro vaidinimus, gerą draugystę ir 
gerus pokalbius, yra laimingiausi pa
saulio žmonės. Jie yra ne tik patys 
laimingi, bet teikia laimės ir kitiems.

Phelps
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GYVULIU SUMANUMAS

V. Packard

Jau keletas metų New-Yorko zoologi
jos sode Dr. Riess vadovauja gyvulių 
sumanumo bandymams. Dabar Ameri
kos Jungtinėse Valstybėse šioje srityje 
dirba apie 100 gyvulių psichologų. Jų 
tikslas yra nustatyti gyvulių galvojimo 
būdą ir apimtį. Bandymų duomenys yra 
labai įdomūs.

Pasirodo, kad sumaniausia iš ketur
kojų yra šposininke beždžionė. Arklys 
ir šuo, nors ir laikomi geriausiais žmo
gaus bičiuliais, yra, palyginus su ja, 
tikri bukagalviai.

Visi gerai žinome kaip šuo yra labai 
paklusnus savo šeiminmkui. Jis greit 
išmoksta atnešti nusviestą daiktą, iš
moksta tarnauti ir per lazdą šokinėti, 
nes čia didelio sumanumo nereikia. Bet 
tik duokite jam kokį nors painesnį už
davinį ir jis lakstys beviltiškai aplin
kui nesuvokdamas kas daryti.

Norint gyvulius patraukti tokiems 
bandymams, reikia surasti tam tikrą 
akstiną, kas nėra taip paprasta. Daž
nai pasiseka juos suvilioti mėgiamais 
maisto dalykais. Šimpanzėms kartais 
ir to nereikia:jos gali veikti iš džiaugs
mo arba malonumo pamėgdžioti šeimi
ninką. Pavyzdžiui, vienas gyvulių psi
chologas paliko šimpanze su žaislais 
kambaryje ir išėjo stebėti pro rakto 
skylutės pusę, ka ji darys. Antroje 
rakto skylutės pusėje jį stebėjo blizgan
ti beždžionės akis 1

Kitas mokslininkas bandymuose nau
dojo šimpanzių labai mėgiamus bananus. 
Jis pakabino kambaryje bananą taip, 
kad beždžionė pati pasiekti negalėjo. 
Kambaryje buvo tyčia palikta keletas 
tuščių dėžių, kurias viena ant kitos 
sukrovus, būtų visai lengva pasiekti 

vaisių. Vos tik pastebėjusi bananą, 
beždžionė kibo mokslininkui į rūbus, 
nutempė ten kur kabėjo bananas, Žaibo 
greitumu užšoko jam ant nugaros ir 
nuskynė kabantį vaisių. Tam reikėjo 
tik dešimtdalis laiko, kurį ji būtų su
naudojusi tinkamai sustumdydama dėžes.

Kitame gyvulių sumanumo bandyme 
maistas buvo padėtas vieliniame garde. 
Duris galima buvo atidaryti tiktai užli
pus ant plokštės nuspaudžiant svirtelę. 
Spygliuotoji kiaulė išmoko atidaryti 
gardą, kuri am atidaryti reikė j o nuspaus
ti svirtelę, pakelti kablį į viršų, iš
traukti kylį ir pasukti rankeną. Toliau 
buvo naudojama specialiai sukonstruota 
dėžė, iš kurios išsprukti gyvulys tu
rėjo tam tikra tvarka užšokti ir nušokti 
ant įvairaus dydžio plokščių tol, kol 
užraktas atsidarys. Žiurkė sugebėjo 
užšokti tik ant dviejų o kačiukas dakopė 
net iki septynių. Laimėtoju tapo bež
džionė: jai pasisekė atidaryti dėžę tei
singa tvarka nemažiau dvidešimt dvie
jų^ kartų.

Šuo šiame bandyme yra tikrai ver
tas pasigailėjimo. Jis tik draskėsi ko
jomis ir blaškėsi be jokio tikslo. Jei 
jam pavyksta atidaryti duris, tai jau 
yra tiktai atsitiktinumas. Kai keletas 
bandomų šunų pagaliau suvokė, kad nu
spaudus svirtelę galima pakliūti dėžėn 
su kaulais, bandymo vadovas ją pasuko 
45° kampu. Suneš, kaip galvas nutrūkę, 
daužė vielą, kur ankščiau buvo svirte
lė, nors ji dabar buvo visai netoli nuo 
senosios vietos.

Gyvulių psichologai dar negali visai 
tiksliai pasakyti kas yra sumanesnis: 
šuo ar katė. Tam tikri bandymai kalba 
šuns naudai. Iš antros pusės šis taria
mai didesnis šuns sumanumas yra 
priskiriamas jo tiesiog aklom pastangom 
įtikti savo šeimininkui.

O kaip yra su arkliu? Yale Universi
teto prof. Beach tvirtina, kad kai ku
riais atvejais net kiaulė ir karvė yra už 
jį sumanesnės.

Viename bandyme, kuriame buvo 
naudotas arklys, žiurkė, šuo, beždžio
nė ir katė, šis pirmasis atsidūrė pasku
tinėje vietoje. Į tyrimų patalpą su 
maistu vedė keturios durys. Bandymo 
uždavinys buvo surasti įėjimą. Kiekvie-
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ną kartą paeiliui vienos durys būdavo 
paliekamos nerakintos. Beždžione be
matant surado teisingą eilės tvarką. 
Nors šuo ir katė to suprasti ir neįsten
gė, bet belakstydami nuo durą prie du
rų įėjimą pagaliau susirado. Arklys vi
sais atvejais laužėsi į tas pačias duris, 
nerodydamas jokio sistemos pajutimo. 
Arklio ir žiurkės duomenys buvo patys 
blogiausi.

Dr. Riess mano, kad tokios rūšies 
bandymuose laukiniai gyvuliai yra su
manesni už naminius dėlto, kad pasta
rieji beveik visai neturi progos rūpin
tis maisto ieškojimu.

Kaip amerikiečių gyvulių psichologai 
spėja, jenotas yra pats sumaniausias 
iš visų Amerikos Jungtinių Valstybių 
laukinių tvarinių. Jis su malonumu 
grįžta į narvą iš kurio tik yra išsprukęs 
vien iš smalsumo surasti būdą narvui 
atidaryti. Kartą vienas mokslininkas 
uždarė jenotą narvan, iš kurio norint 
išeiti reikėjo paspausti du skirtingus 
pedalius, patraukti virvę, pakelti ran
keną, atkabinti kablelį ir paspausti 
mygtuką. Jenotui pakako 8 sekundžių ir 
jis kaip magikas jau buvo išsikapstęs iš 
painios padėties.

Iš gyvulių, smalsumo paprastai gali
ma spręsti apie jų sumanumą. Savo 
smalsumo vedamas jenotas dažnai pa
kliūva keblion padėtin. Medžiotojai 
žino šią jo silpnybę ir dėl to papuošia 
spąstus įvairiais blizgučiais. Tarp 
kita ko ir kiti gyvuliai žino kaip išnau
doti jenoto smalsumą. Taip barsukas ir 
jenotas, uždaryti viename narve, pra
džioje vienas kito labai vengė. Po va
landėlės barsukas išsižiojo ir taip pa
liko sėdėti ilgesnį laiką. Jenoto smal
sumas traukė jį vis arčiau ir arčiau 
prie barsuko nasrų. Norėdamas pasi
žiūrėti kas ten yra viduje, jis įkišo sa
vo snukį kaimynui į nasrus. Barsuko 
nejuokauta, ir jenotas turėjo daug var
go ištraukti savo aplamdytą snukį iš 
pričiauptų barsuko žiobtą.

Ir į kitą keturkojį - dramblį gyvulių 
psichologai kreipia vis daugiau dėmesio. 
Šie storaodžiai greit suvokia, kad norint 
ėsti reikia patraukti tam tikrą lyną. In
dijoje drambliams duodama dirbti su - 
manumo reikalaujantis darbas,paliekant 

juos be ypatingos priežiūros. Jie gra
žiai sukrauna rąstus į krūvas ir gerai 
supranta kaip veikia nuožulnioji plokš
tuma. Dramblys užkelia rąstą ant me
dinių bėgių, šnipu padeda jį teisingo n 
padėtin, atsargiai pastumia žemyn ir 
stebi žinovo žvilgsniu kol šis nurieda 
vandenin.

Didžiausi gudragalviai gyvulių pasau
lyje yra gorila, šimpanzė ir oranguta- 
nas. Dr. Wolfe (Yale Un-tas)sukonstra- 
vo specialų automatą. Įmetus sidabrinį 
pinigą iš jo iškrisdavo vynuogė. Vos 
tik pirma kartą pamačiusi kaip prietai
sas veikia, šimpanzė čiupo sidabrinį 
pinigą, įmetė automatan ir prarijo iš
kritusią vynuogę!

Dr. Wolfe, vynuogėmis sužadinęs 
pinigų norą leido beždžionėms pačioms 
užsidirbti. Vienam pinigui uždirbti rei
kėjo pakelti 8 kg. svorį. Šimpanzė 
dirbo išsijuosusi ir per dešimtį minu
čių jau turėjo 185 sidabrinukus. Aiš
kiai galima buvo spręsti, kad beždžio
nė pasitempdavo, kai jos santaupos 
pradėdavo tuštėti, ir dirbdavo daug lė
čiau, kai kasoje buvo pakankamai 
atsargų.

Vėliau Dr. Wolfe bandymo sąlygas 
pasunkino. Už sidabrinį pinigą jos gau
davo kaip ir anksčiau vyrfuogę, o už 
mėlyną dvi. Už varinį pinigą jos nieko 
negaudavo, už tai įmetusios automatan 
geltoną - laimėdavo teisę užlipti šeimi
ninkui ant nugaros ir būti panešiojamos. 
Beždžiones bematant liovėsi kreipę dė
mesį į varinius, o mėlynuosius pradėjo

Amerikiečių jūrų skautų vadai 
svečiuojasi mūsų stovykloje

BSA Jamboree 1950
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KAM YRA ŽINOMA, KAD ...

* Žmones turintieji pagrindinį juoko 
garsa E - yra linksmi ir malonūs, I - 
niūrus ir egoistai, A - melancholikai 
ir pesimistai, U - veidmainiai ir 
apgavikai.
* 1917 m. gruodžio mėn. 6 d., Hali- 
fakso (Kanadoje) uoste susidūrus dviem 
kariškiem laivams, įvykusiame spro
gime žuvo 1. 500 žmonių.
* Nesenai miręs anglų rašytojas, 
George Bernard Shaw, 1935 m. laimė
jo Nobelio literatūros premiją.
* Siaurinė Amerika sudaro 15, 9% visos 
sausosios žemes paviršiaus.
* Korėja apima 85. 225 mylių plotą.
* Anglijos Londonas jau turi arti 
9.000.000 gyv.
* Yra patirta, kad skruzdžių karalie - 
nė gyvena iki 13 metų.
* Sacharos dykumą sudaro 3.500.000^ 
mylių plotas.
* Skaičiuojama į vieną metrą telpant 
3,2308 pėdos.

vertinti daugiau negu sidabrinius. Kar
ta Dr. Wolfe beždžionių narvan įleido 
baltą pelytę, kuriųšimpanzės nepapras
tai bijo. Vos tik pamačiusi pelytę, 
vienais šimpanzių šoko prie savo kasos 
susirado geltoną pinigą, įmetė automa- 
tan ir užsikorė šeimininkui ant nuga
ros. Susijaudinusi, pasitikinčiu žvilgs
niu ji žiūrėjo į šeimininką ir, atrodo, 
jautėsi labai laiminga ištrūkusi iš taip 
baisaus pavojaus.

Dr. Yerkes (to pačio Un-to), pašven
tęs visą savo gyvenimą didžiųjų bež
džionių studijoms, mano, kad gorila 
yra dar artimesnis žmogui psichiškai 
negu šimpanzė. Vienas iš jo užaugintų 
gorilų miegodavo savo kambaryje atski - 
roję lovoje ir net naudodavosi tvarkin
gai vonios ir tualeto įtaisais. Eidamas 
miegoti, jis užgęsindavo šviesą ir gra
žiai užsiklodavo.

Verte S. K.

Uncle Otto (74 metų) seniausias 
JAV skautas mūsų stovykloje.
Šalia vyr. sktn.Dr. V.Čepas.

BSA Jamb. 1950
* Bebras pasinėi^ąsvandenyje gali iš
būti iki 10 minučių. '
* Geriausias geležinkelių tinklas yra 
Šveicarijoje. Iš bendro 3.600 mylių 
geležinkelių ilgio, ten galima pasiekti 
kiekvieną krašto kamputį.
* Legion d'Honneur, žinomasis pran
cūzų pasižymėjimo ordenas duodamas 
moterims ir vyrams už nuopelnus ci
viliniame bei kariškame gyvenime 
įsteigtas Napoleono 1802 m.
* Ožkos pienas yra maistingesnis už 
karvės pieną.
* Seniausia mokykla užregistruota 745 
metais, Austrijoje, Salzburg vienuolyne.
* Arktikos augmenija susideda iš 
paprastos žoles, samanų, ir šiaurės 
gluosniai.
* Paskutinis Tautų S-gos posėdis Ge- 
nevoje įvyko 1946 m. balandžio mėn. 
8-18 d.d.
* 1776 m. buvo paskelbta Amerikos 
nepriklausomybė.
* Nuo Kristaus gimimo laikų pasaulyje 
gyveno 40. 000.000. 000 žmonių.
* Ilgiausias prekinis traukinys iš 250 
vagonų, sudarąs 1, 6 mylios ilgio ėjo iš 
Binghamton į New Yorką 1914 m. lie
pos mėn. 23 d.
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KANADOS RAJONAS

* VLIKo ir V. T. Pirmininkas Prel. M. 
Krupavičius ir L. S. S. pirmūnas vyr. 
sktn. P. Jurgėla atsiuntė įvykusio To
ronte vadų-vadovių suvažiavimo prezi
diumui ypatingai malonias padėkas už 
sveikinimus.

VLIKo Pirmininkas, baigdamas pa
dėkos laišką, sako: "Man ypatingai ma
lonu žygiuoti petis į petį su drausminga 
ir giliai patriotine skaučių-tų šeima 
prie mūsų šventojo tikslo - Nepriklau
somos Lietuvos."
* Skaučių vadeivė išleido pranešimą 
Nr. 1 skaučių vienetams įvairiais 
pagrindiniais skaučių vienetų veiklos 
reikalais.
* Rajono Vadeivos ruošia medžiagų 
patyrimo laipsniųprogramoms papildy
ti ir uniformų bei ženklų dėvėjimui su
vienodinti, prisilaikant Kanados skau- 
čiu-tų asociacijos pageidavimų.
* Rajono vadas laukia iš P. L. S. S. Pir
mi jos Tarybos principinio pasisakymo 
dėl skautų-čių apdovanojimo garbės 
ženklais ir pakėlimo į vyresniškumo 
laipsnius. Gavus atsakymą apie tai bus 
paskelbt a skautų-čių vienetams vado
vautis .
* Inz. F.Buntinas buvęs vienas iš pir
mųjų Klaipėdos "Budžių" jūros skautas 
ir stipriausias Lietuvoje teoretikas ir 
praktikas buriavimo sporte, jau kuris 
laikas gyvena Toronte.

Inž. F.Buntinas savo patyrimą ir ži
nias iš buriavimo sporto bei istorinius 
metmenis iš pirmųjų jūros skautų veik
los Klaipėdoje žada perteikti Toronto 
jūros skautams jų sueigose. Manoma, 
kad jis ir "Sk.Aido" nepamirš.

* Toronto skaučių vienetai netrukus 
persiorganizuos į atskirą Toronto skau
čių tuntą. Tuntininkė dar nėra paskirta.
* Spalio mėn. 15 d. įvyko Montrealio 
skautų-Čių Tėvų, Globėjų ir Rėmėju 
Būrelio steigiamasis susirinkimas. 
Pirmininku, išrinktas Pr. Simelaitis .
Dalyvavo 15 asmenų. (x.y.)
* Montrealyje veikia: Dr. J. Basanavi
čiaus vyčių būrelis, D. L. K. Gedi
mino jūrų sk. būrelis, Vanagu skiltis 
Vilkiukų būrelis,Kregždžių skiltis ir 
Vaivos vyr. skaučių būrelis.
* Lapkričio mėn. 26 d. skautų būkle 
tėvai ir rėmėjai turėjo susipažinimo 
pobūvį. Programoje buvo deklamuoja
ma, dainuojama, žaidžiama irskam- 
binama pianinu. Viskas praėjo gyvoje 
ir linksmoje nuotaikoje. Pobūvio prog
ramą tvarkė sk. vyčiai V.Sabalys ir 
J. Ramanauskas. Po programos jaudi
nančiai kalbėjo skautų tėvų komiteto 
pirmininkas p. Pr. Simelaitis. Jis 
kvietė visus tėvus leisti savo vaikus į 
skautų eiles. Čia berniukai ir mergai
tės turės grynai lietuviška aplinką ir 
išeis gerą gyvenimo mokyklą. Tėvai, 
jo žodžiais, pasižada skautus visokerio 
pai remti. Toliau Kanados Skautų Ra
jono kapelionas kun. S.Kulbis S. J. pa
linkėjo geriausios sėkmės skautiškoje 
veikloje. Baigiamą žodį tarė psktn. 
I. Lukoševičiene.
* Iki lapkričio mėn. 5 d. Montrealyje 
veikė misrus skautų-čių tuntas. Dabar 
skaučių vienetai atsiskiria. Kadangi 
tuntui nėra pakankamo skaučių skai
čiaus, tai sudaroma Montrealio skau
čių vietininkija, vadovaujama psktn. 
I. Lukoševičienės.
* Toronto tunto, pirmoji sk. vyčių 
dr-vė, stengdamasi kuo tikslingiau iš
naudoti laisvesnį žiemos laiką, atskiru
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skautų, ir būrelių tarpe paskelbė skau
tiškos veiklos konkursą. Varžybose 
numatyta vertinti taškais: tvarkingus 
būrelių dienoraščius, sueigų lankymą, 
sueigose skaitomus referatus, iškylas, 
pasirodymus ir kitą daugiau skautiš
kos apimties veikimą. Taškais verti - 
narna taip pat platesnės apimties veik
la: ligonių lankymas, siuntinėlių siun
timas Vokietijon, pagelba kitoms orga
nizacijoms, rinkliavos, kaip pav. 
naujos Toronto parapijos bažnyčios 
statybai ir pan. Daugiausia taškų su 
rinkęs vienetas gaus pereinamąją do
vaną, kuri ateityje,, tris kartus iš ei
lės laimėjus, liks būrelio nuosavybėj e 
Atskiri daugiausia taškų surinkę skau
tai gaus dovanų knygomis. Konkursas 
prasidėjęs lapkričio mėn. 1 d., tęsis 
iki 1951 m. balandžio mėn. 1 d.

JAV RAJONAS

Chicago
* Lapkričio 26 d. Akademinio Skautų 
Sąjūdžio Chicagos skyrius gražiai at
šventė savo Imetųdarbo sukaktį. Šven
tė buvo pradėta pamaldomis Tėvų Jė
zuitų koplyčioje, dalyvaujant tik sky
riaus nariams ir svečiams. Pamaldas 
laikė JAV lietuvių skautų kapelionas 
kun. J. VaišnysS.J. Prieš iškilmingą 
šventės minėjimo posėdį sušauktoje 
sueigoje šeši "Vyčio" korporacijos 
junjorai davė senjorų įžodį. Po trum
pos pertraukėlės sekė iškilmingas 
šventės posėdis, kurį atidarė "Vyčio" 
korp! Chicagos skyriaus pirm, pasktn. 
V. Mikalavičius. į garbės prezidiumą 
buvo pakviesti kun. J. Vaišnys, fil. sktn. 
dr. M. Budrienė, sktn. Z. Juškevičienė, 
sktn. P. Labanauskas ir fil. sktn. 
E. Korzonas. Skyriaus pirmininkas 
savo kalboje nuosekliai apibūdino aka
demikų skautų reikšmę ir veiklą skau
tiško, tautinio ir akademinio darbo ba
ruose. Išsamų referatą apie "Vyčio" 
korp ! įsikūrimą ir jos veiklą Lietuvoje 
patiekė fil. Korzonas. Jautrių prisimi
nimų iš stud, skaučių veiklos Lietuvo
je papasakojo fil. M. Budrienė, kuri 
net tris metus iš eilės yra pirmininka
vusi VD Un-to Stud. Skaučių Draugovei.

Amerikiečių vainikas 
prie lietuvių kryžiaus

BSA Jamboree 1950

Toliau skautus akademikus sveikino kun. 
J. Vaišnys, Chicagos skaučių tunto 
vardu sktn. Z. Juškevičienė, sktn. P. 
Labanauskas, Chicagos stud, ateitinin
ku atstovas ir kiti. Gauta daugelis svei
kinimų raštų. Šventėje dalyvavo taip 
pat ir kitų stud, korporacijų atstovai 
Iškilmingas šventės minėjimas buvo 
baigtas linksmu pobūviu.

Bostonas

* Pereitą vasarą 7 Bostono kęstutėnai 
dalyvavo II-je BSA Tautinėj Jamboreej . 
Tačiau ir namie jie nepamiršo pasi
džiaugti gamtos prieglobsčių malonu
mais. Rugpiūčio 3-6 dienomis Mėlynų
jų Kalnų papėdėje stovyklavo 19 kęstu- 
tėnų. įspūdžių gausybė, ypač pirmą 
kartą stovyklavusiems.
* Bostoniškės sesės neturėjo savo sto
vyklos, tačiau jų ketvirtukas parsive
žė puikiausius įspūdžius iš amerikiečių 
skaučių stovyklos "Lobių Saloje"(Camp 
Treasure Island) Winnipesaukee ežere, 
N. H. Sesės Dalia, Regina, Vilija ir 
Giedrė tikrai turėtų pasidalinti savo 
įspūdžiais su visais "Sk. Aido" skaity
tojais.
* Skilt. sk. v. Vytautas Strolia pereitą 
vasarą 6 savaites buvo nuolatinis ins - 
truktorius Old Colony Council amer.skau 
tų stovykloj e"C amp Child". Tastovykla- 
vietė veikia jau 25 metus, sakytum, 
dzūkiško ežerelio pušyne(Bussard Bay, 
Mass).
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* Vyriausias Skautininkas, kaip ir 
Vokietijoje, nenusėdi vietoje - kur tik 
gali, atstovauja lietuvių skautų reikalus. 
Ir taip jis dažnai būna kelionėse mūsų 
reikalais.

Pernai pavasarį br. VS lankėsi Boy 
Scouts of Amerika vyr. būstinėje. 
New Yorke. Pasekmės: paaiškėjo lie
tuvių skautų vienetų veikimo sąlygos 
JAV-bėse ir gautas kvietimas į n-ją 
BSA Jamboree.

Nenurimstanti skautiška dvasia ne
leido br. VS pasilikti Bostone, kada 
mūsų broliai ryžtingai garsino Tėvynės 
vardą Valley Forge, Pa. Jamboree j. 
Nuvyksta ir jis į ten keliom dienom pa- 
stovyklauti - su senaisiais bičiuliais - 
jamboristais susitikti.

Atėjo aidas iš Toronto apie ten rug
sėjo pradžioje rengiamą suvažiavimą. 
Dalyvavo ir ten. Paskui br. VS nusekė 
sausumos keliais ir mūsų jūrų vilkas 
Sktn. VI. Petukauskas. Parsivežė gerą 
žinią - "Skautų Aidas" susilaukė dides
nės talkos - sudaryta nauja redakcija.

Rugsėjo 23 d. br. VS dalyvavo Bos
tono amer. skautų tarybos iškyloje - 
skautininkų konferencijoje Jeffery,N. H., 
kur kartu su jais svarstė Bostono 
skautų organizacinius reikalus. Čia jis 
savo pašnekesy palygino Lietuvos 
Skautų Brolijos ir Boy Scouts of Ameri
ka organizacines schemas bei veikimą.

Už savaitės, IX. 30, ir vėl iškyla - į 
Worchester, Mass. Ten buvo Naujosios 
Anglijos regijono skautininkų sąskry
dis. Dalyvavo 1200 vadovų. Tokių BSA 
regijonų JAV-bėse yra 12. N.Anglijos 
regijone yra 49 skautų tarybos(Council 
- rajonas, jungiąs kelis tuntus). Siame 
regijone yra 175000 BSA narių, iš ku
rių 43000 yra vadovai, rėmėjai bei 
komitetų nariai. Tame tarpe yra ir 
133 profesiniai skautininkai, kurie yra 
apmokami. Tame sąskrydy buvo pirmą 
kartą parodyta II-sios BSA Tautinės 
Jamboree apžvalgine filmą. BSA fakti
nis vyriausias vadovas - Chief Scout 
Executive dr. Arthur A.Schuck savo 
kalboje nedviprasmiškai pasmerkė ko- 
munizmą ir minėjo Sovietų Sąjungą, 
kaip didžiausios žmogaus pažeminimo 
ir vergystės kraštą. Jis pabrėžė didelę 
skautybės reikšmę pasaulinės taikos 

kelyje. Ji galinti žmoniją privesti prie 
broliškumo. Siame sąskrydy br. VS 
užmezgė naujas pažintis bei susirado 
bičiulių. Berlino, Mass, skautininkų 
buvo pakviestas svečiuosna su pašneke
siu apie Lietuvos ir Europos skautus.

Br. VS ir čia pat Bostone nepraleis 
džia progų paiškylauti. Pavasarį jis 
dalyvavo su kęstutėnais iškylose į 
Lexingtoną (istorinę JAV laisvės kovų 
vietą) ir prie Chestnut Hill ežero. O 
lapkričio 18 d. dalyvavo su kęstutėnų 
draugininku vyr. sk.Alg. Banevičium 
Loon Pond stovyklavietėje Bostono am. 
skautų iškyloje kursuose skautams 
civilinės apsaugos tarnybai paruošti.
* Daug susidomėjimo skautybe reiškia 
bostoniškis "Darbininkas". Jame daž
nai prašoma žinučių iš Hetuviųir ame
rikiečių skautų gyvenimo Bostone ir 
plačiame pasaulyje. Skautiškoji kroni
ka dedama po antgalviu "Po svetimu 
dangumi, kuris paimtas iš Vokietijos 
laikų "Skautų Aido". Smulkesnėms ži
nelėms naudojama kita skautiška kliše - 
lė. Pastaruoju laiku jau keliuose nume - 
riuose spausdina ištraukas iš sktn.kun 
Ylos paruoštų "Skautų Maldų" (Stud. 
Skautų "Vyčio" Korporacijos leidinys).
* 1950. XI. 19 sukako vieneri metai 
52-jaiDLK Kęstučio draugovei Bostone. 
Dabar dr-vėje veikia trys - "vilkų", 
"tigrų" ir "sakalų" skiltys. Draugovė 
pernai įstengė nusiųsti BSA Jamboreen 
7 atstovus. Toliau kuklūs skaitmenys : 
1) "Vilkai"(nuo 1949. XI. 19) turėjo 36 
sueigas ir 2 iškylas; 2) "Tigrai"(nuo 
1950.1.21) - 28 sueigas ir 3 iškylas ir 
3) "Sakalai" (nuo 1950. VIII. 26) - 14 
sueigų ir 1 iškylą. Draugovės bendrų 
sueigų buvo 13, 2 stovyklos ir 2 išky
los. Be to, dalyvauta BSA 40-ties me - 
tu sukakčių pamaldose Bostono Sv. 
Kryžiaus katedroje ir parade Lexirigto- 
ne, surengta rankdarbių paroda skau - 
tiškos savaitės proga, BALFo piknike 
Brocktone užkurtas laužas ir surengtas 
išleistuvių pobūvis jamboristams.

Kęstutėnams vadovauja draugininkas 
vyr. skilta. Algis Banevičius. Juos 
globoja ir visais skautiškais klausimais 
instruktuoja sktn. Martynas Jurkšas.
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* Balio Sruogos jaun. skaučių-tų drau
govė yra susiradusi gūžtą Šv. Petro 
parapijos mokyklos patalpose ir su 
jaunatvišku gaivalingumu jau kruta 
antruosius metus. Sueigas turi kas 
šeštadienį po lituanistinės mokyklos 
pamokų. Veikia trys skiltys - "vove
ryčių", "katyčių" ir "aitvarų". Drau
govei darniai ir sutartinai vadovavo 
vyr. sk. Ir. Podelytė ir sk. v. vyr. 
skilt. Vyt. Strolia. Ir Podelytei iš
vykus Rochesterin, jos vieton stojo 
sesė Danutė Paplauskaitė. O gruodžio 
mėn. mūsų jaunieji neteko brolio Vy
tauto (Strolioš),. kuris jiems pravedė 
tiek daug smagių ir patr&uklių sueigų 
su žaidimais, skambiomis damomis ir 
lietuviškomis pasakomis. Jisai gruo
džio 8 d. išvyko JAV-bių kariuome
nėm Šia dragovę globoja v. sktn. 
L. Čepienė.
* Po ilgesnės pertraukos rudenį vėl 
susirinko Bostono skautininkų ramovė. 
Ramovės seniūne išrinkta psktn. S. 
Gimbutienė (vyresnioji) ir pavaduotoju 
psktn. K. Nenortas.

Gruodžio mėn. 9 d. buvo jauki su
eiga pas seniūną. VS V. Čepas skaitė 
pasnekesį apie lietuvių skautų santy
kius su užsieniečiais. Vokietijoje džio
va sergančiai psktn. M. Milvydienei 
paremti surinkta aukų. Be to priimta 
rezoliucija, kuria norima raginti vi
sam pasauly esančius lietuvių skautų 
vienetus registruotis vietinėse skautų 
organizacijose.
* Lapkričio 19 d, pas sktn. prof. Ig. 
Končių buvo pirmoji Stud. Skaučių Dr- 
-ves ir "Vyčio" korporacijos narių 
sueiga. Nutarta susiburti bendram 
veikimui. Akad. skautybės skyriui va
dovauti yra išrinkti filist. vet. gyd. 
K. Kasperavičius ir senj. A. Labuckaitė.
* 1951 metams "Skautų Aidą" gruodžio 
pirmomis dienomis užsiprenumeravo: 
Vyr. Sktn. V. Čepas, psktn. I .Kon
čius, v. skltn. P. Peldžius, sktn. G. 
Juškėnas ir psktn. T. Naginionis, ku
ris, vos išlipęs iš laivo ir dar nespė
jęs apšilti kojų šiame krašte, pirma
sis pasirūpino užsiprenumeruoti 
"Sk. Aidą".

J. Gerkėnas

šypsenos

* Kariuomenės dalinio mulas buvo pa
laidotas ir ant kapo užrašyta: "Prisi
minimui Maggie, kuris gyvas būdamas 
įspyrė į 1 generolą, 4 pulkininkus, 
2 majorus, 10 kapitonų, 24 leitenantus , 
42 seržantus, 545 eilinius ir 1 bombą."
* Berniukas užkliudė dviračių praeivį. 
Šis jam gerokai aptrynė ausis ir palei
do. "Palauk, palauk, mes apie tai dar 
pakalbėsime po dešimties metų!"- 
šaukė jaunuolis.
* Tėvas, radęs vaikus pačiame pešty
nių įkarštyje, piktai:

"Na Vytai, kuris čia pirmas pradėjo? "
"Jonas - jis man spyrė atgal!"

* Prieš pat Kalėdas studentas nusiuntė 
savo profesoriui egzaminų sprendinius 
su prierašu: "Dievas vienas težino kaip 
juos išspręsti. Linksmų Kalėdų!"

Prieš pat Naujus Metus jis gavo at
sakymą: "Dievui rašau penketuką. Jums 
- kuolą. Laimingų N. Metų!"
* Kartą Markas Twainas parašė laišką 
jaunuoliui, kuris nuolat skųsdavosi, 
kad tėvas jo nesuprantąs :'!Turėk kantry
bės ! Kai aš buvau 14 metų, mano tė - 
vas buvo toks kvailas, kad aš jį vos bega- 
lėjau pakęsti. Bet kai man sukako dvide- 
šimtvieneri, aš nustebau, kiek daug tas 
senas žmogus per septynis metus 
išmoko. "
* Ankšti batai yra šios žemes palaima: 
jie padeda užmiršti visus kitus rūpes
čius.
* Kaikurie žmones savo rūpesčius ne 
skandina, bet duoda jiems plaukimo 
pamokas.
* Kas per anksti keliasi - priešpiet iš
didus, po pietų - kvailas.
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gaduą
Su šiuo Sk. Aido numeriu pradedame leisti "Suk galvą" skyrelį. Mes tikimės, 

jog šios skiltys suras mūsą jaunųjų skaitytoją tarpe gyvo pritarimo ir susidomė
jimo. Tebus tai laisvai valandėlei malonus užsiėmimas. Kviečiame ateiti mums į 
talką visus šio skyrelio mėgėjus su savo pastabomis, patarimais ir uždaviniais.

Kiekvienas galvosūkis yra įvertintas taškais, išsprendusių uždav. asmenų pa
vardes ir atsakymus skelbsime kas trečiame šių skilčių nr. Mūsų bendradarbiai 
surinkę daugiausia taškų per metus laiko, gaus vertingas dovanėles. Taip pat už 
naujai sugalvotus uždavinėlius bus skiriami taškai, jei jie bus patalpinti laikraš
tyje. Visą medžiagą liečiančią šį skyrelį prašome siųsti šiuo adresu: psktn. Jer. 
Gaižutis, 135 Gorevale Avė, Toronto, Ont., Canada.

Uždavinys Nr. 1: Šachmatų žirgo ėjimu perskaityk Maironio eilėraščio 
pirmąjį posmą. (Vert. 2 t.)

Uždavinys Nr. 2: Iš šių skiemenų mišinio perskaityk Sk. Aido skaitytojus 
liečiantį posakį. Taip pat nurodyk kokia tvarka skiemens buvo sukeisti. (V. 2 t.) 

Skau, pa, vei, to, žin, kas, 
do, do, tą, skai, iš, tuoj, 
ne, ai, si, tų.

Uždavinys Nr. 3; Paimk 10 degtukų arba pagaliukų ir sudėliok juos taip, 
kad išeitų penkios poros. Degtuką reikia kelti per du ir kryžiuoti ant trečio. Pa
vyzdžiui pirmą degtuką galima dėt ant ketvirto ir penktą atgal ant trečio, bet 
antras degtukas paliks atskirtas ir jo negalima bus suporuoti. (Vertė 2 taškai)
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"SKAUTU AIDAS" sveikina savo

ALp(LKA)3083 
sk 1951, Nr. 1

73 pasaulio kalbomis

LAIMINGU NAUJU METU! 
A Happy New Year !(Anglų) 
Felican Navrajon!(Esperanto) 
Och e twoi ki ji kawi !(Cree) 
O jin de win ki ji kat !(Ojibway) 
Ayakarsi-norketjusttoyeh ! (Blackfoot) 
T-not-Si a tu a la u rit! (Eskimų) 
BliadhanNuafe mhaise dhuit !(Airių 

gelikų) 
Blaidhan Mhath Ur [(Škotų gaelikų) 
Blein Vie Noa! (Manksų)
Bonne et Heureuse Annee [(Prancūzų) 
Blwyddn Newydd Dda ! (Velsu) 
Blythen MadDa! (Cornų)
Bloavez Madd'e-hoc'hDigandDou!

(Bretonų)
Zalig lieuw Jaar ! (Flamų) 
Buon Capo d'Anno l(Italų) 
Bon Principi! (Friulanų) 
Ti Anguri Un Buon Anno [(Taskanų) 
Buono Caprilano! (Sicilų) 
Bonu Noaddu Annu ! (Sardinų) 
BoldogUjevat Kivanunk [(Vengrų) 
AnulNou Cu Fericirea ! (Romėnų) 
Gott SajenDet Noa Joor [(Transilva- 

nijos saksų)
Daudz Laimes Jauna Gada [(Latvių) 
GelukkigNieuw Jaar [(Olandų) 
Feliz Ano Nuavo ! (Ispanų) 
Feliz Novo Anno [(Portugalų) 
Bonn Novelle Annaie [(Valonų) 
Glūckliches Neues Jaar [(Šveicari- 

i jos vokiečių)
Bonne Annee [(Šveicarijos romanų) 
Buon Anno ! (Šveicarijos italų) 
Felis Nou Any [(Katalonų) 
Alegre Nuou An [(Provansu) 
Allegrus Nouv An [(Romansų) 
Gelokik Nij Jier ! (Frizų) 
Gluklek Nije Jar!(Platt vokiečių) 
Gellukkig Nuwe Jaar [(Afrikiečių) 
Veselo Novo Lėto [(Slovėnų) 
Haad Uut Aastat! (Estų) 
Puorak Atas Johke [(Lapių) 
Gott Nytt Ar ! (Švedų)
A GlickluchNie Your [(Judėjų-žydų) 
Issena It Taiba[(Maltų)
Szczesliwego Now ego Roku [(Lenkų)

Aije Pir-ot! (Ostiakų) 
Zori Onezko Urte Beri [(Baskų) 
Igbalenn Inin Mot !(Šiaur. albaniečių) 
Mot i ri Lumture .'(Pietų albaniečių) 
Shnanaror Nor Dari [(Armėnų) 
Yeni Yilniz Kultu Olsun [(Turkų) 
Sale Now Mobarak Bad [(Persų) 
Evtikhes to neon etos [(Graikų modern.) 
Godt Nyttaar! (Norvegų) 
Vjeselo Novo Lėto [(Vendų) 
Onnellista Uutta Vuotta !(Suomių) . 
Stastny Novy Rok ! (Čekų) 
Stastlivy Novy Rok! (Slovakų) 
Stetna Nova Godina [(Kroatų) 
Glūckliches Neues Jaar( Vokiečių) 
GledilegtNyt Ar! (Islandų) 
Glaedeligt Nyt Aaar ! (Danų)

CvoHnMi Hoeuft r«i! ,(T^sų) . .. . 
U|KlttOr» Howro Pool (Ukrainiečių) 
Weenrro Bir Homti Toakm' (Bulgarų) 
Cpem Hom roasni (Serbų)

(Sen. Armėnų)

(Asyrų)

(Syrų)

& i (Corsanų)

(Kiniečių)

(Japonų)

(Arabų)
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