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* "Sk.A". parėmė Toronto Sk.Tėvų ir 
Rėmėjų Komitetas $ 165.39. Skautiškas 
ačiū.

* Už "Skautų Aido" 1952 m. prenume
ratą iš įvairių vietovių nėra atsilyginę 
26 skaitytojai. Primename, kad pats lai
kas apie tai pagalvoti...

* Visą jūrų skautus liečiančią medžiagą 
prašome siųsti Jūrų Sk.Skyriaus vedėjo 
s. B. Stundžios, 89 Glenlake Ave. .Toronto, 
Ont. , adresu.
* Metams baigiantis dar galima gauti 
Administracijoje pilnus 1952 metų "Sk.A'.' 
komplektus.

Geriausia Dovana Jaunimui 
Kalėdų Švenčių Proga

R. Spalio

"GATVĖS BERNIUKO NUOTYKIAI"

Knyga gaunama pas "Tremties " 
leidyklos atstovą Augustiną Kuolą , 
143 Claremont St., Toronto, Ont., 
Tel. EM. 4-1581 ir spaudos kios
kuose. Kaina $ 5.00.

VAJAUS - KONKURSO BARUOSE
Vajus, konkursas! Nuskambėjo gan plačiai. Ir neatrodo, kad būtų bent vienas skau- 

tų-Čių vienetas nieko apie jį negirdėjęs. Jame dalyvauti užsiregistravo Bostono Lapinų 
būrelis, Toronto Vanagų skiltis, sk. vyčių dr-vė, jūrų sk. K. K. Vaidoto laivas, sk. v. 
Perkūno būrelis, Omahos Živilės dr-vė, Los Angeles vietininkija, Montrealio Vaivos ir 
du pavieniai platintojai iš Clevelando. Prisijungė Australijos sesės.

Tikimės, kad dalyvių skaičius dar žymiai pakils, nes registracijos terminas pratę
siamas iki 1953 m. VASARIO 1 d. Tik nedelskime su surinktomis prenumeratomis. Ad
ministracija nežinos, kiek spausdinti pirmųjų numerių. . .

Skiltys, būreliai, valtys, dr-vės ir laivai! Argi ši proga nėra geriausia parodyti sa
vo organizuotumui ir skautiškumui? Junkimės į konkursą! Gana to apsnūdimo, kuris 
tikram skautiškam vienetui garbės nedaro.

Kartą pradėję, išlaikykime iki galo, nors kiekvieną tašką ir tektų kovote iškovoti. 
Jaunatvės entuziazmas kalnus verčia, o jums, mielieji, jo nestinga.

Kuri skiltis ir dr-vė bus pirmąją Sąjungoje? Tikime,Jūsų! Geriausios sėkmės. Kon
kurso sąlygos Š.m. "Sk.A." Nr. 10.

KONKURSO KOMISIJA
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MIELOS SKAUTĖS > - .
.•< .-I • ’.. ■■’. •■" •‘X- *

Šv. Kalėdų proga sveikindama jus,linkiu gražaus sugyvenimo .jums'jūsų, šeimose, jū
sų skiltyse ir draugovėse, mokyklose ir su visais žmonėmis, su kuriais susitinkate.

Šv. Kalėdų metu susimąstydamos,prisiminkite Kristaus pamokymą mums: 
"Mylėkite vieni kitus".

Mylėti žmones reiškia būti geromis visiems, ..parodyti jiems savo ; švelnumą ir kantry
bę, būti geros valios, t. y. nuoširdžiai norėti, kad milšų artimiesiems sektųsi-.

Skautybės įkūrėjas Baden-Powell, norėdamas, ..kad. iskautai--,skautės išaugtų, gerais 
žmonėmis, įrašė tą, Kristaus pamokymą į mūšų.įstatus, ■' ■■■"■
„Skautė drauge savo artimui ir s e s u O' k i t d i š. k ii u t. c i.-I lt į į1.; .
Mūsų geros valios norai įsikūnija, jei mokėdamos ,,pątyrirnp. laipsnius ir specialybes 

atliekame gerus darbelius. \
"Mylėkite vieni kitus" ’’

teskamba jūsų ausyse, teglūdi giliai jūsų širdyse. Kur jūs neb'ų&męt į'sueigoje, namie, 
gatvėje, ką jūs bedarytumėt - žaistumėt ar dirbtumėt malonų ,'tunš ar nemalonų darbą, 
lengvą ar sunkų, su kuo jus bebūtumėt - su sesėmis, broliais, š’ųjšįąvo tautiečiais ar su 
kitataučiais, visur ir visuomet vadovaukitės artimo meile,.Tuomet.būsite, geromis skau
tėmis. Į . • kų. •

VYRIAUSIA SK Ą UTĮ N1NKĖ

MIELI BROLIAI SKAUTAI IR VADOVAI !

Štai vėl į mūsų tarpą žengia Meilė ir Šviesa, nešanti ramybę}.,atgimimą ir naują 
vasarį. Pasaulio Viešpats siunčia savo vienintelį Sūnų suvargusiai žmonijai gelbėti, 
verkime Jam savo Širdis, priimkime Jį į savo tarpą, į save df;augoveS'.j.r/Skiltis.

Šv. Kalėdos yra Meilės šventė, ir jokia kita Šventė nėra artimesnė š'kautybei kaip 
nes kiekvienas skautas pažadėjo mylėti visus žmones ir būti"broUųė,kit,Įfems skąutams- 

' ’ 1 , ršaugt) dvašids galiūnu ir gyvy-

pa-
At-

Si,

tems. Vardan To, kuris,pas mūs atėjęs silpnu kūdikį 
bės auka nugalėjo tamsybes, stiprinkime meilės--pyM 
nanČiūs meilės spindulius savo aplinkoje. Būkime, tik 
tais, Jo kelio žvalgais! UL'i ' . .

Šiose Tėvynei begalinės priespaudos dienose yį-Sasiv''1 “'
Kristų. Jo vedami, dirbkime dar kiečiau, dar atkakli 
išauštų Laisvės diena, kad Laisvės Varpo gaudesys-pn 
surinktų po mylimuoju Tėvynės dangum. ;<-’ų

Tebūna 1953-tieji metai mums visiems laimingesni!
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BUDĖK!

Trumpai ir rimtai skamba skautų šūkis "Budėk!"
Jis yra įspūdingas ir reikšmingas. Jojo priešingoji pusė arba kontrastas skamba - 

- Miegok ! Snausk ! Miegok ne miego laiku, snausk tada,kada pavojus gręsia.
Skautiškas "Budėk" reiškia turėti atviras akis ir atvirą širdį viskam, kas gražu, kil

nu ir gera.
Skautiškas "Budėk" reiškia vengti pikto ir daryti gerą visados, visur ir visiems.
Nelaukiant ypatingą progų, nesiruoŠiant nepaprastiems darbams bei karžygiškiems 

užsimojimams, kurie, gal būt, gyvenime niekad ir nepasitaikys, bet būti pasiruošus ir 
daryti gera kasdieniniame gyvenime, mažuose dalykuose.

Mums,lietuviams skautams,tas šūkis įgyja ypatingos reikšmės. Esame paliesti skau
daus likimo, būtent, atskirti nuo gyvo lietuviško kamieno ir kaip tos medžio skeveldros 
išmėtyti po visą pasaulį, Todėl ypatingu būdu turime budėti, kad mes patys netaptume 
mirusiomis skeveldromis, bet išlaikytume savyje tą gyvumą per tėvynės ilgesį ir josios 
meilę.

Tą tėvynės meilę skautai privalo ne tik išlaikyti savyje, bet turi ir sugebėti ją įkvėp
ti ir kitiems savo tautos broliams ir ją ugdyti ją širdyse.

"Budėkite" - tas žodis kadaise išėjo iš paties gyvybės Davėjo, mūsų Išganytojo lūpų 
Getsemanės sode apaštalams tuomet, kai artinosi išganymo valanda, kai prisiartino Ju
das su savo išdavikišku pabučiavimu. Bet prie to žodžio Kristus pridūrė ir sekantį 
žodį, būtent — "IR MELSKITĖS", nes be' maldos veltui yra budėjimas. "Jei Dievas ne
saugo miesto, veltui budi sargas", - sako Šv. Raštas.

Tad, sujungdami budėjimą su malda,ženkime pirmyn Dievo, Tėvynės ir Artimo tar
nyboje.

Kanados Rajono Kat. Sk.
DVASIOS VADOVAS

PRAĖJĘ METAI

Nebuvo lengvi šie metai "Sk. Aidui", ir tik dabar, kai mielus skaitytojus pasiekė pa
skutinis 1952 m.numeris, atsikvepia Redakcijos ir Administracijos Širdis. Buvo išlaiky
ta tokia padėtis, kuri jau kai kam atrodė beviltiška. Šie metai buvo plėšte išplėšti Admi
nistracijos ir Kanados Rajono vadovų-vių ir sk. rėmėjų didelėmis pastangomis. Vie
ningo darbo dvasia ir pasišventimas skautiškam reikalui, kurį teko stebėti, rodo, kad 
turime vadovų, kurie ne tik žodžiais skautauja, kurie iš tikrųjų skautiškus ir lietuviškus 
reikalus stato aukščiau už asmeninius.

Didžioji pagelbos dalis atėjo iš Kanados. Šis rajonas sutelkė 673 dol. , iš kurių vien 
Torontas - 603 dol. JAV rajonas surinko 121 dol., iš kurių Chicaga 80 dėl.

Pradėdami trečiuosius metus Toronte, ypatingai daug vilčių dedame į gražų Seserijos 
įsijungimą mūsą spaudos išlaikymo darban. SV Spaudos Skyrius palaiko nuolatinį ryšį 
s.u Redakcija ir Administracija. Jau gauname kas kart daugiau pačią skaučių paruoštos 
medžiagos ir, manome, ateityje jos dar daugiau padidės.

Didžioji viltis - 1953 metų vajus - konkursas! Jis, tikimės, išjudins mūsą skiltis ir 
draugoves žymiai pakelti prenumeratorių skaičių. Junkimės visi į darbą, skautai-ės, 
vadovai-vės. Koks bus "Sk. Aidas" 1953 metais, priklauso tik nuo jūsų pačių. Mes visi 
jį norime matyti gražų ir turiningą. Taigi, talkon!

Šiais metais "Sk.Aide" rašė visa eilė skautų-čių, vadovų-vių ir skautų bičiulių. Jų 
vardus rasite versdami atgal 12 numerių komplektą. Dėkojame jiems visiems už gražų 
darbą, tikėdamiesi ir 1953 metais jų mielos paramos. Dėkojame visiems Redakcijos ir 
Administracijos bendradarbiams, kurių darbo vaisiais visi skaitytojai džiaugiasi.

Tebūna visos mūsų pastangos Dievo garbei ir mūsų Tėvynės naudai !

LIETUVOS SKAUTŲ BROLIJOS 
VADI JA
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ŠTAI AŠ SKELBIU JUMS DIDELĮ DŽIAUGSMĄ
si. P. Dauknys

Žiemos nakties tyloje iš tamsaus dangaus krinta lengvutės, baltutėlės, purios snai
gės. Žemę gaubia blanki Šviesa. Beveik pats vidurnaktis. Gausiai apšviestos bažny
čios pilnos žmonių ir girdėti skambios ir linksmos Kalėdų giesmės.

- Tyliąją naktį balsas sugaudė.
Piemenys, kelkit, Dievas užgimė.
Greitai renkitės ir bėkit
Į Betliejų paskubėkit 
Sveikint Viešpaties.

Jau dvidešimt šimtmečių, kai žmonija švenčia šią. didžios paslapties Kristaus gi
mimo šventę. Betliejuje gimęs Kūdikėlis Jėzus nėra kaip tie milijardai gimusių ir 
gimstančių kūdikėlių. Kūdikėlis Jėzus yra Dievo Sūnus. Jis iš meilės atėjo į žemę pa- . 
skelbti Dievo gerumą žmonėms. Jis atėjo, kad per savo kančią visą žmoniją išlaisvin
tų iš nuodėmių vergijos ir atidarytų žmonėms kelią j Dangų. Jis gimė tvarte, nes ne
jautrios žmonių širdys aną žiemos vakarą vargšams pakeleiviams neturėjo vietos užei
goje.

- Toje pačioje šalyje buvo piemenų, kurie budėjo ir sergėjo per naktį savo bandą. 
Štai Viešpaties angelas atsistojo prie jų, ir Dievo skaistumas juos apšvietė. Jie labai 
nusigando, bet angelas jiems tarė: "Nebijokite, nes štai aš skelbiu jums didelį džiaugs
mą, kuris bus visai tautai, kad šiandie jums gimė Dovydo mieste Išganytojas, kurs yra 
Kristus, Viešpats. Ir tas bus jums ženklas: rasite kūdikį, suvystytą vystyklais ir pa
guldytą prakartėje". Ūmai angelą apsupo dangiškoji kariuomenė, kuri garbino Dievą ir 
giedojo: "Garbė Dievui aukštybėse ir žemėje ramybė geros valios žmonėms! "

Broli, Sese, koks paprastas šis Linksmosios Naujienos pasakojimas ! Tačiau Kris
taus gimimo įvykis pasaulio istoriją pakreipė nauja linkme. Pats Dievo Sūnus atėjo į 
žemę! Ne tarp perkūno garsų žemei drebant, bet kaip didžiausias vargšas pakeleivis, 
svetimo tvarto pastogėje, gyvuliams ramiai atrajojant. 
Čia pat klūpo Motina - Mergelė Marija, teisusis Juo - 
zapas. Kristus taip labai nusižemino, kad niekas nesi
varžytų pas Jį ateiti. Savo dievybę tarsi paslėpė. Silp
nas ir paprastas Kūdikėlis. Prie Kristaus prakartėlės 
artinantis tereikia tik paprastumo ir nuoširdumo. Štai 
kodėl ši Linksmoji Naujiena apie gimusį Išganytoją vi
sų pirma pasiekė Piemenis - tuos paprastus be jokio 
išdidumo ir ambicijos, tyro gyvenimo ir pareigos vai
kinus.

Kalėdų šventėse te Kristus gimsta ir mūsų visų šir
dyse. Te į atgailos sakramentu nuskaidrintą sielą šven
toje Komunijoje nužengia Kūdikėlis Kristus. Jis ateis 
su gausiom dangiškom malonėm ir išpuoš mūsų sielą 
taip,kaip pats Dievas moka puošti. Tada visi mūsųveiks- 
mai, visi mūsų skautiški gerieji darbeliai bus nužymėti 
Kristaus ženklu. Kristaus Ženklas - artimo meilė be 
jokių ribų, ir už kraujo ryšį mums turi būti šventesnis 
tas meilės ryšys, kuriuomus sujungia Kristus. Jis rei
kalauja, kad mes kiekvienam darytume tik gera.

Kaip dažnai žmogus nori viešpatauti. Kristus sako 
priešingai. Vietoj viešpatauti Kristus sako;TARNAUTI!
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Vaistininkas pasilenkė per baltą vais
tinės stalą. "Ar aš pažįstu skautininką 
Capą Usingerį ir jo skautus?" paklausė 
jis, pakartodamas mano klausimą. "Ar aš 
pažįstu juos !.? Žinoma, visi Milforde pa
žįsta juos. Kodėl jūs klausiate?

"Šiaip sau, iš smalsumo", atsakiau aš, 
"girdėjau, kad jis turi puikią skautų skil
tį, kuri kasmet atlieka tikrą Kalėdinį 
gerą darbelį."

Vaistininkas perbraukė ranka per savo 
pliką galvą, ir bet koks nepasitikėjimas, 
kurį jis pradžioje parodė, pranyko malo
nioj prisiminimų šypsenoj, "Taip", tarė 
jis, "ir aš turėčiau tai žinoti. Aš buvau 
ligoninėj tą Kalėdų vakarą, 10 metų atgal, 
kai Capo skautukai pradėjo šį savo gerąjį 
darbelį. Ir nuo to laiko jie nepraleido nei 
vienų Kalėdų."

Dabar jo balsas buvo pilnas pasitikėjimo. 
Jis pasirėmė ant stalo ir pradėjo pasa
koti. "Šie Connecticuto miesteliai ir jų 
gyventojai yra labai nuoširdūs ir draugiš
ki. Jei.susergi, tavo draugai stengiasi tau 
padėti. Milfordas irgi yra toks pats mies
telis. Dešimt metų atgal, kai aš turėjau 
apendicito operaciją, mano draugai atei

davo į ligoninę pasikalbėti su manim, at
nešdavo dovanų ir knygų. Ir ligoninė ne
atrodė tokia liūdna vieta, tačiau tik iki 
Kalėdų vakaro. Tada visi kaimynai buvo 
per daug užsiėmę. Jie visi puošė eglutes, 
ruošė dovanas. Tiesa, ir ligoninėj buvo 
Kalėdų eglutė, daug papuošalų ir gerų no
rų, bet tas neatstojo namų nuotaikos ir 
Kalėdos neatrodė tikros".

AŠ nesu sentimentalus.Kiti ligoniai jau
tė tą pat. Aš žinau, nes ir jie išjungė 
Šviesas ir gulėjo tamsoj nusiminę, tylūs .

Tokioje nuotaikoje mus rado Capas ir jo 
skautukai. Niekas nepranešė apie jų at
vykimą. Jie paprastai atėjo. Skiltis uni
formuotų skautų, atsinešdami po gražią 
mažutę Kalėdinę žvakutę ir eglių šakelę . 
Jie padėjo jas prie kiekvieno ligonio lovos, 
ir jaukioj Žvakučių šviesoj palinkėjo mums 
linksmų Kalėdų.

Po jų atėjimo mes nebesijautėm vieni
ši ir užmiršti. Mūsų kaimynai mus pri
siminė ir mes pasijutom laimingi ir 
linksmi.

Taip. . . Aš dar turiu ta žvakutę kaip 
priminimą, kokia yra tikrojiKalėdų reikš
mė". Suliet. v. si. R. Mieželis

0 A

Kristus matuoja tik mūsų širdies gerumą, tik mūsų norą tarnauti. Jam didžiausias 
dalykas yra paprasta tarnaujanti ir mylinti širdis. Jis gimė silpnu kūdikiu visai nenu
stodamas būti Dievu. Žmonėms rodėsi kaip žmogus, valgė kaip žmogus, kalbėjo kaip 
žmogus. "Aš gi esu jūsų tarpe, kurs tarnauju” (Luk. 22, 27). Kristaus dvasioje tarnu 
būti reiškia būti p ag a 1 b o s teikėju. Broli, Sese, ar tai nėra mūsų - skautų idea

las ? Kristus nori, kad nusilenktume kitam, kaip nusilen
kiami vaikui, kaip nusilenkiam sužeistajam, kaip nusilen-
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Mindaugėlis buvo geras berniukas. Jis drauge su mamyte prieš porą metą 
atvažiavo į šį kraštą. Mindaugėlis tėvelio neatminė, nes mamytė sakė, tėtis, 
dar jam lopšelyje tebesant, buvo žuvęs nuo priešo rankos. Mamytė daug kartų 
apie tai sūnui kalbėdavo ir norėjo, kad jis užaugęs būtų geras ir išmintingas , 
toks, koks buvo ir jo tėtis. Dėlto berniukas dažnai žiūrėdavo į tėvelio nuotrau
ką, stengdavosi įsivaizduoti savo ateitį.

Vieną šaltą gruodžio diena, kai motina sugrįžo iš darbo, sūnus, pakilęs nuo 
pamokų stalo, pribėgo prie jos ir paklausė:

- Mamyte, kada pagaliau aš užaugsiu. Kada aš galėsiu būti toks, kaip tėve - 
lis? Aš vis esu mažas ir neaugu!. . . Klasėje esu pats mažiausias, ir dėlto visi 
mane Mažiuku vadina .. .

Motina nusišypsojo taip maloniai, kad Mindaugėliui net drovu pasidarė.
- Sūnuti, leisk mamytei pirmiausia nusivilkti, nusikratyti sniegą, o tada pa

sišnekėsime.
Motutei rengiantis, berniukas pasigyrė:
- Mamyt, aš jau paruošiau pamokas !
- O, taip greitai?
- Seselė neuždavė daug namų ruošos, todėl anksčiau užbaigiau.
- Na, eikš. Dabar aš tau atsakysiu, - tarė sėsdama mamytė.
Berniukas priėjo, o mamytė pasisodino jį ant kelių.
- Vaikuti, kiekvienas dalykas pasaulyje keičiasi. Kartais labai nežymiai, iš

lėto, ir tik ilga eilė metų paženklina mažytį pasikeitimą. Va, pavyzdžiui, pa - 
imkime ąžuolą, kuris iš visos Lietuvos medžių yra pats stipriausias. Bet aug - 
ti jis auga už visus medžius lėčiausiai. Dvidešimties metų ąžuolo kamieną ga
lima dviem sprindžiais apimti. Tuo tarpu maža gėlytė per vieną mėnesį suspė - 
ja pražysti, per kitą - jau vysta, o ąžuolai išgyvena šimtus metų.

- Sūnau, žmonės auga taip pat lėtai, panašiai kaip ąžuolai. Žmonės auga ligi 
dvidešimties, dvidešimt penkerių, trisdešimties metų. Kartais (savo kūnu jie 
suauga per penkioliką gyvenimo metų, bet už tai protas bręsta daug ilgiau. Oi, 
dar daug metelių turės praslinkti, kol tu užaugsi, dar daug ko išmokti reikės . 
Todėl pratinkis būti kantrus. Visuomet rūpestingai atlik savo pareigas. Tada 
tikrai būsi kaip tėvelis.

Motina nutilo. Ji ir pati susimąstė, ar iš tikrųjų jos sūnus pajėgs sekti idealo 
šioje suirutės gadynėje. Jos Širdis plakė troškimu, protas audė Šviesias viltis, 
rankos glaudė sūnų prie krūtinės, o lūpos jį pabučiavo į skruostą.

- Bet mudu dar alkani. Ar neitume ruošti vakarienės? - po kurio laiko pir
moji prabilo motina.

Mindaugėlis lėtai nuslinko nuo kelių ir su motule nuėjo virtuvėn.
Po vakarienės berniukas, nusiprausęs ir gražiai pasimeldęs, nuėjo miegoti. 

Mamytė jį šiltai apklojo, palinkėjo labos nakties, ir, pabučiavusi mažą 
kaktytę, nuėjo. Jis liko vienas su savo mintimis apie augimą, tėvelį ir 
medžius, kol saldus miegas neužmerkė jam akučių.

Ir sapnuoja Mindaugėlis, kad jis didelėje pievoje žaidžia sviedinuku. Visur 
Žydi gėlės ir skraido drugeliai. Jam atrodo, kad ir jo sviedinukas pavirsta di
dele plaštake. Berniukas nori ją sugauti ir bėga tolyn tolyn.Staiga viskas dings-
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ta ir jis pasijunta paklydęs. Dabar Mindaugėlis tyliai stovi vietoje ir bailiai 
dairosi į, šalis. Aplinkui vien tamsi šimtamečiųąžuolųgiria, ir tik kur ne kur 
įsimaišiusi eglė arba kadugėlis. Medžiai stovi tylūs: nei viena Šakutė nelinguo
ja. Nei paukštelių Čiulbėjimo, nei jokio žvėrelio. Atrodo lyg mirusiųjų kara
lystė.

Ak, kaip nejauku. Berniukas stovi ir nedrįsta pajudėti. Rodosi, kad judantį 
gali greičiau koks žvėris pamatyti.

Iš tokios baisios nevilties ir nusiminimo jis net pradėjo verkti, bet,prisi
minęs mamytės žodžius apie tėvelį ir kantrybę, Mindaugėlis kumštukunubraukė 
ašaras ir pagalvojo: "Kažin, ką tėvelis darytų?"

- Tėvelis tikrai neverktų, bet žiūrėtų, kaip iš šios klaikios girios išeiti!. . - 
kažkas netikėtai atsiliepė. Gal tai tik pasigirdo vaikučiui, gal tai tik jo min
tys, nės apsidairęs nieko nematė.

Atsargiai jis Žengė žingsnį priekin. Apsidairė. Nieko nematyti. Žengė antrą. 
Vėl apsižvalgė. Niekas nepasikeitė. Žengė trečią, mažą, atsargų, lėtą, bet 
viskas ramu. . . Matydamas, kad jokio pavojaus nėra, įsidrąsino ir pradėjo eiti 
sparčiau vis žvalgydamasis į šalis, tik jau ne iš baimės, bet vildamasis išeiti 
iš girios.

Berniukas pavargo. Įskaudo akutės besidairant, o kojelės panoro poilsio - kur 
gi čia jam prisėsti? Paėjęs porą žingsnių į Salį, jis atsitiktinai pastebėjo lyg 
tai girios pakraštį, lyg tai didelę aikštę.

Žingeidumo vedamas, jis patraukė ton pusėn. Čia padvelkė gaivus vėjelis ir 
Mindaugėlis,užvertęs aukštyn galvutę,atsikvėpė pilna krūtine. Ir kokį nuostabų 
dangų jis pamatė! Jis atrodė pilnas pripieštas angelų ir angelėlių pučiančių tri
mitus, švytuojančių smilkytuvais, skrajojančių žvaigždžių vainikais rankose!

Viskas aplink spindėjo žydriomis spalvomis, tik vienas mėnulis kažkodėl bu
vo liūdnas. Jo Šalti, sidabriniai spinduliai aštriai smigo žemyn, o akys žvel
gė abejingai ir paniekinančiai, lyg žemėje jis kažką blogo matytų . . .

Mindaugėlis nė nepasijuto kai paklausė;
- Mėnulėli, žvaigždynų kunigaikšti, kas tau? -
Ar užuojautos pilnas berniuko balsas, ar jėgų išsekimas skausmu iškreipė 

mėnulio lūpas, iš kurių išsiveržė gailus atodūsis:
- Ai!... - ir tuo pačiu metu per jo išblyškusį skruostą nuriedėjo ašara, 

skaidri kaip deimantas.
Ašara švietė kaip žvaigždė, skriedama dangaus platybėmis. Po keletos sekun

džių ji kažkur krito ir sudužo, nes greitai pasigirdo lyg varpelio skambtelė
jimas .

Mindaugėlis jau norėjo eiti ton pusėn, bet susilaikė pamatęs ateinantį sene
lį. Jis ėjo sunkiai, dešinėje rankoje stora lazda pasiremdamas, o kairėje neš
damas kankles. Senelio ilgi, žili plaukai lygiai gulė ant pečių, nuo kurių dide
lėmis raukšlėmis klostėsi baltas apsiaustas.

Berniukas neišsigando ir nepabėgo, bet ir pasitikti nėjo.Jis senelio nepažino, 
todėl laukė senelį prabylant.

Baltasis senelis artinosi iŠ lėto . . .
Priėjęs prie Mindaugėlio jis sustojo ir pažvelgė jam į akis. Senelio akys bu

vo rimtos ir susimąsčiusios.
- Eime, sūnau, pailsėkime, nes mudu abu ilgą kelią ėjome, - ramiai tarė 

senelis ir pasisuko eiti.
Mindaugėlis prišoko prie senelio norėdamas jam padėti. Kanklės, atrodė, bu

vo labai sunkios, todėl berniukas pasisiūlė panešti.
- Sūnaiti, tu esi dar per mažas, kad įstengtum nors vieną stygą patempti. 

Tai ką jau ir kalbėti apie kanklių nešimą. Bet ačiū, ačiū, kad manęs, Amžiaus, 
gailiesi. Ateis laikas, kada tu galėsi skambinti Šiomis kanklėmis. . . Nebeilgai 
teks laukti, tik kelioliką metų. . . Todėl kaupk kantrybę. Jos siūlas tik labai re-

i
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tais atvejais tenutrūksta, jei lydi gera valia . . .
Kurį laiką jie ėjo tylėdami. Senelis, nors buvo sulinkęs ir suvargęs, ėjo ne

dūsaudamas ir nedejuodamas. Ir Mindaugėlis pajuto, kad šiuo seneliu galima 
pasitikėti.

Greitai jiedu priėjo kažkokią pilį, kurios smaili bokštai kaip strėlės kilo 
dangun. Nei viename lange nebuvo šviesos. Niekas neatvėrė jiems durų, nie
kas nekvietė jų vidun. Pilį gaubė paslaptinga tyla.

- Stokim, sūnau! - prabilo senelis, paduodamas Mindaugėliui palaikyti savo 
lazdą, ir paaiškino:

- Jei nori ją išlaikyti rankose, laikyk tiesiai į žemę atrėmęs. Taip tiesiai, 
štai, kaip Šitie pilies bokštai dangun šauna. Jei lazda nors kiek pasvirs, nebega
lėsi jos išlaikyti. Ji sunki . . .

Mindaugėlis atsargiai abiem rankom paėmė lazdą ir drebančia širdimi stengė
si daryti tai, ką sakė senelis.

O senelis išsitempė prieš pilies duris kiek tik jo jėgos leido ir užgavo kank
lių stygas. Pradžioje po vieną, po dvi, lėtai, lyg apgalvodamas kada kurios 
stygos eilė. Juo toliau juo daugiau garsų jis pynė, juo mikliau jo pirštai šoki
nėjo stygomis.

Mindaugėlis mato, kaip didžiulė pilies durų spyna atsikabina, girdi, kaip sun
kiai girgždėdamos veriasi plačios durys. . . Jis tiesiog netiki ir žvelgia į sene
lį. Tas, savo stiprų žvilgsnį įrėmęs į pilį,tik skambina.Ir Mindaugėlis jaučia,kad

VS dr.D. Kesiūnaitė kalba Chicagos sk. Medvėgalio stovykloje 1952.
Nuotr. ps. Pr. Urbusio
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Tas puodas, tas puodas.. 
Sesės "Tau Tėvyne "sto
vykloje Vokietijoje, 1952

kanklės skelbia- senelio Amžiaus valią, kad kanklių stygomis, lyg laiko laip
tais, atžengia Paslapties Atidengimas. Berniukas vėl žvelgia į pilį, ir joje pa
mažu pradeda švisti, lyg saulė viduje tekėtų! O senelis vis skambina ir skam
bina. . . Kanklių paskirų balsų jau nebegirdėti. Beliko vientisa melodija - ret
karčiais garsėjanti arba tilstanti, įsakanti, atleidžianti, maloniai kalbanti, liū
liuojanti.

Iš pilies, pro duris, per laiptus atsirita takas - pasikloja ir sustingsta. Kank
lėms vos girdimai dainuojant senelis prabilo-.

- Sūnau, vedu tave į Pasaulį. Būk atsargus ir eik tik šiuo taku. Eik tuo taku, 
kuris tiesiai eina į tolį. Jei tektų iškrypti iš tiesiojo tako, stenkis kuo greičiau
siai į jį sugrįžti.. . Nelik pakelėje ar šalia kelio. Šalikelės yra pilnos balų ir 
duobių. Pasaulio Valdovas žinojo ką darė, nutiesdamas šįkeliųir pavadindamas 
jį Tiesa. . . Eidamas šiuo keliu tu prieisi ir pilnutinę Tiesų. .. Nuo tavęs paties 
priklausys, ar Tiesa bus meili ar žiauri. . . Šiandien yra Jos gimtadienis, todėl 
eikime jos pagarbinti. . .

Pilies vidaus skliautai buvo balto marmuro, išdabinti auksu ir sidabru , 
žvaigždėmis iškaišyti . . .

O senelis, kanklėms pritariant, tęsė;
- Tai vis vilionės, sūnau, einant į Tiesą, tačiau jos užgintos liesti pirm lai

ko. . . Laikas yra mastas, kuris matuoja galimybes. . . Laikas yra brangus da
lykas . . .

Prie Tiesos kojų klaupė piemenys ir kaimiečiai. Klaupė miestelėnai ir kara
liai. Mindaugėlis stebėjosi, iš kur jie visi atsirado. Senelis, žinodamas ber
niuko mintis, tarė:

- Kiekvienas žmogus turi atskirą kelią.
Atidavę pagarbą Valdovo Sūnui, jie pasisuko grįžti. Dideliam Mindaugo nuste

bimui, jis prieš save išvydo daug takų ir takelių, ir visi jie buvo tiesūs. Kaip 
tai suprasti?

- Tai Tiesos malonės, vaike. Jos neturi vyliaus. . .
- Seneli, - pabudo vaikučio smalsumas, - aš noriu žinoti, kas kiekvieno tako 

gale manęs laukia?
- Darbas, sūnau, darbas ir tikėjimas laimėjimu, darbas ir nusivylimas 

pasiaukojimas ir darbas, - iš lėto dėstė senelis.
Mindaugėlio veidukas apsigaubė nusivylimo Šydu. Senelis nutilo ir stipriau už

gavo kankles. Kėlėsi takai nuo žemės ir keitėsi į vaizdus, kurie kalbėjo vaikui
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be žodžių.
Artojas sėja dirvą; jis vargsta tuo metu, bet šypsosi., kai valgo duoną. Basa 

mergina eina pieva ir netyčia užlipa ant bitutės; ji iš skausmo pravirksta, bet 
juokiasi valgydama medų. Jaunas vyras dalina išmaldą pavargėliams. Jis mato 
jų vargus ir drauge su elgetomis kenčia, bet šypsosi ir dėkoja Viešpačiui, kad 
buvo naudingas, nors ne kiekvienas už tai dėkoja . . .

- Seneli, ar mano tėvelis irgi taip darė? Ar aš būsiu kaip mano tėvelis?
Staiga juodu atsirado kažkokiame keistame kambaryje. Ant sienų kabėjo šau

tuvai, kardai, skydai, pasieniais stovėjo stalai apkrauti knygomis, popieriais, 
pieštukais, taurėmis. Viename kampe stovėjo blizgantys šarvai ir prunkštė pri
rištas Žirgas. Kitame kampe kabojo pilkas rūbas, viršum jo - sakalas narve, o 
ant grindų gulėjo kurpės.

Senelis tarė:
- Štai'tavo tėvo darbo įrankiai. Jei nori būti kaip tėvas, elkis savo jaunystėje 

taip, kaip jis elgėsi. Tik neužmiršk - būk kantrus . . .
Mindaugėlis apsimovė tėvelio batais, pasibalnojo žirgą ir norėjo išjoti.
- Vai, koks tu nekantrus. . . - sudejavo kanklės, - tu neperskaitei dar knygų, 

neragavai iš gėrimo taurių, nenusprendei kur josi, kardu, žodžiu ar plunksna 
sau kelią gyvenime skinsi, o jau nori būti didelis. Palauk, kol šie blizgantys 
šarvai tau tiks.. . Dabar dar negaliu tavus pasaulin leisti ! . . .

Vėl senelis užgavo kanklių stygas. Pasigirdo nelaimės Šauksmas. . . pradėjo 
viskas suktis, tolti, nykti, kol juodu abu atsirado vėl prie užrakintų tamsios 
pilies durų. Senelis tarė:

- Dar keletą kartų teks mudviems čia ateiti. . .
Nuliūdo Mindaugėlis, kad nemokėjo tinkamai elgtis.Ir pabiro iš akelių ašaros. 

Ašaros kaip perlai . . .
Bekūkčiodamas jis pakėlė akis į viršų ir pamatė mėnulį tokia liūdna Šypsena , 

kad jam dar graudžiau pasidarė. O mėnulis, rodos, sakė:
- Tu dar mažas, neužaugai, nekantrus, negalėsi tėčio pėdom eiti, jei ne-----
- Mindaugėli, sūnau, kas yra, vaikeli, ko verki? - staiga išgirdo susirū

pinusį mamytės balsą.
- Mė. . . mė. . . mėnulis sa. . . kė, kad aš dar ne. . . negalė. . . ėsiu tėvelio pė . . . 

pėdom sekti ...
- Vaikuti, kai užaugsi, galėsi daug kuo būti, bet tai jau nuo tavęs paties pri - 

klausys... O dabar miegoki, visi miega, ir negalvok, ką tas mėnulis sakė.. . 
Ateis visam kam laikas. . . Mes paprašykime Dievulio, kad jis mudu globotų . . . 
Kūdikėlis Kristus myli mažus vaikučius . . „

Tėvynės garsas šaukia 
mane visuos keliuos, 
o aš, paklydus svetimoj palaukėj 
blaškaus, svajoju ir ilgiuos.

Tėvynės vėjo aidas 
mane visur lydės.
Ji kaip žmogaus brangiausio veidas: 
aš ją galėčiau piešt.

Ir lyg daina graudi ji aidi
Kiekvieno mano žingsni o atgarsy.
Ji verkia mano ašarotu veidu;
Ji ten ir čia - širdy. A. B.
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JŪSŲ KIEMO
NUOSTABŪS GYVIAI

Alan Devoe

Jums visai nėra reikalo keliauti į to
limas negyvenamas šalis pamatyti nuosta
bių gyvūnų. Jums nėra reikalo važiuoti 
jaučių traukiamais vežimais, ieškant hi
popotamų ir tinginių tripirščių. Jūs tik 
atidžiai apsižvalgykit ir atkreipkit dėmesį 
į gyvius, kurie yra Čia pat, netoli Jūsų, 
Ir ištiesų, jūsų kieme ir sode randasi ne
įtikima gausybė nuostabių gyvių.

Sakykim, kas nors mums pasiūlytų pa
matyti paukštį, kurio Širdis plaka beveik 
tūkstantį kartų per minutę. Tam juk būtų 
tikrai verta gana toli keliauti. Betgi mums 
to nereikia. Štai, mūsų žvirblis, tupintis 
ant artimiausios šakos. Mūsų paprastų 
paukščių širdis plaka tokiu tiesiog, atro
do, negalimai dideliu greičiu.

O ar nenorėtumėte pamatyti paukštį, 
kuris gali skristi atbulas ? Tam reikia tik 
nueiti į sodų ir pastebėti kolibrį. Kolibris, 
išskrisdamas iš gėlės žiedo, gali apgręžti 
savo sparnų kampą ir kaip sprausminis 
lėktuvas skristi atbulas. Kaip jūs mano
te, kokiu greičiu plasnoja savo sparneliais 
šis mažutis paukštelis? Sunku patikėti, 
bet kolibris plasnoja savo sparneliais grei
čiau negu 50 kartų per sekundę.

Sakykim, kas nors pasakotų mums apie 
gyvulį, kurio akys taip ypatingai sutvar
kytos, kad jis gali matyti ne tik prieš sa
ve ir į šonus, bet tuo pačiu metu stebė
ti ir tai, kas vyksta jo užnugaryje ?Tai, at
rodo, būtų viena iŠ barono Mūnchhauseno 
išdaigų. Tačiau taip nėra; šis gyvulėlis 
yra mūsų mažas, Švelnus triušis, greitai 
judinąs savo nosytę ir atsargiai graužiąs 
žolę. Jo akys yra taip išgaubtos, kad jis 
gali viską aplink save matyti.

Tuo tarpu, kai dar galvojame apie akis , 
mūsųdėmesį gali minutėlei atkreipti laum - 

žirgis (dragon-fly), dūzgiąs pievoje apie 
besidarbuojantį triušį. Šio vabzdžio akis 
susideda iŠ"mažyČių akių" pluošto, kurių 
kiekviena įgalina jos savininką matyti at- 
skira^pasaulio dalies vaizdą. Jūs ir aŠ Žiū
rėdami matome tik vieną vaizdą, o laum
žirgis 25.000.

Nesvarbu, kur žvelgsime, visur savo 
aplinkoje atrasime nuostabių gyvių. Štai, 
kad ir genys. . Jis, be pertraukos kalenda
mas į medžio žievę, ieško vabzdžių. Koks 
ilgas turi būti jo liežuvėlis, kad juo galėtų 
juos iš gilių plyšių ištraukti. Nei Grand 
Canyon (Kolorado upės Didžioji Kalnų Dau
ba), nei Viktorijos kriokliai nėra nuosta
besni už šio paukščio liežuvį.Savo ypatin
gai paskirčiai atlikti jis yra toks ilgas, kad 
prasideda virš genio smegenų ir yra įtvir
tintas priešais paukščio kaukolę.

O ar voverė, akrobatiniais šuoliais 
nardanti po genio medžio Šakas, nėra 
kuo nors ypatinga? Priešingai. Ji, pav., 
neturi "aklos vietos" (nejautri šviesai vie
ta akies tinklainėje, kur įeina regėjimo 
nervas). Voverės regėjimo nervas yra 
taip ypatingai suplokštintas, kad šokinė
jant nuo Šakos į šaką, jos regėjimo lau
ke, priešingai mūsų akims, niekuomet ne
pasitaiko trūkstamų vietų.

Skruzdėlės, keliaujančios šio medžio 
kamienu, pasižymi ypatingu savumu, kurio 
trūksta mums, Žmonėms. Jų akys gali 
matyti ultravioletinius spindulius.

Peteliškė, skrendanti nuo vieno žiedo 
prie kito, turi tiesiog neišpasakytai jaut
rų skonio jutimą. Ji pajunta cukrų miši-

Geras darbelis . . . 
"Tau Tėvyne" sto
vyklos vadovai, 1952
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nyje, kurio 300.000 dalių yra tik viena 
dalis cukraus.

Nepastebima, pilka medžio žievės erkė, 
krintanti ant praeinančio šuns, jaučia 
šuns kraujo šilimą.

Greitis? Jei nuvyktume Indijon, ten 
rastume kai kuriuos Čiurlius, kurie, sa
koma, skrenda 200 mylių į valandą. Taip, 
tai tikrai nuostabus greitis. Bet, jei ste
bėsime karpuotą pamatinę, Čia pat gyve
nančią netoli mūsųnamo prieangio, pama
tysime dar didesnį greitį. Rupūžė mat, 
gaudo vabzdžius iškišdama ilgą, lipnų lie
žuvėlį. Nors ji pati ir atrodo lėta, bet jos 
darbas savo liežuvėliu yra vienas nuosta
biausią gamtoje pasitaikančių vikrumo pa
vyzdžių. Ji kiša liežuvį, čiumpa grobį ir 
įtraukia burnon per vieną penkioliktąją 
sekundės dalį.

Stiprumas? Galima stebėti jėgą ir iš
tvermę dramblių - jie triuškina medžių 
kamienus kaip balanas - bet mūsų musės 
ir bitės yra dar stipresnės ir ištvermin
gesnės. Skrendanti musė ar bitė eikvoja 
tiesiog neįtikėtiną energijos kiekį, nes 
savo sparneliais plazda nuo 300 iki 500 
kartų per sekundę.

Be to, mokslininkai yra įrodę, kad šie 
jautrūs padarai gali pakelti tokias sunkias 
sąlygas, kuriose žmogus (ar dramblys) 
tuojau žūtų. Kartą vabzdžių tyrinėtojas 

dr. Frank Lutzas įdėjo vabzdžius į indą, 
iŠ kurio oras buvo tol siurbiamas, kol 
jame pasidarė sąlygos kaip 17 mylių (27, 4 
km) aukštyje. Žinoma, nei žmogus nei 
dramblys to negalėtų iškęsti. Vabzdžiai 
išsilaikė.

Kitas įdomus bandymas: oras ir drėg
mė buvo taip išsiurbti iš indo, kad jame 
atsirado beveik vakuumas (beorė erdvė) ir 
net vabzdžių kūno drėgmė išgaravo. Mi
nutę vabzdžius palaikius šiose sąlygose 
buvo staiga įleistas greit besiveržiantis 
oras. Tokio spaudimo pasikeitimo ir stip
riausias pasaulio dramblys negalėtų iš
tverti ir būtų sprogęs sekundės laikotar - 
pyje, bet siekiasparnėms peteliškėms ir 
kamanėms (samaninėms) bitėms nieko 
blogo neatsitiko.

Būdamas vaiku, žavėjausi tyrinėtojų 
aprašomais keistais kai kurių tolimų kraš
tų gyvulių pojūčiais. Smauglys gali kaž
kaip "pasakyti" kuomet auka nebegyva. 
Gerai užuodžiąs tigras skaito džiunglių 
kvapų istoriją, kaip knygą, o Afrikos kro
kodilai tokie budrūs ir miklūs, kad gali 
išvengti šūvio. Tai visa betgi nėra daugiau 
įdomu už tai, kas vyksta mūsų pašonėje, 
pav., kodėl mūsų upelių kuoja neatsitren
kia į kokius nors daiktus, nors vanduo 
toks drumzlinas, kad nieko aplinkui ne
galima matyti ? Žuvis "jaučia" uolas ar ki-

Waterburio Bal
tijos dr-vė sto
vykloje 1952
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tas kliūtis tam tikru kanalu,vadinamu jos 
šonine linija, einančia nuo žiaunų, iki uo
degos. Šis kanalas randasi po žuvies oda 
ir per odos angas vienur ir kitur susisie
kia su vandeniu. Visa eilė nervų galūnių 
jungia šoninę linijų sudidesniu nervu,esan
čiu žemiau jos, o kur šoninė linija bai
giasi ties žuvies galva, ji išsišakoja į žu
vies smegenis. Šio nepaprasto jutimo ta
lento joks kulipkų iŠsisaugąs krokodilas 
negali pralenkti.

Paprastas ir visiems pažįstamas Šikš - 
nosparnis pasižymi vienu iš pačių nuo
stabiausių pojūčių šiame pasaulyje. Jis 
randa kelių sonaru. Sonaras yra karo lai
vyno įrankis,negirdimų garsų pagalba su
sekąs povandeninius laivus, minas ir ki
tus daiktus, kai jo išsiųstos garso ban
gos sugrįžta atgal, atsimušę nuo sutiktų 
daiktų. Siksnosparnis, skrisdamas nuo
lat skleidžia negirdimus garsus, kurie at
šokę nuo aplinkoje esančių daiktų, jam 
taip puikiai rodo kelią, kad jis gali skris
ti didžiausiu greičiu, niekur neužkliūda
mas .

Štai, gyvatė besišildanti uolos briau - 
noje gali geriau pasakyti temperature s 
svyravimus už termometrą. Ūkininko kie
me besikapstantis viščiukas nustato garsų 
vietądaug tiksliau už betkokį žmogų. Virš 
gėlyno dūzgiančios bitės turi tokį tikslų 
laiko pojūtį, kaip laikrodis.

Keisti pojūčiai?O ar nenorėtumėte ma
tyti gyvulį, turintį tokią pasakišką klausą, 
kad mūsų vos girdimus garsus 200 jardų 
(82, 9 m) atstume jis lengvai girdi visos 
mylios (1609, 3 m) nuotolyje ir kuris turi 
tokią pasakišką uoslę, kad gali susekti 
kvapą, sumažintą keturis milijonus kartų. 
Jo nereikia toli ieškoti.Tik sušvilpkite mū
sų Brisiui. . . Suliet. J. Strazdas

DRĄSUS ERELIS. Tikrai jaudinantį iš
gyvenimą turėjo vienas italas girininkas 
Gran Sasso d'Italia kalnuose, netoli Spo- 
leto, kai, įlipęs į 2.000 metrų kalną, no
rėjo išimti kalnų karaliaus - erelio vaiku
čius. Lizdas radosi labai sunkiai prieina
moje vietoje, ant 400 m gilumo tarpeklio 
skardžio. Šis miško saugas dvi dienas li
po į tą didžiuliais akmenimis nusėtą kalno 
pakriaušę. Prie pat lizdo jį užpuolė ere
lių motina. Retai pasitaiko tokių įdomių 
kovų tarp žmogaus ir kalnų paukščių. Pa
telė puolė minėtam medžiotojui tiesiai į 
veidą. Žinoma, jam nieko kito neliko, kaip 
nušauti Šią kalnų karalienę. Jos sparnų

Mūsų kelias laikai ir giružės . . . 
Omahos broliai iškylauja.

Nuotr. kun. L. Musteikio

apimtis siekė virš 2,2 m. Drąsusis gi
rininkas tęsė toliau savo kelionę. Staiga 
.virš savęs pamatė patiną, kuris, matyt, 
šūvio išgąsdintas, buvo pasitraukęs, bet 
dabar vėl grįžo ginti savo vaikučių. Pa
stebėjęs žmogų visai arti lizdo, jis pagrie
bė nuo kitos uolos skrisdamas du dideliu 
akmeniu ir metė tiesiai ant medžiotojo, 
kurie prazvimbė vos vos nekliudę galvos. 
Vis dėl to Šiam prityrusiam ir drąsiam 
kalnų laipiotojui pavyko paimti du jaunik
lius ir pradėti kelionę pakalnėn. Abu 
paukščiai bus atiduoti vienam zoologijos 
sodui.

PAŠTO KARVELIS PARĖJO PĖSČIAS 
250 KM. Kopenhaga. "Berlingske Tidende" 
praneša, kad 4 metų karvelis, kurį nu
sipirko vienas paukščių mylėtojas Kopen
hagoje ir nusivežė į Aarhus, pėsčiom pa
rėjo į gimtuosius namelius, sukardamas 
250 km. kelią. Taip, ištikro jis parėjo

pėsčiom, nes jo sparneliai buvo suristi 
gumos juostele (šia priemone buvo bando
ma sutrukdyti sugrįžti pas pirmuosius 
šeimininkus). Tačiau šį kartą ir tai ne
pavyko, nes karvelis po 2 mėnesių pasi
rodė senoje vietoje surištais sparnais. 
Jis galėjo taipgi grįžti,tik šokinėdamas ar 
eidamas. Zeelandąir Funenąskiriantį ka
nalą jis tikriausiai perplaukė keltu.

POVANDENINIAI KALNYNAI. Amerikie
čiai mokslininkai, betyrinėdami, jūrų gi
lumas Ramiajame Vandenyne, patyrė gana 
įdomių dalykų; nuo Hawai iki Wake salos 
tęsiasi kalnų grandinė, turinti 1.600 km 
ilgio. Aukščiausios viršūnės randasi 2000 
metrų žemiau jūros lygio.

Tie patys vyrai apytiksliai nustatė, kad 
prieš daugelį amžių šios viršūnės priva
lėjo rastis tik keletą metrų nuo vandens 
paviršiaus. Taigi, puikūs jie alpinistai . . .

Migla užpildė kiekvieną kampą ir skers
gatvį mažame Chashamo uosto mieste
lyje Anglijoje. Buvo šaltas spaliųvakaras . 
Nedidelio berniuko siluetas nuvargusiai 
slinko ištuštėjusią gatve. Jo rūbai buvo 
permirkę vandeniu ir aptaškyti purvais, o 
jo varvantys juodi nutysę plaukai raizgėsi 
netvarkingai apie jo veidą ir kaklą. Jis 
virpėjo nuo šalčio, ir ryšulėlį, kurį jis 
nešėsi ant vieno peties, permetė toliau uŽ 
nugaros, kad galėtų matyti abi gatvės pu
sės. Viename tarpduryje pasirodė jūri
ninkas ir rengėsi pereiti gatvę. Berniukas 
nuskubėjo prie jo.

- Kuriuo keliu, Sir, į prieplauką?
Jūrininkas smalsiai pažvelgė į ber

niuką ir, nieko nesakydamas , pirštu pa
rodė į šiauresnįjį gatvės galą.

Berniukas padėkojo jūrininkui ir nuėjo, 
kol pasiekė pakrantę. Prieplaukoje nebu
vo jokio Žmogaus, ir jam ilgai reikėjo 
klaidžioti. Staiga atsidarė vienos budelės 
durys ir senas žmogus ėmė mesti maisto 
liekanas į vandenį.

- Malonėkite pasakyti, - sušuko berniu
kas, - ar šitie laivai ten yra karo laivai?

- O taip, - atsakė vyras, - tai tikri 
karo laivai. Na, ar pats gal rengiesi į 
karą?

- Taip, bet aš nežinau, kaip pakliūti 
ant tokio laivo denio, - atsakė berniukas 
susirūpinęs. - O kur tie laivai plaukia ir 
sustoja?

- Kaip tik Čia, - atsakė vyras, pamojęs 
su savo pypke artimiausios prieš juos 
esamos prieplaukos link. - Žiūrėk, vie
nas kaip tik artinasi į prieplauką.

Ir tikrai - vienas laivas smarkiai irk
luojamas, artėjo prieplaukos link. Paga
liau laivas pasiekė sustojimo vietą,ir ka
riškis išlipo į doką. Berniukas prisiarti
no ir, vikriai atsaliutavęs, tarė :

- Prašau, Sir, ar negalėtumėte man 
nurodyti, kaip pakliūti ant "Raisonable" 
denio ?

Karininkas pažiūrėjo žemyn į liesą, iš
blyškusį veidelį.

- Kodėl? Tai mano laivas. Bet ką tu 
nori jame daryti?

- Prašau, Sir, aš noriu jame pasilikti. 
Komendantas, kpt. Sucklingas, yra mano 
dėdė ir aŠ turėjau pas jį prisistatyti.

- Gerai, tuo atveju aš tave pasiimsiu 
į laivą grįždamas. Bet tu atrodai alkanas
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TĖVYNĖS DAINOS, JŪS MALONIOS. . .

Brolis Vaidievutis

Niekaip negaliu užmiršti vienos sausio 
nakties Bremene, emigracinėje stovyk
loje. Žinojau, kad kai kada per garsia
kalbius girdimos lietuviškos dainos, bet 
tą vakarą, eidamas gatve, tikrai apie tai 
negalvojau. Tik staiga iš tamsumos pasi
girdo: "Pasvarcyk, antela". Garsiakalbio 
nesimatė. Atrodė, lyg melodija atplaukia 
tiesiai iš nakties, iš kažkur toli, toli. 
Sustojau kaip pritrenktas. Kažkas griebė 
uŽ Širdies, skverbėsi į slapčiausius kam
pelius, vertė visą sielą atsiverti plačiai 
ir kaip šventą relikviją priimti lietuviškos 
graudžios, liūdnos dainos žodžius. O toji 
daina vis liejosi, vis liūliavo naktyje, ir 
kiekvienas jos suvirpėjimas žadino šven
čiausius, kilniausius jausmus; žadino mei
lę, žadino skausmą ir ilgesį. Netoliese 
mačiau kitą tautiečių kontūrus. Ir jie ta
me tautybių mišiny užmiršo viską, stovė
jo ir klausėsi. Buvo svetima naktis sve- 

ir sušalęs, mano jaunikaiti. Ar tu valgei 
vakarienę ?

- Ne, Sir, aš šį rytą anksti iškeliavau 
iš namą . . .

- Dėl Dievo, tu jau čia prisistatei, o 
dar esi nevalgęs; aš esu leitenantas tame 
laive, tai eime kartu ir paieškosime ko 
nors pavalgyti. Bet kodėl nesustojai mies
te pakeliui užkąsti?

- Matot, Sir, - atsakė berniukas, - aš 
prižadėjau tėvui, kad aš nueisiu tiesiai į 
laivą ir prisistatysiu pareigoms, nesusto
damas mieste, todėl aš to ir negalėjau 
padaryti.

- O, Žinoma, ne, - sutiko karininkas.
- Ir, žinoma, jei tu ir karo laivyne taip 
įsakymų klausysi, tube abejo puikiai ženg
si pirmyn. O kuo tu vardu?

- Horacijus Nelson, Sir.
Ir taip tas vyras, kuris būdamas dar 

mažas berniukas, mokėjo be jokių nuo
laidų klausyti įsakymų, vėliau tapo gar
siuoju Anglijos jūrų karžygiu - Horacijum 
Lordu Nelsonu. Vertė A. B. 

timame krašte, ir neužilgo ruošėmės pa
likti už savęs Europos žiburius, bet tuo 
momentu mūsų mintys buvo visai kitur, 
nes girdėjome Tėvynės balsą, Šaukiantį 
namo . . .

IŠ ne vieno teko išgirsti panašių per
gyvenimų. Ir nenuostabu. Mums, kurių 
gražiausioji gyvenimo dalis prabėgo Lie
tuvoje, Tėvynės dainos visuomet bus var
tai į ją. Joms aidint,grįšim vėl į prabėgu - 
sias dienas, prieš mus iškils seni vaiz
dai, mus apsups anų neužmirštamų laikų 
dvasia. Gal būt,mes matysime baltus gim
nazijos rūmus didelių plačiašakių klevų 
pavėsyje, girdėsime linksmą klasės ūžesį 
ir su knygomis rankose vėl bėginėsime 
plačiais laiptais aukštyn ir žemyn; gal būt 
mes išvysime mus pačius šventadieniškai 
pasipuošusius pamažu Žingsniuojančius 
Laisvės Alėja, ir mus sveikins veidai tų, 
kurie anuomet mums buvo artimi ir bran
gūs; gal mums pasivaidins ramūs vakarai 
kaime, berželių šlamesys, pievų kvepė
jimas ir virkdomos armonikos garsai to
lumoje; gal pagaliau iškils prieš mūsų 
akis baltos palapinės ir įvairiaspalviai 
skautiški kaklaraiŠiai kur nors gražioje 
Dzūkijoje ar Žemaitijoje, ar gelsvame 
Palangos smėlyje prie amžinai neramios 
Baltijos . . .

Visa tai mums vyresniesiems bus su
prantama be žodžių. Mums nereikės ilgų 
aiškinimų bei išvedžiojimų. Mes žinome , 
kokį brangų turtą turime Tėvynės dainose 
ir sunkiose valandose semsimės iŠ jo pa
guodos, stiprybės ir vilties. Tačiau - 
kaip tik čia turėtume neužmiršti vieno la
bai svarbaus dalyko: tasai turtas, tasai 
Tėvynės dainų lobynas liks pilnai neišnau - 
dotas, jei jo nepasidalinsime su kitais, 
konkrečiai, su mūsų mažaisiais. Jie gimė 
ir augo svetur arba apleido Lietuvą dar 
visai mažyčiai. Tai, kas mums yra sa
vaime suprantama, jiems turi būti rūpes
tingai paaiškinta ir atitinkamai pertiekta . 
Kaip dažnai girdime juos niūniuojant sve
timas melodijas, dainuojančius visokias 
svetimtautiŠkas dainas! Kodėl jų negali 
pakeisti MŪSŲ dainos? Kodėl negalime 
jiems perduoti viso to, ką per kraują ir

14

15



ugnį išsinešėme savo širdyse iš Lietuvos? 
į mūsų dainas, į mūsų tautosaką yra sudėti 
gražiausi mūsų Tautos dvasios žiedai. Jų 
išmokę mažieji pamils tątolimą kraštą, iŠ 
kurio yra atėję jų tėvai ir į kurįjie patys, 
tikėkimės, neužilgo turės sugrįžti, nešda
mi prisikėlimą ir naujo gyvenimo viltį.

Nepaprastai gražu ir įdomu buvo stebė
ti skautukus vienoje šių metų stovykloje. 
IŠ pradžių dažnai galėjai išgirsti angliš
kus pokalbius ir dainas, tuo tarpu stovyk
lai baigiantis visi taip traukė "Ant kalno 
mūrai", "Atskrend sakalėlis", "Ar aš tau, 
sese,nesakiau"ir kitas lietuviškas dainas, 
kad skambėjo visa apylinkė. Nepraleiskim 
panašių progų! Ruoškim lietuviškų dainų 
vakarus, dainuokim su mažaisiais per su
eigas , išnaudokim kiekvieną galimybę or
ganizacijoje ir namuose. Mūsų jaunimas 
dar nėra nutautėjęs. Padėkime jam, kol 
nevėlu! Stenkimės, kad ne tik vyresnieji, 
bet ir jaunesnieji galėtų apie save pasaky
ti: "Mūsų skausmą ir džiaugsmą lydi vis 
LIETUVIŠKA DAINA.

SKAUTĖ MOKYKLOJE
Retai Šiandien tegalima atskirti skau

tę mokinę nuo neskauČių mokinių. Dažnai 
kitos mergaitės yra ir pavyzdingesnės, ir

mandagesnės,ir geresnės. Tai girdėti ir 
matyti yra be galo liūdna, o skautės - tai 
turėtų būti pavyzdžiu visiems, ne tik mo
kykloje ar namuose, bet ir visur kitur. 
Skautę turėtųbūti galima tuojau išskirti iš 
visų kitų mokinių. Ji turėtų elgtis taip, 
kad kiekvienas mokytojas ir kiekvienas 
mokinys galėtų rimtai pasakyti: "Ji skautė, 
ji draugiška, ji tvarkinga, ji darbšti, ji 
visuomet visiems padeda, mes be jos ne
įsivaizduojam savo klasės." Taip, ji tu
rėtų būti tokia. Draugiškumas neglūdi 
"sufleravime". Ne. Kas taip sako, kalba 
neprotingai. Ji būna draugiška, padėdama 
tam, kam sunku išmokti pamoką, ji jam 
paaiškina, papasakoja. Jei kuris iš draugų 
ar draugių neturi vadovėlio ir negali jo 
įsigyti, ji visuomet savo mielai paskoli
na. Tai yra draugiškumas. Ji niekados ne
atsakinėja negražiai mokytojams. Nieka
dos nesako, kad mokytojas neteisingas. Ji 
yra mandagi ir kukli, visuomet ieško 
klaidos pirma savyje. Pamoką ji visuomet 
gerai išmoksta, nes žino, jog mokosi ne 
mokyklai, bet gyvenimui. Daug kas pasa
kys: "Tai yra per daug sunku!" O ne! Tai 
nėra sunku. Prie to reikia tik priprasti, 
reikia tik turėti gerų norų, o būti gera, 
pavyzdinga skaute - mokine - yra labai 
didelė laimė. T.S.

aš išmokau eiti lėtu, vienodu, nevarginančiu žingsniu;
aš išmokau mylėti tylą, kuri paskatino mane daugiau mąstyti;
aš pradėjau trokšti gaivinančio vandens, kurio gėriau tiesiai iŠ Šaltinio;
vietoje darželio gėlių, aŠ pamilau kalnų žibutes, kurios auga ant aukštų, sunkiai 

prieinamų uolų, ir aš supratau, kad visi gražūs dalykai pasiekiami tik didelė
mis pastangomis;

aŠ išmokau vertinti ir gerbti paprastą, bet kietą kaip uolos miško kirtėjų darbą;
aš išmokau spėti laiką iš saulės padėties horizonte ir naktį rasti šiaurę ir vakarus 

iš dangaus žvaigždžių;
aš mačiau namus slėniuose lyg mažas degtukų dėžutes;
aš mačiau Žmones lyg skruzdėles ten apačioj, iŠ kur mane pasiekdavo tik bažnyčių 

varpų garsai, kurie tačiau dar aukščiau kildavo;
aš išmokau įžiūrėti Šitų juodos žemės ir saulės spindesio vaikų akyse sniego skais

tumą ir ledynų permatomumą;
aš išmokau, būdamas vienas, mylėti žmones, mano brolius;
išmokau gėlėse, paukšteliuose, debesyse, kalnuose ir žmonėse pažinti Kūrėjau
-kalnai, taigi, mane daug ko išmokė. A.N. Pietų Tirolyje
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vienybę, gai- 
Sutvėrėjo sa-

ratu žaliąją 
nekaltą kaip

Labiausiai vaikuČiąlaukiama šven
tė yra Kalėdos, nes čia daugiausia 
pažadų, dovanų, gražią apsakymą. 
Čia išsipildo ją sapnai ir svajonės .

Šioje Šventėje dalyvauja ir vyres
nieji, prisimindami jaunystės die
nas. Tą dieną į Šeimos židinį su
grįžta ir toli esą pasidalinti bend
ruoju džiaugsmu. Visų širdys susi
jungia gražiausiuose prisiminimuo
se.

Visko centre stovi Kalėdų eglutė, 
išreiškianti ramybę, 
lestingumą ir meilę 
vo sutvėrimui.

Vaikučiai, apsupę 
eglutę, išlieja savo 
baltąją lelijų širdžią džiaugsmą 
kalėdinėmis giesmėmis.

Nuostabiai graži legenda, pasako
janti apie barzdotą senelį, gyve
nantį pilyje pastatytoje iŠ debesų ir 
žvaigždžių. Iš ten jis rogėmis, 
briedžių traukiamomis, perlekia 
dangaus keliais, išvežiodamas vai
kučiams kalėdines dovanėles.

Jis atvyksta vidurnaktį. Įeina į 
namus per kaminą. Žengia labai ty
liai, ant pirštų galų, kad nepažadi
nus nei vieno iŠ saldaus miego. 
Jis dėvi raudoną Švarką, aulinius 
batus, yra begaliniai geros Širdies 

net ir su labai išdykusiais vaiku
čiais, nes Kalėdos yra atleidimo ir 
meilės diena.

Ir iŠ tikrųjų, Santa Claus, kuris 
taip garsus Amerikoje ir Kanadoje, 
yra kaip tik Šv. Mikalojus, Smirnos 
vyskupas. Tas Šventasis vyskupas, 
iŠ rytą Šalies,labai mylėjo vaiku
čius. Jis sakydavo: "Vaikučiai yra 
nekalti sutvėrimai, nešą žmonijai 
neįkainuojamą savo skaistumo do
vaną. Jie yra gyvenimo ir meilės 
žiedai".

Mes mėgstame panašius padavi
mus, nes jie yra nuoširdūs ir poe
tiški.

Bet daugiau mums patinka tai, 
ką iš savo gerosios mamytės užgir
dome. Paklausėme kodėl Kalėdos, 
ir ji mums pasakė:

"Senais laikais Dievas pažvelgė 
į žmoniją, klaidžiojančią nuodėmės 
tamsoje; Jam jos pagailo. Nuspren
dė ją išpirkti. Bet tai galėjo pada
ryti tik nuplaujant teisingojo krau
ju. Nerasdamas tokio žmogaus že
mėje, atsiuntė savo viengimį sūnų, 
kad jis, tapęs žmogumi, kentėtą 
ir mirtą už visus žmones, padary
damas juos laimingais.

Tas Dievo Sūnus stebuklingai gi
mė vieną šaltą žiemos haktį, tvar-
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iššaukė

2. Laukai, miškai ir pievos, 
Klevai, berželiai, uosiai, 
Baltais žiedais sidabro 
Jau šventei pasipuošę.

3. Atlėks žirgais lediniais, 
Sparneliais greito vėjo, 
Apgaubs mūs baltą žemę 
Šventa naktis Betliejaus.

gelijoje.
Kalėdos yra vaikučių džiaugsmo 

šventė, nes Šioje dienoje Kristus

4. Jau angelėliai gieda 
Aukštam skliaute parymę — 
Jau žemės Meilė gimė,
Jau mūsų džiaugsmas gimė.

5. Varpai sutikt jį kviečia, 
Varpai sutikt jį lydi — 
Visam šviesiam pasauly 
Kalėdų gėlės žydi.

te, prie Betliejaus kalnų.
Jo pirmosios ašarėlės 

angelus iš dangaus, kad jie nauja

Vytės Nemunėlio žodžiai. V. Kuprio-Kuprevi&aus muzika.

gimiui Kūdikėliui giedotų niūniuo
jančių meilės giesmę, o aušrinė 
žvaigždė atkreipė viso pasaulio dė
mesį. Ir visa žemė apsidžiaugė. Ir 
pražydo aplink Betliejaus lūšnelę 
lelijos ir rožės".

Šią legendą, kurioje atsispindi ir 
malonės laikas, randame Sv.Evan- 

priėmė kūdikio formą, kaip visi kū
dikiai, anot vienos senos giesmės 
žodžių:

Jėzus Kūdikis, vaikučiai,
Į jus panašus;
Jo aukso plaukai mažučiai,
Ir veidas gražus.

B. Mikalauskas
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ps. A. Valatkaitis

Nuo amžių, lietuviai gyveno prie 
Baltijos jūros. Klaipėda, Palanga, 
Šventoji. Tai vis mūsų, pajūrio gra
žūs, kaip pasaka, miestai. Baltijos 
vanduo skaisčiai svarus, kaip dan
gaus mėlynė. O smėlio Švarumėlis ! 
Nerasi pasauly baltesni© smėlio, 
kaip ties Palanga.

Virš jūros ore nardo baltaplunks
nės Žuvėdros. Sparnais mikliai 
plasnodamos, Čia iki debesų pakyla, 
Čia kaip žaibas sminga iki pat jū
ros bangų, ir, pagriebusios iš van
dens spurdančią žuvytę, čia pat be- 
skrisdamos gardžiai suryja.

Vakarais iŠ jūros grįžta Žvejų 
laivai pilni prigaudytos žuvies. Kas 
vakarą pajūry jų laukia žmonos ir 

įdegę nuo pajūrio saulės vaikai Pri
sirinkę pilnas kišenes gintaro, jie 
linksmai krykštauja,iš tolo pamatę 
atplaukiant tėčio laivą.

Duosni Baltijos jūra kasnakt po 
audros išplauna į krantą gintarą, 
kuris brangus ir gražus kaip auk
sas. Gintarą visi ir vadindavo Lie'- 
tuvos auksu. Senovėje lietuviai tuo 
gintaru prekiaudavo su svetimais 
kraštais, Mūsų gintaras pasiekda
vo garsiąją Romą, Veneciją, Grai
kiją, Egiptą ir net tolimąją Indiją. 
Iki pat paskutinio karo lietuviai ga
mino iš gintaro puikius karolius, 
kryželius, rožančius, plunksnako
čius ir daugybę kitų gražių ir nau
dingų dalykų.

SAKALŲ, SKILTIES NUOTYKIAI

Žiūri Juozas - tolumoje 
Miško pakraštys liepsnoja.

-Gaisras broliai ! Gaisras čia ! - 
Ir skiltis prie jo visa.

Visi mato - miškas dega, 
Čiumpa įrankius į nagą - 
Ir pirmyn į gaisro vietą: 
Tai bus prakaito išlieta.
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Plati Baltijos smėlio juosta per
eina į didžiules kaip kalnai kopas, 
kurias vėjas kaip sniegą supustė. 
Kai užlipi ant tokios kopos, aplinkui 
matosi tūkstančiai kitą. Toli, toli, 
į vakarus tęsiasi jūra, o rytuose 
dunkso amžinai žali eglių ir pužą 
miškai. Prie pat Palangos, miško 
pakrašty, išdidžiai į kopas dairosi 
didelis, medžiais apaugęs Birutės 
kalnas.

Oi garsus tas kalnas ! Senovėjeja- 
me stovėjo lietuvių šventykla, ku
rioje baltai apsirengusios skaista
veidės, geltonkasės vaidilutės kū
rendavo dievams amžiną ugnį.

Tais laikais Lietuvą valdė didy
sis kunigaikštis Kęstutis drauge su 
savo broliu Algirdu. Narsus ir ga
lingas, labai doras ir teisingas bu
vo šis valdovas .Mylėjo jįsavo žmo
nės ir gerbė priešai, nes Kęstutis 
niekados nieko nenuskriausdavo, o 
jei kada ką pažadėdavo, visados 
ištęsėdavo. Kai Kęstutis puošniuo
se plieno šarvuose, šalmu ant gal
vos ir sunkiu kardu rankoje ant 
žirgo pasirodydavo narsią žemaičių 

raitelių pulką priešaky, drebėdavo 
priešą širdys. Žemaičiai kaip aud
ra puldavo priešą, o kur sublizgė
davo Švitrus Kęstučio kardas,prie
šo galvos ritosi kaip kopūstai. Ne
apsaugodavo ją nė sunkūs plieno 
šalmai, nes Kęstutis vienu kardo 
smūgiu storiausio plieno šalmą 
kartu su juo apdengtą galvą per- 
kirsdavo pusiau, kaip kokią molio 
puodynę.

Vieną kartą didysis kunigaikštis 
Kęstutis atjojo pajūrin.Nulipęs nuo 
žirgo ir prisidengęs akis ranka nuo 
saulės, jis žiūrėjo kaip žvejai pa
jūry taiso tinklus. Staiga valdovą s 
pamatė taku einančią mergaitę, ku
ri nešė broliams pajūrin pietus . 
Pažino mergaitė kunigaikštį. Nu
leido žydrąsias akeles, o skaistu s 
veideliai kaip aguonos nuraudo .Ne
ramiai sužvangėjo kunigaikščio 
auksiniai pentinai, atsiliepdami į jo 
staiga suplakusią baimės ligŠiol ne
pažinusią Širdį. Daugelį Lietuvos 
grakščių mergelių jis buvo matęs, 
bet tokios kaip Ši, dar ne ! Dailus, 
kaip jauno berželio liemuo, ilgos, 
vešlios, už gintarą gelsvesnės ka-

Žodžiai s. C. Senkevičiaus ,Pieš. s. v. v. si. V. Bričkaus

Sakalai suplušę dūmuos
Kasa griovius, kerta krūmus, 
Plėšia samanas nagais - 
Jie ugnies toliau neleis !

Vakare, vėl juokus krečiant, 
Juos aplankė aukštas svečias;
Kad skiltis gera, drąsi,
Skelbia ordenai gauti. 19
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sos, o akys žydresnės už Baltijos 
jūrą. Tokia graži buvo Birutė. Pa
ėmė valdovas jos švelnią rankelę ir 
pakalbino ją būti jo žmona.

Išsigando Birutė tokios valdovo 
kalbos. Juk ji vaidilutė, pasižadė
jusi skaistybėje šventyklos Šventą 
ugnelę kūrenti! Tačiau nesipriešino 
mylimojo kunigaikščio valiai Šven
tyklos vaidilos, o Birutės tėvai 
tuojau dukrelę Kęstučiui pažadėjo .

Iškėlė kunigaikštis vestuvių puo
tą, kokios Lietuvos žmonės nuo 
amžių negirdėjo ! Visą mėnesį val
dovo pilyje ūžė svečiai. Midus upė
mis tekėjo, o stirnienos, šernie- 
nos ir kitokios Žvėrienos kepsnių 
ištisos stirtos buvo sudorotos .Gau
siai Kęstutis apdovanojo Birutės 
tėvus ir visus Palangos Žvejus. 
Daugeliui priešų bausmes dovanojo 
ir pulkus belaisvių paleido namo.

Ilgai Kęstutis su Birute viešpa
tavo Lietuvoje. Kunigaikštienę Bi
rutę visa lietuvių tauta mylėjo ir 
dabar tebemyli. Ilgainiui, Birutės 
kalno ' viršūnėje lietuviai pastatė 
Dievo Motinos Marijos garbei kop
lyčią, o kalno papėdėje, netoli tos 
vietos, kur Kęstutis pirmą kartą 
sutiko Birutę, įrengė Liurdo grotą 
ir gražų ąžuolo kryžių.

Bet dabar. . . mūsų Šalelę užval
dė priešai. Jie nugriovė kryžių, 
koplytėlę ir grotą išniekino. . . Pa
jūrio gražiame smėlyje nebekrykš- 
tauja Lietuvos žvejų vaikai. Šian
dien kopomis laipioja biaurūs mas
koliai . . .

Kartais vėlybą, gūdžią naktį iš 
miško į pajūrį ant riesto žirgo atjo
ja kunigaikštis Kęstutis. Nulipęs 
nuo žirgo, jis ilgesingai žiūri į jū
ra, ar neatplaukia laivai, ar ne
grįžta iš tolimų kraštų į Gintaro 
Žemę Lietuvos vaikai. Birutė at
sirėmusi jam į petį, tyliai kužda:

- Neliūdėk, kunigaikštį, jie vis- 
tiek kartą sugrįš.

Pamažu rytuose švinta saulėtekio 
Žara,ir žuvauti pakilusios žuvėdros 
karts nuo karto suklykia:

" SugrįįŠ, sugrįįŠ. . . !
Sunkiu žingsniu užkopęs ant kopos 

maskolių kareivis, Šautuvą per 
petį persimetęs, ilgai per žiūro
nus su baime žiūri į vakarus. Jis 
žino, kad vistiek vieną kartą at
plauks iš ten karo laivai su didelėm 
patrankom ir kaip perkūnas trenks 
į jų gaujas.

Bėgs, oi bėgs,maskoliai iš Lie
tuvos. Tada tikrai grįšime visi į 
savo pajūrį ir vėl braidysime po 
smėlį, vėl rinksime gintarą, gra
žų ir brangų kaip auksą.
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Skyrių veda s. Č. Senkevičius, gyv. 262 Rusholme Rd., Toronto, Ont., Canada.

BROLIJOS VADUOS PASTOGĖJE

* J. E. vysk. V.Brizgys, lankydamasis 
Toronte, š.m. gruodžio 7 d. specialioje 
audiencijoje priėmė L. S. Brolijos Vadiją. 
VS, pristatęs Ekscelencijai Vadijos na
rius, pasakė kalbą, padėkodamas Gany
tojui už lig šiolei teiktą efektingą moralinę 
paramą, apibūdindamas Brolijos darbus ir 
primindamas skautų žengiamą idėjinį kelią. 
Taręs žodį, mielajam svečiui įteikė 1952 
m. "Skautų Aido" komplektą. Atsakyda
mas V S-kui, Jo Ekscelencija pasidžiaugė 
skautų veikla išeivijoj ir pabrėžė, kad 
Bažnyčia visuomet labai vertino didelį 
skautų organizacijos įnašą jaunimo auklė
jimo darbe. Būtų gera, ypač šiais laikais, 
reikalinga, kad jaunimas daugiau gilintųsi 
į pasaulėžiūrinius dalykus, nes Šių laikų 
intelektualams kaip tik trūksta kultūrinio 
bei dvasinio gilumo. Tačiau Jo Ekscelenci
ja nieko negalėtų pasakyti, kad skautai 
darytų kitaip, negu jie dabar daro. Jų 
veikla esanti gerame kelyje. Baigdamas 
palinkėjo visiems Vadijos nariams nenu
ilstamai dirbti jaunimo auklėjimo darbą 
ir likti toliau idealistais, nes tik jų gyve
nimas esąs gražus ir įdomus. VS, įteik
damas antrąjį "Sk.A". komplektą, prašė 
jį perduoti J. E. Arkivyskupui J. Skvirec
kui. Ekscelencija pažadėjo komplektą per
duoti, kaip kalėdinę skautų dovaną.Audien- 
cijos pabaigoje paprašytas J. E. Vyskupas 
sutiko ateity suteikti interview skautiško 
jaunimo auklėjimo klausimais.

* Skaučių Seserijos Vyriausioji Skau
tininke, .atsakydama į VS-ko sveikinimą 
LietuviųSkautininkiųKonferencijos proga, 
rašo: "Seserija linki Tamstai ir visai 
Brolijos Vadijai ištvermės ir geriausio 
pasisekimo Jūsų darbuose.Budėkime kar
tu, kad rudens besirodantys vėjai nė kiek 
nenupūstų nuo jos pasirinkto ideologinio 
tvirto kelio, ir kad parvestume ją vienin

gą, sveiką ir giliai lietuvišką į laisvą Tė
vynę. "Skautų Aidui" linkime: skriski 
"Skautų Aide" per platųjį pasaulį ir žadin
ki iš miego išblaškytus Lietuvos vaikus. 
Kelki ją širdyse Tėvynės meilės ilgesį, 
kad laisvės varpui suskambėjus, grįžtų 
visi kaip vienas paliktų Tėvynės dirvonų 
arti". ,

* Brolijos vienetų registracijos termi
nas, gruodžio mėn. 1 d. senai praėjo. 
Kai kurie vienetai dar neatliko šios savo 
pareigos.

KANADOS RAJONAS
Montreal, Que.

* Kaip ir kiekvienoj vietelėj, kur tik 
randasi lietuvių skaučių, jos būrėsi per 
Vėlines į vieną krūvą, taip ir Montrealio 
skautės sugūžėjo tą rimties dieną į jaukią 
salę, kur turėjo įvykti jų sueiga - sueiga, 
kurioj dalyvavo ne tik jos vienos, bet ir 
visos jų sesės, kur jos bebūtų, kokie to
lumai jas beskirtų. Kaip miela buvo žinoti, 
kad štai, šiuo momentu, visos rikiuoja
mės prieš vėliavą, visos atidžiai klausom 
tų pačių žodžių, visos kartojam tą pačią 
priesaiką. Montrealio skautės tikrai pa
juto tą ryšį - priesaikos metu atrodė , 
kad kažkokia visus gaubianti dvasia su
jungia, ir jos tikrai pilnai suprato tos su
eigos ir savo priesaikos reikšmę. Jos ir 
vėlpasijuto maža dalelyte P. L. S. Sąjungos, 
gyvenančios tais pačiais idealais ir sie
kiančios to pačio tikslo, jos prisiekė savo 
širdyje visuomet nešiotis tąjausmą ir ne
nutolti nuo savo sesių kitur.

Po iškilmingos sueigos įvyko koncer
tinė dalis, kur skautėms taip mielai tal
kininkavo operos solistė E. Kardelienė, 
akomponuojant p. Smilgevičiui, ir aktorius 
L. Barauskas, išpildęs Krėvės - Mickevi
čiaus "Daina apie Arą". Malonu buvo ma-
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tyti , kad ir visuomenė domisi šia sueiga, 
nes nedidelė salė buvo pilnutėlė, ir tikrai 
jautėsi nuoširdi žiūrovų simpatija ir prie
lankumas.

Sesės tikisi, kad Ši pasaulinė skaučių 
sueiga nebus paskutinė, kad jos ir vėl ka
da nors susirinks bendrai sueigai ir vėl 
pajus tuos tamprius ryšius, jungiančius 
jas su visomis savo krašto sesėmis, iš
sisklaidžiusiomis po visas šalis. B. C.

Toronto, Ont.

* Didesnieji kanadiečių skautų susibū
rimai - Šventės, konferencijos - jau ne- 
beapsieina be lietuvių skautų dalyvavimo , 
Mūsiškiai visuomet kviečiami ne kaip sve
čiai, bet kaip geri ir nepamainomi tokių 
iškilmingų sueigų talkininkai - meninės, 
koncertinės dalies atlikėjai. Štai, ir lap
kričio 29 d. dalyvavome Toronto Ryt.rajo
no vadovų ir skautų tėvų konferencijoj, 
kurios koncertinę dalį gražiai pravedė ps. 
H.Stepaitis. Dainoms vadovavo v. s. VI. 
Šarūnas, o v. s. Stp. Kairys pasmuikavo 3 
dalykus. Didžiausių ovacijų susilaukė mū
sų tautinių Šokių grupė, kuriai nenuilsta
mai vadovaujaLičkūnaitė-Šadeikienė. Pa
sibaigus programai, padėkos žodį tarė va
dovas G. Johns, negailėdamas gražių komp
limentų ir atminimui įteikė simbolinę vė
liavėlę. Mūsų vardu atsakė ps. H.Stepai
tis, primindamas mūsų kraštą ištikusią 
tragediją ir pasidžiaugdamas naujame kraš
te atrasta laisve. Šitaip mes tarnaujame 
tėvynei, reprezentuodami svetimtaučių 
tarpe ne tik lietuvius skautus, bet ir visą 
tautą.

JAV RAJONAS
Chicago, Ill.

* Chicagos Skautininkų Ramovė su vie
tos skautų Lituanicos ir skaučių Aušros 
Vartų tuhtais ir skautų tėvų-rėmėjų ko
mitetais bendromis jėgomis 1953 m. sau
sio 4 d. Marquette Parko parapijos salė
je ruošia jaunesniesiems skautams ir vi
siems mažiesiems jųdraugams Kalėdų eg
lutę. Tradicinis Kalėdų senelis, atvykęs 
iš tolimosios tėvynės, dalins vaikučiams 
dovanas.

Boston, Mass.

* Lapkričio 30 d. Bostono Baltijos 
viet-jos jaun. skautės p. Minkųradijo prog

ramoje suvaidino trumpą vaizdelį iŠ DLK 
Gedimino dukters Aldonos gyvenimo. 
Džiaugiamės tokiais gražiais pasirody - 
inais per radiją.Geras pavyzdys ir kitiems 
vienetams, kur tik tokie dalykai prieina
mi.
* LAPINŲ DŽIAUGSMAS. Bostono skautų 
vietininkijos Lapinai džiaugiasi skaitlin
ga skautiškųjų bičiulių talka jų rinkliavoje 
Vokietijoje esantiems lietuviams skau
tams. Kalėdinės dovanos bus tikrai gau
sios ir nuskaidrins Vokietijoje esančius 
Šventine nuotaika.

* Lapkričio 2 d. lietuvaitės skautės vi
suose pasaulio kraštuose turėjo visuotinę 
Skaučių Seserijos sueigą. Tą dieną Bosto
no skaučių Baltijos v-ja iškilmingai suei
gai susirinko Lietuvių Ramovėje. Miela 
buvo stebėti, kaip skautės ir jų vadovės 
reiškė patriotinius jausmus, pagerbė Žu
vusius už Lietuvos laisvę ir mirusius skau- 
tus-es. Po Tautos himno ir Marijos gies
mės buvo perskaitytas Vyriausiosios Skau- 
tininkės v. s. Dr. D. Kesiūnaitės sveikini
mas. Į sveikinimą sesės atsakė ryžtingu - 
vis budžiu ! Sueigos dvasią dar paryškino 
trys kandidatės, davusios skaučių įžodį. 
Jų uždegtos tautinių spalvų žvakės reiškė 
skautybės Šviesos nemarumą. Sueigos 
proga vietininkės v. s. L. Čepienės įsaky
mu si. D.Barmutė pakelta į v. si. laips
nį. Be to, Baltijos skaučių viet-jos vadovės 
sulaukė naujos talkos: iŠ Kanados atvyku
si vyr. skautė F. Izbickienė tapo paskirta 
vietininkės pavaduotoja. Ji sueigai paskai
tė Skaučių Seserijos Vadijos Tautinio Auk
lėjimo Vadovės s. Dr. M. Žilinskienės pa
šnekesį. Po to s.V.Barmienė perskaitė 
visuotinos sueigos aktą - pasižadėjimą. 
Iškilmingoji sueigos dalis baigta daina 
"Leiskit į Tėvynę". Antrąją sueigos dalį 
sudarė nuotaikingas laužas, visiems pri
minęs praėjusios vasaros smagias dienas 
"Kirbynės" stovykloje. SKS

Detroit, Mich.

* Prabėgo maloni vasara suteikusi Det
roito skautams porą smagių iškylų - sto
vyklų. Gražus Praud Lake parkas buvo 
stovyklavimo ir iškylų vieta. Ateinančiais 
metais numatoma ten suruošti didesnę 
stovyklą. Nemažas būrelis skautų ren
giasi vykti į kitais metais įvyksiančią tau
tinę stovyklą.
* Detroito skautų Baltijos vietininkijai 
vadovauja s. v. ps. J. ParuŠkevičius. Ad
jutantu yra s. v., v. si. V. Bauža. Graži
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skautiška šeima Detroito kolonijoje auga 
ir stiprėja,

* Metų pradžioje s. v. v. si. A.Banionio 
suorganizuota jaunesniujų skautų Algiman
to draugovė išaugo į 35 vilkiukų Šeimy
nėlę, kuriai dabar vadovauja s. v. v. si.Z. 
Rekašius. Jie žada bendrom jėgom su 
paukštytėmis suruošti vakarą su gražiu 
vaidinimu. Draugovės tėvų komitetas, 
vadovaujamas ponios Januškevičienės, re
mia mažųjų veiklą. Nupirko didelę saugią 
palapinę, kur nė uodas nosies neįkiš . . . 
su langais, durimis ir grindimis. Joje ir 
mažiausias brolis A.Kutkus bus ramus. . .

* DLK Mindaugo skautų draugovė su 22 
berniukais, vadovaujamais s. v. v. sl.A. Ba- 
nionio, ruošiasi aukštesniems patyrimo 
laipsniams ir gražiai reprezentuojasi vi
suomenės tarpe. Draugovę globoja Lietu
vių Balso Radio klubas su Amerikos lietu
ve patriote ponia Hellen Rauby priešaky. 
Klubas padovanojo draugovei taip pat dide
lę palapinę ir stovyklavimo reikmenų. 
Skautai padeda klubui savo mažais patar
navimais. Vasarą įvykusioje L. B. R. klu
bo gegužinėj skautai įruošė parodomąją 
skautišką stovyklą, kurią aplankė daug 
vietinių lietuvių ir svetimtaučių aukštų 
pareigūnų. Spalių mėn. 18 d. skautai da
lyvavo Michigano valstybės gubernatoriaus 
Mennen Williams pagerbimo priėmime, 
kurį jam ruošė L.B.R. Klubas. Ponas 
Mennen Williams ir trečią kartą laimėjo 
valstijos gubernatoriaus rinkimus. Jam 
skautai įteikė kuklią dovanėlę - odiniais 
viršeliais užrašų knygelę, papuoštą Lais
vės statulos raižiniu.

* Sakalų skiltis išleido draugovės laik
raštėlį "Žvalgas". "Neringos" knygyno 
savininkas Vladas Pauža davė patalpą 
Šalia knygyno draugovei įsiruošti skautų 
būklą.
* Skautų vyčių Geležinio Vilko būrelis 
broliškai bendradarbiauja su sesėmis ir 
aktyvus draugovių veikloje. Būreliui va
dovauja s. v. ps. Vladas Šimutis. Anksčiau 
buvęs būrelio vadas ps. Vytautas Pileika 
jau kuris laikas kovoja Korėjoje. Mes 
linkime jam laimės ir greitai vėl grįžti 
į mūsų tarpą. Didelis liūdesys ir skaus
mas būreliui, netekus nenuilstamo ir savo 
sielą bei jėgas pašventusio skautybei 
A. A. Vytauto Tarvainio. Brolis Vytautas 
mylėjo mus kaip ir mes jį. Broliai ir se
sės visą jo ligos laiką jį aplankydavo ir 

materialiai rėmė. Sesės parodė tiek daug 
artimo ir broliškumo meilės. Jos surinko 
daugiausia aukų didelėms gydymosi iš
laidoms apmokėti. N epamirškime nepąlūž - 
tamos dvasios A. A. Vytauto ir jo mamy
tės, kuri yra tikroji savo sūnų - kankinių 
motina.

* Skautų vyčių iniciatyva numatoma su
ruošti jaunesniųjų vadovų kursai, kuriuos 
globoti sutiko Rajono Vadeiva s. Vladas 
Pauža. a.b.

AUSTRALIJOS RAJONAS
* Š.m. pabaigoje neloti Sydney, Austrą- 
lijoje, rengiama 10 dienų PAN-PACIFIC 
JAMBOREE, kurioje dalyvaus keliolika 
tūkstančių skautų iš įvairių Pacifiko kraš
tų ir Europos. Šioje Jamborėj lietuvius 
skautus reprezentuoti L. S. Brolijos Vadi- 
ja per Australijos Rajono Vadeivą pavedė 
Sydney vietininkijai, kuri organizuoja iš 
10-ties parinktų skautų reprezentacinį 
vienetą. Priešstovyklinis pasiruošimas 
vyksta pilnu tempu: rengiama ir repetuo
jama programa laužams, organizuojama 
tautodailės parodėlė, daromas tautinis 
medinis kryžius, išplanuotas palapinių 
aplinkos papuošimas. Visos Australijos 
lietuviškos organizacijos moraliai ir ma
terialiai remia šį svarbų skautų pasiro
dymą, suprasdamas, kad skautai repre- 
zentuosisne tik kaip organizacija, bet kaip 
ir tautos dalis. Reprezentacinis vienetas, 
susidurdamas su finansiniais sunkumais, 
specialiu atsišaukimu kreipėsi į lietuviš
ką visuomenę, prašydamas pagal išgales 
paremti savus Pacifiko jamboristus.
* Australijos Rajono Seserijos spau
dos ryšininkė ps.E. Laurinaitienė praneša, 
kad jų rajone jau nuo š.m. vasario 20 d. 
vyksta "Sk.Aido" prenumeratų rinkimo 
vajus, kuris turėtų baigtis gruodžio 31 d. 
Tačiau paskelbus "Sk. Aidui" visuotiną 
vajų-konkursą, Australijos sesės jungiasi 
į bendrą darbą,ir surinktos prenumeratos 
bus atsiųstos konkursui pasibaigus. Aust
ralijos sesėm linkime geriausios sėkmės !

ANGLIJOS RAJONAS
Kettering

* Čia lankėsi Anglijos senųjų skautų B. P. 
Guid Tarybos pirmininkas lordas Baden-
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Gerbtini ir brangintini asmenys, kurie 
savo Tėvynės reikalus laiko aukščiau už 
asmeninius. Vienas tokių buvo paskauti- 
ninkis Vytautas Tarvainis. 1940 m., Lie
tuvą okupavus bolševikams,jis greitai įsi- 

-jungė į pogrindinę veiklą kovai prieš žiau
riuosius pavergėjo kėslus, nešančius Tė
vynei pragaištį ir mirtį. Būdamas ener
gingas ir sumanus , Vytautas pasižymėjo 
Lietuvos laisvinimo kovoje, dėl ko okupan
tų buvo suimtas ir kalinamas. Jo brolis 
Zenonas mirė Rainių miškelyje kankinio 
mirtimi, o Vytas, po visos eilės tardymų 
ir kankinimų, buvo paleistas. Tačiau ka
lėjimo dienos palaužė sveikatą ir jos jau 
nebepajėgė atgauti. Nors fiziniai silpnas , 
tačiau dvasia liko visą laikac stiprus ir 
ryžtingas. Atvykęs Vokietijon pašlijusia 
sveikata, pergyveno nesėkmingą opera
ciją, JAV antrąją. Deja, tai nieko ne
padėjo. Po sunkios ir ilgos ligos lapkričio 
5 d. mirė ir palaidotas Detroite. Paliko 
sunkios gyvenimo naštos ir skausmo pri
slėgtą seną našią motiną, sesutę ir svainį, 
kurie širdingai rūpinosi ir jam padėjo kiek 
galėdami.

Vytautas, nepasiturinčių tėvų sūnus, 
gimė 1924 m. balandžio 7 d. Nevarėnuose, 
Telšių apskrityje.Tėvas - savivaldybinin
kas, motina - šeimininkė. Tėvui anksti 
mirus, motina, likusi su trim mažais kū
dikiais, sunkiai pelnydamas! duoną, su
gebėjo vaikus ne tik užauginti, bet išleis
ti mokslan ir įskiepyti jiems didelę Tėvy - 
nės meilę.
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Baigęs pradžios mokyklą, 1937 m. 
įstojo Telšių gimnazijom Bolševikų metu 
dėl nuolatinių įtarinėjimų ir persekiojimų, 
persikėlė į Šiaulius, kur mokėsi gimna
zijoje. Tačiau, neturėdamas ramumo, bu
vo priverstas palikti gimnaziją ir apsigy
venti netoli Šiaulių vieno ūkininko sodybo
je, kur išbuvo ligi vokiečių okupacijos. 
1941 m. grįžo Telšių gimnazijon, kurią 
baigė 1944 m. Tais pačiais metais, bai
gęs mokytojų kursus, buvo paskirtas mo
kytojauti. Tačiau mokytojauti neteko, nes 
reikėjo palikti Lietuvą. Vokietijoje stu
dijavo Wurzburgo universitete mediciną, 
kurią baigti dėl emigracijos į JAVnesusku- 
bo. Be to, tremtyje įsigijo metereologo, 
mūrininko ir radiomechaniko specialybes.

1934 m. įstojo į Telšių Simano Daukan
to draugovę. Visą laiką būdamas aktyviu 
skautu, ėjo įvairias pareigas, pradedant 
paskiltininkiu ir baigiant tuntininku. Daug 
dirbo Detroito Baltijos Vietininkijoje, ku
rios buvo vienas organizatorių, ėjo viet. 
tuntininko, adjutanto ir skautų vyčių bū
relio vado pareigas. Už nuopelnus apdo
vanotas "Tėvynės Sūnaus" ženklu, o už 
sugebėjimą vadovauti pakeltas paskauti- 
ninko laipsnin.

Išsiskyrė iš kitų dideliu taktu, gabumu 
ir sumanumu. Visų mylimas ir gerbiamas. 
Labai gražiai reiškėsi kultūrinėje ir visuo
meninėje veikloje. Buvo vienas stipres
niųjų tautinių šokių šokėju, kelių laikraš
čių bendradarbiu, rašė eilėraščius. 1947 
m. išleido lyrikos leidinį "Gyvenimas la
ša".

Vytui mirus, skautų šeima neteko vieno 
gabesniųjų ir veiklesniųjų vadų. Jo švie
sus pavyzdys ir meilė Lietuvai tebūna 
mums mūsųsiekiųir tikslųkelrodžiu.

s. VI. Pauža
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Visą medžiagą liečiančią šį skyrelį 
prašome siųsti Šiuo adresu: pasktn. 
Jer. Gaižutis, 135 Gorevale Ave.,

Toronto, Ont., Canada

"SUK GALVĄ"
BENDRADARBIAI !

UŽDAVINIŲ
ATSAKYMAI:

ŠARADA:

KAVALERIJA - VALERIJA

UŽDAVINYS NR. 29.

Su šiuo numeriu baigiame 1952 m. gal
vosūkių sprendimo konkursų. Daugiausia 
taškų surinko Sk. Vytukas iš Cleveland© 
(JAV), Il-ra vieta atiteko Sakalui iš Bos
tono. "Suk galvą" skyrelio komisija už 
pirmą vietų paskyrė R. Spalio knygų "Gat - 
vės berniuko nuotykiai" ir II-rai vietai 
premiją - V. Pietario "Algimantas" I-II 
d. Dėl šių dovanėlių atsiėmimo laimėtojai 
kreipiasi pas "Sk.Aido" administratorių 
J. Pažėrą (pilnas adresas "Sk.Aido" pra
džioje.

Visiems mūsųpraeitųir šiųmetų Bend
radarbiams linkime linksmų Švenčių!

"SUK GALVĄ" KOMISIJA

UŽDAVINYS NR. 30.

16 3 2 13

5 10 11 8

9 6 7 12

4 15 14 1

Tuščiuose langeliuose reikia įrašyti ati
tinkamas raides, kurios sudarytų žodį , 
kuris reikštų XX a. riterį.

Atsiuntė Sk. Vytukas

UŽD. NR. 31. ATSAKYMAS

ŠARADA:

GULBĖ - TULPĖ

26



Powell, skautų įkūrėjo lordo R.Baden- 
Powell'io sūnus. Ta proga vietos skautai 
svečiui surengė priėmimų, į kurį buvo 
pakviesti ir lietuvių atstovai, buvę skau
tai. Lietuvių vardu p. B.Pužauskienė Įtei
kė adresų. Lordas Baden-Powell, kalbė
damas prisiminė 1933 m., kada jis kartu 
su tėvu lankėsi Palangoje įvykusiame skau
tų sąskrydyje. Jis negalįs pamiršti tos 
gražios Šalies ir Lietuvai atgavus nepri
klausomybę, jis dar kartų ja aplankysiąs. 
Iš pasikalbėjimu su svečiu paaiškėjo, kad 
Londono skautų Štabo muziejuje tarp kitų 
dovanų yra ir gintarinis obeliskas, kurį 
buvęs Palangos burmistras dr. J. Šliūpas 
padovanojo skautybės įkūrėjui. Taip pat 
tarp įvairių garbės Ženklų esąs ir Gedi
mino ordinas, kuriuo lordas R. Baden-Po
well'is Lietuvos vyriausybės buvo apdova
notas. Priėmime dalyvavo daug žymių 
Ketteringo gyventojų, ir vietinė spauda 
jį plačiai aprašė.ATSIŲSTA PAMINĖTI
* GAIRELĖ, neperiodinis PLSS Auš
ros tunto laikraštis Nr.4. Redaguoja re
dakcinis būrelis. Adresas: (23) Diepholz , 
Lager am Flugplatz, Germany.
* TECHNIKOS ŽODIS, technikos dar
buotojų mėnraštis, Nr. 10(19), spalis 1952.
* JUNGENLEBEN, vokiečių skautų(BDP) 
žurnalas, 1952 m. spalių mėn., 24 psl.

NAUJAUSI LEIDINIAI:
* TAUTA BUDI - 1953 m. kišeninis ka
lendorius. Redagavo Brolijos Skautininkų 
Skyrius. Visais požiūriais gražus ir ver
tingas leidinys. Jame rašo: s. prof. S. Ko
lupaila, pulk. P. Kaunas, v. s. V. Gruo
džius, S. Vykintas, med. dr. J. Yčas, A. Rū
gyte, K.Pelėkis. Puikus tautos vienybę 
simbolizuojąs s. v. v. si. V. Bričkaus vir
šelis. Jo paties ir visa leidinio meninė 
priežiūra. Spaudė "Banga" Toronte. 300 
psl. Kaina 50 ę. Platintojams 20 % nuo
laida. Skautų vienetai kuo skubiausiai siųs
kite užsakymus adresu: V. Skrinskas, 230 
Brunswick Avė. , Toronto, Ont., Canada.
* BURIAVIMAS IR JŪRININKYSTĖ. Au
torius jūr. s. Br. Stundžia. Tai pirmas 
lietuvių kalba jūrininkystės vadovėlis, 
skiriamas Lietuvos jūrų skautų 30-ties 
metų veiklos sukakčiai atžymėti. Gausiai 
iliustruotas. Meninė priežiūra s. v. v. si. 
V. Bričkaus. Spaudė "Banga" Toronte. 
130 pusi. Kaina $ 2.00. Leidinys gauna
mas sp. kioskuose ir jūrų skautų viene
tuose ir Brolijos Jūrų Sk. Skyriuje: Br . 
Stundžia, Glenlake 89, Toronto, Ont.

Stovyklinio gyvenimo malonumai re
tai yra išgyvenami su tokiu džiaugsmu, 
kokį aštuonios Chicagos skautės parodė 
šių vasarų. Jos dvi savaites dalyvavo sto
vyklos programoje - plaukime, kelionėse, 
žaidimuose ir laužų pasirodymuose - ly
giai kaip ir kitos skautės savo stovyklose. 
Tačiau Šis atvejis buvo kiek skirtingas. 
Šios aštuonios skautės yra aklos.

Prieš išvykdamos į stovyklų jos perėjo 
išsamią pasiruošimo programų. Jos 
išmoko, kaip sukurti ugnį lauke , kaip rei
kia plauti ir padarė keletą iškylų į apylin
kes susipažinti su gyvenimu gamtoje.

Šios skautės sudaro pirmąją aklųjų 
skaučių grupę, kuri buvo pasiųsta į regu
liarią skaučių stovyklų. Aklųjų skaučių 
grupę sudaro skautės nuo 11 iki 17 metų 
ir joms vadovauja taip pat akla draugininke. 
Į stovyklą su jomis kartu važiuoja ačtuo- 
nios vyr. skautės, jų vadovės. Šios vyr. 
skautės taip pat turėjo pereiti specialią 
programą, nustatytą supažindinti jas su 
aklųjų priežiūra.

I stovyklą aklosios skautės vežėsi Brail
le aklųjų alfabetu parašytą virimo knygą, 
nes jos pačios virėsi sau valgyti. Prie 
Braille dainorėliai irgi buvo plačiai nau
dojami.

Kaip matome, skautybė suteikia malo
numo ir auklėja ne vien fiziniai pajėgius 
jaunuolius, bet ir akluosius, kurčius bei 
turinčius kitokių defektų. R. M.

O čia? Tai tėvelis!
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