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SESĖMS IR BROLIAMS PLAČIAME PASAULYJE

® DŽIAUGSMINGŲ ŠV. KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 1954-TŲJŲ METŲ LINKI 
i

Vį Seserijos ir Brolijos Vadijos, "Sk. Aidas

Gero vėjo išburiavusiems į šeimyni
nį gyvenimų

vair. K. MILIŪNUI ir
p-lei A. SUBAČIŪTEI, 

linki Čikagos jūrų skautų Kpt. M.Kuku
čio laivas.

Mūsų mielam bičiuliui p. J. Vainaus
kui, veltui pagaminusiam 1953 m. "Sk. 
Aido" vajaus skydą draugovei, reiškia
me nuoširdžiausią padėką.

"Sk.Aidas"

NAUJASIS "SK. AIDO" ADMINISTRATORIUS GERE. SKAITYTOJAMS:

1) Gerb. skaitytojai prašomi kaip galint 
greičiau pratęsti prenumeratas 1954 m. 
Tuo padarysime administracijos darbą 
sklandesnių ir išvengsime laikraščiui be
reikalingų išlaidų.
2) Gerb. platintoj ai prašomi surinktas pre
numeratas siųsti kaip galint greičiau ad
ministracijai. Tas padės mums suvokti 
pirmųjų numerių tiražą.
3) Visi gerb. skaitytojai, kurie yra sko
lingi "Sk. Aidui" už 1952 ir 1953 m. pre
numeratas, prašomi atsiskaityti. Neap
vilkime "Sk. Aido" pasitikėjimo Jumis.
4) "Sk. Aidas" dėkingas iš anksto visiems 
mūsų rėmėjams, kurių aukos ir ateityje 
įgalins mus aprūpinti skautiška spauda 
Vokietijoje likusius seses ir brolius.
5) Siunčiant prenumeratą, prašoma duoti 
TIKSLIUS ir AIŠKIUS adresus, YPAČ 
SKAITLINES.

6) Keičiant gyvenamą vietą, prašoma tuojau 
pranešti naująjį adresą. Sutaupysime dar
bą ir pinigus, nes grįžusius numerius ad
ministracija turi iš pašto išpirkti. Grįžę 
numeriai užlaikomi iki pranešimo.
7) "Sk. Aido" prenumerata yra 3 KANA- 
DIŠKI doleriai.. JAV skaitytojai prašomi 
ir tą mažą likutį išlyginti, nes per metus 
"nubyra" nemaža suma.
8) Pasitaikius nesklandumams laikraščio 
pristatyme, gerb. skaitytojai prašomi tuo
jau pranešti administracijai. Mes darysi
me viską neklandumams pašalinti.
9) Visi sesės ir broliai prašomi talkinin
kauti prenumeratų rinkimo darbe. Pir
miausia, aišku, sutvarkyti savasias !
10) Vajaus metu prenumeratų rinkimo 
knygučių trūkumo klausimo negali kilti . 
Jų yra didelis kiekis išsiuntinėtas visiems

(Nukelta į užp. viršelį )
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INSTITUTAS 

5.620 S. CLAREMONT AVE.
EH1CAGO 36. ILLINOIS

KŪČIŲ VAKARAS

Kas tau, sesute, ašaras nušluostys, 
Kas suramins, paguos tave, 
Kai Kūčių vakarą žingsniuosi 
Nuliūdus svetima gatve? . . .

Žibės šimtai eglučių pakelėse
Ir milionai švies žvaigždžių, 
O tu ir šventą vakarą liūdėsi, 
Kad kelias tolimas ligi namų . . .

Vaikai Kalėdų senio lauks sužiurę, 
Kai kažin kas pravers duris, 
Tik tu savos sodybos senų durų 
Praverti niekam negali . . .

Atgis languos nusvirę ledo gėlės 
Ir gaus varpai bažnyčių šaukdami: 
Ateik, kur gimė Dievo Kūdikėlis, 
Pajusti tikrą džiugesį širdy-------

Č. S.

& @
C SVEIKINU visas Seses ir visus Brolius, žengiančius tvirtu žingsniu

& per Naujųjų Metų slengstį darniose mūsų vienetų gretose.
? Vis atsinaujinanti Kristaus Užgimimo šventė, kaip kas met atsikar- M
& tojanti šviesos pergalė pasauly, tepripildo krūtines naujų jėgų ištekliais

■? ateinančiam laikui. ig

Piranijos vardu
Vytautas Čepas.
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35-rių metų Jubiliejaus proga Vokietijos 
Rajono Vadeiva s. A. Venclauskas per 
Mūncheno Laisvosios Europos radijų 
perdavė tokj Vokietijos lietuvių skautų 

atsišaukimą Lietuvoje pasilikusiems 
skautams ir skautėms:

BRANGŪS BROLIAI IR SESĖS 
LIETUVOJE!

Šiandien visame laisvajame pasaulyje 
lietuviai skautai švenčia 35 m. Lietuvos 
Skautų Sąjungos gyvavimo sukaktį. 
Okupantų užsmaugta Lietuvoje, vos ka
rui pasibaigus, Lietuvių Skautų Sąjun
ga išleido naujas atžalas Vokietijoje, iš 
kur, kartu su išemigravusiais skautais, 
išsiplėtė po Amerikos ir Australijos kon
tinentus. Visur jie gyvena viena minti
mi: kuogreičiausiai sulaukti dienos, ka- 
ka galės grįžti pas Jus į brangiąją Lie
tuvą.

Mes, lietuviai skautai Vokietijoje, mi
nėdami šią sukaktį, pirmas savo mintis 
kreipiame į Jus, mieli Broliai ir Sesės, 
kurie pavergtoje tėvynėje kenčiate per
sekiojimus vien dėlto, kad mylite Dievą, 
Tėvynę ir artimą. Mes siunčiame Jums 
savo nuoširdžius sveikinimus irlinkime 
ištverti ir laimingai sulaukti laisvės die
nos.

Kiek tik leidžia mūsų jėgos, mes da
rome ir darysime pastangų kreipti pa
saulio dėmesį į Jūsų tragišką padėtį ir 
laukiame valandos, kada galėsime grįžti

Pasaulio Skaučių Šefė Lady Baden Powell su v. s.
E. Putvyte. nuotr. E. Putvytės.

į Laisvąją Lietuvą, kur džiaugsmingai 
paspausime vieni kitiems broliškai ran
kas. Mes tikime, kad

Kaip aušra po nakties, taip ir
Jums patekės 

Laisvės saulė. Sugrius vergija! 
Ir tėvynės laukuos vėl linksmai 

plevesuos 
Mūsų tunto žalia vėliava.

Budėkite, Sesės ir Broliai, — mes bu
dime!

'ir

| SESĖSIR BROLIAI! ®

$ Štai, vėl laukiame ateinančio Kristaus, ir viso krikščioniško pasaulio 
fe akys nukrypsta į mažą, vargingą Betliejaus prakartėlę. Koks didis ir šventas S 
fe išsipildymo momentas! Ten mažame Kūdikėlyje — viltis, atpirkimas, A 
fe džiaugsmas ir šviesa. Ramybė tikrume, kurios taip trokšta iškankintos 
r tautos. ®
j? Ir mes, Lietuvos sūnūs ir dukros, nueikime pas Jį ir paaukokime Jam j®

savo jaunas širdis, prašydami jėgų ir ištvermės ateities darbui: Viešpatie, & 
lik su mumis ir būk mūsų dienų Valdovu, laimink mūsų šeimas, laimink

fe mūsų Skautiją ir Lietuvą, nes tik tu esi kelias, kuriuo iš pasaulio kryž- 
fe kelių sugrįšime į gimtuosius namus!
’į Tegu lydi šv. Kalėdų ramybės ir meilės dvasia mūsų skiltis, valtis, JĮ
£ būrelius, laivus ir draugoves visus ateinančius metus, kad, didįjį skautišką 

žaidimą žaisdami širdžių vienybėje ir sutarime, daugiau gero nuveiktume
F Motinai Lietuvai, negu šiais metais nuveikėme.
i? v.s. Stp. Kairys, &
$ LSB Vyriausiasis Skautininkas.
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STOVYKLOS LAUŽAS
Kun. P. Dauknys, MIC

Aną rudens vakarą, šlamančių Alpių 
šilų pakrantėje, laužo liepsnos su dai
nom plazdeno ir viršūnėm kilo Į žvaigž
dėtą dangų. Naujos ir naujos sausos ša
kelės, traškėdamos ir sukeldamos tūks
tančius žiežirbų, įsiliepsnoja ir skaisčiai 
nušviečia dainuojančius brolius, nakties 
tamsoje šlamančias medžių šakas. Kokie 
paslaptingi nakties kalnų šilai! Kokie 
paslaptingi žvaigždžių begaliniai skliau
tai atsiveria kalnų glūdumoje saulei nu
sileidus!

Laužas gesta. Žėruojančių anglių ži
dinys skleidžia vėsumoje jaukų kvapą. 
Tamsiai melsvoje padangėje mirga 
paukščių tako žvaigždynai, retkarčiais 
tai šen tai ten sušvinta meteoras. Koks 
mažas tu, žmogau, beskriejančių žvaigž
dynų mažutė dulkelė, bet koks didelis 
savo mylinčia širdim! Pačioje stovyklo
je kiek džiaugsmo visi išgyvenam! Vi
rėjas, negalvodamas apie uždarbį, links
mai lyg varnėnas švilpaudamas, maišo 
košės katilą. Broliukas batsiuvis kam 
nukritusį bato užkulnį prikala, o kam ir 
naują iš medžio išdrožia. Šakų rinkėjai 
lyg stirnos po kalnų šlaitus šokinėja 
krėsdami išdaigas.

Spraksėdamos suliepsnoja į laužą 
įmestos naujos šakelės. “Aš atėjau ug
nies siųsti į žemę ir ko gi norėčiau, jei 
ne to, kad kūrentųsi”. Tai mūsų Didžio
jo Vado KRISTAUS noras, kurį mes 
įgyvendiname. Kur dega ugnis ten 
dingsta šaltis, ten jauku ir miela. Kris
tus kalba apie meilę. Meilė yra sielos 
ugnis. Kristus nori, kad kiekvieno sielo
je liepsnotų artimo meilės ugnis, kad 
niekad neužgestų, kad nuolat būtų kurs
toma, kad visuomet kūrentųsi.

Broliška meilė turi vis iš naujo su- 
liepsnpti mūsų širdyse, kaip didysis 

stovyklos laužas. Tai gerieji darbeliai 
su šypsena! Šiandien yra tiek daug pa
galbos reikalingų, kuriems galime padė
ti. Kai esame namuose, mūsų tėveliai ir 
namiškiai iš mūsų geros nuotaikos, iš 
paslaugumo, iš patarnavimo turi maty
ti, kad čia ištikrųjų kartu su jais gyvena 
vienas iš pačių geriausių ir šauniausių 
Lietuvos skautų, viena iš pačių labiau
siai pasiaukojusių skaučių!

Žmogaus siela yra lyg brangiausio 
krikštolo indas. Kai į šį savo brangiau
siąjį sielos indą pripildome tyros ir spin
dinčios meilės, kaip skaidriausios saulės 
šviesos, kai per išpažintį nuskaidrinę sa
vo sielą priimame patį Viešpatį Dievą į 
savo kūną, tada mūsų siela tampa tyra 
ir spinduliuojančia. Vardan šios meilės 
Kristus reikalauja, kad mes kiekvienam 
tai darytume, ko mes norim, kad kiti 
mums darytų.

Stovyklos didysis žaidimas baigiasi. 
Blėsta paskutinis laužas, bet širdy iš

PASILIK SU MUMIS, VIEŠPATIE ... 
(skiriu savo broliams ir sesėms)

Pasilik su mumis, Viešpatie, 
Nes ateina vakaras . . .
Pasilik su mumis, Viešpatie, 
Nes esi labai reikalingas, 
Kol mus supa tamsa: 
Gilioj nakty
Tamsiam miške, 
Pagundos valandoj. 
Be Tavo gairės mūsų žingsnis nėra saugus, 
Be Tavo patarimo klajojome,
Be Tavo paguodos prarandame viltį, 
Be Tavęs mums lieka mirties tamsa. 
Iš Tavęs gi trykšta šviesos versmė, 
Tavo vedini einame tikruoju taku.
Tave širdyje nešini galime kilniai mylėti, 
Nes Tu esi mūsų Viešpats, 
Nes tik vienas esi

KELIAS, TIESA, GYVENIMAS.
A. Drugelis, Roma.
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naujo suliepsnojusį džiaugsmą nuolat 
kurstysim ir jis niekad nebeužges. Kiek
vieną rytmetį saulė, vos pasirodžius nuo 
kalno viršukalnių, mus jau rasdavo su
sibūrusius ir giedančius prie stovyklos 
altoriaus. Nei laipsniu, nei išsilavinimu, 
nei pareigom, nei pagaliau pačiu am
žium mes nebuvom čia lygūs. Bet vieną 
dalyką mes turėjome bendrą: mes esa
me vieno dangiškojo Tėvo vaikai, kurį 
mes mylime. Koks džiaugsmas Tėvui, 
kai jo vaikai vienas kitą myli ir vienas 
kitam stengiasi kuo galėdamas padėti. 
Ir Tėvas ar ne tą labiausiai myli, kuris 
stengiasi kitiems lenktyniaudamas pa
tarnauti, kuris stengiasi paklydusį ištei
sinti, jo klaidas sumažinti?

Laužavedys į tebežėruojantį anglių 
žaizdryną įmeta paskutines sausas pušų 
šakas. Tūkstančiams žiežirbų šokant į 
dangų, paskutinį žodį taria kapelionas.

— Didingųjų Alpių kalnų prieglobs
tyje drauge sekėme nuostabius Kūrėjo 
pėdsakus ir iš naujo suliepsnojo meilė 
Jam. Mūsų tarpe kilo retas konkursas: 
užbėgti pagalboje už akių, būti patiems 
pirmiesiems Artimo Tarnyboje. Kaip šį 

vakarą jaučiamės vieningi, sujungti 
broliškos meilės ryšių! Mes kuriame 
vieną didelę laimingą šeimą, kurios mū
sų Vadas KRISTUS norėjo. Dangiškojo 
Tėvo ir brolių meilė!

— Galingieji kalnų ąžuolai kartais 
griūna ir niekais eina. Yra buvusių dva
sios milžinų, žibėjusių žmonijos padan
gėje, o paskui patekusių į purvą ir su
trūnijusių.

Šis dalykas mums aiškiai rodo, kad 
niekuomet negalime sustoti savo dvasią 
kilninę ir valią stiprinę. Grižę į namus, 
skaitykim energingų idealistų gyvenimo 
ir darbų aprašymus. Iš to susidarys jų 
ir mūsų minčių giminingumas, kuris pa
žadins slypinčias mūsų sieloje dvasios 
jėgas.

Broliuk, Sesute, penki gerai ginkluoti 
ir drausmingi kariai išblaško tūkstan
čio palaidų vyrų būrį. Sujungtom jėgom 
ir su Dievu širdyje skleiskim brolišką 
meilę aplinkoje, kurioje gyvename. Mei
lė yra ugnis! Ugnis niekad nėra buvusi 
nerangumo, ištižimo ar jausmingumo 
simboliu. Nuolat budėkime Dievo, Tė
vynės ir Artimo tarnyboje.

Sesių įžodis Jubiliejinėje Sueigoje Toronte Nuotr. J. Dviloičio
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Tolimos Palestinos žemėje, virš lauki
niuose tyruose parimusio Betlejaus 
miestelio, vieną gūdžią naktį tamsioje 
aukštybių mėlynėje staiga suspindo di
delė šviesi žvaigždė.

Prasivėrė dangus ir nepaprastoje švie
soje daugybė giedančių angelų pranešė 
pasauliui, kad vienišo gyvulių tvartelio 
prakartėlėje gimė Kūdikėlis — gimė 
žmonijos lauktas Džiaugsmas ir Šviesa!.

Senai, labai senai tas buvo. Nuo tos 
nematytu nuostabumu paslaptingos 
nakties jau praėjo tūkstantis devyni 
šimtai penkiasdešimt trys metai...

Krikščioniškas pasaulis, pagerbdamas 
mažytį Betlejaus Kūdikėlį — didįjį Mo
kytoją, nustebinusį žmoniją savo nepa
prastu mokslu, didžiais stebuklais ir pa
traukusį paskui save milijonus širdžių, 
o už tai fanatiškų žydų dvasininkų kan
kintą ir ... ant kryžiaus, kaip žiauriausi 
nusikaltėlį, nukryžiuotą, švenčia Kalė
dų šventę.

Kasmet, iš pilko dangaus krintant 
lengvutėm pūkinėm snaigėm, nakties 
tylą suardo džiaugsmingas varpų skam
besys ir, ne vien mūsų gražioje tėvynė
je, bet ir visame pasaulyje, pasikartoja 
didelė, kažkaip paslaptinga ir su ilgesiu 
visų laukiama paslaptis — Kalėdos.

Kalėdos labai sena, viena iškilmin
giausių, krikščionių švenčių.

Įvairūs bažnyčių archyvuose seni, am
žių dulkių graužti dokumentai rodo, 
kad Kalėdų šventė pradėta krikščionių 
švęsti jau II amžiuje pfo Kristaus gimi
mo.

Pirmaisiais šios šventės šventimo am
žiais, Kristaus gimimui atminti, susi
rinkdavo žmonės į bažnyčią, ten karštai 
melsdavosi, giedodavo šventas giesmes. 
Kunigas suteikdavo tikintiesiems laimi
nimus ir tuo apeigos baigdavosi.

Viduramžiais kai kuriuose kraštuose 
per Kalėdų šventes atlikdavo tam tikras 
pamaldas, labai panašias i šių dienų 
teatro vaidinimą. Jose dalyvaudavo 
daugybė veikiančių asmenų: Erodas, ro
mėnų kariai, žydai, stabmeldžiai, pie
menys ir t.t. Be to, ruošdavo procesijas, 
daug melsdavosi ir džiaugėsi Mesijaus 
atėjimu.

Senų senovėje, kaip matome, Kalėdų 
šventė buvo gan paprasta ir kukli. Ta
čiau laikui bėgant jos reikšmė augo ir 
pagaliau šiandieną virto viena iš di
džiausių ir iškilmingiausių ne vien baž
nytinių, bet ir liaudies švenčių.

Krikščioniškas pasaulis Kalėdas šven
čia pagal savo tautų papročius, savišką 
švenčių praleidimo būdą.

Prieškarinėje Rusijoje buvo “madoje” 
Kalėdų metu pas pažįstamus ir kaimy
nus eiti su tam tikrom kalendom — svei
kinimais ir dainom. Už tokius pasveiki
nimus kalėdininkus reikėdavę vaišinti. 
Dabar panašus paprotys, labai prigijęs 
vaikų tarpe, sutinkamas Anglijoje.

Olandijoje vyrauja tradicinis papro
tys Kalėdų proga namiškiams, gimi
nėms, pažįstamiems ką nors dovanoti. 
Bet... visos dovanos įteikiamos tik šie
ne. Dovanos davėjas stengiasi nežymiai 
pakišti šieno glėbelį, kad apdovanoja
masis net ne iš karto susivoktų nuo ko 
yra dovana. Tenka atsargiai perkratant 
peržiūrėti visas šienas, kol randi, daž
niausia, kokį smulkų daikčiuką — žie
delį, špilkutę, apyrankėlę, o kartais net 
paprastą plieno ... adatą.

Norvegijoje, Švedijoje, o taip pat ir 
kituose šiaurinės Europos kraštuose, su
tinkamas gražus Kalėdų švenčių papro
tys — pavaišinti paukštelius. Ant namo 
stogo pritvirtinamas nekultų javų di
džiulis pėdas. Prie kieno pėdo daugiau
sia susirenka plunksnuotų draugų, sako
ma, kad tas ištisus metus — iki kitų Ka
lėdų, bus laimingiausias pasaulyje žmo
gus.

Italijoje, dalinai Ispanijoje, Kalėdos 
džiugi gatvės šventė, šventadieniškai 
pasipuošusios žmonių minios šoka, dai
nuoja, triukšmingai sveikina vieni ki
tus, džiaugiasi Kristaus gimimo proga.

Beveik visuose kraštuose prigijęs pa
protys Kalėdų šventėse apdovanoti ma
žus vaikus. Dovanos visada duodamos 
vogčiomis, dažniausiai naktį. Kai Kalė
dų rytą vaikai nubunda ir randa prie 
savo lovytės įvairių daiktelių, sakoma, 
kad tas dovanas jiems atnešęs Kalėdų 
Senelis.

Vienas iš daugiausia visuose kraštuose
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paplitusių Kalėdų papročių — eglutė.
Iš kur tas paprotys atsirado — sunku 

pasakyti. Apie Kalėdų eglutę žinių už
tikta jau iš 1605 metų. To laiko Elzaso 
apylinkės Strassburgo vyskupas, ku
riam, matyt, nelabai patiko tas papro
tys, savo atsiminimuose taip rašo: “Tarp 
kitų niekniekių, kuriais švenčia senąsias 
Kalėdas, šalia Dievo žodžio, žmonės tu
ri paprotį, kuris greičiausia užsilikęs iš 
senovės stabmeldžių apeigų, savo namų 
kambario viduryje pasistatyti eglutę, 
apkabinėtą lėliukėmis, barzdotais sene
liais ir įvairiais valgomais skanėstais. 
Po švenčių tuos daiktus nupurto, nuima, 
o vaikai džiaugsmingai valgomuosius 
suvalgo.”.

Pirmą kartą Prancūzijoje Kalėdų eg
lutė buvo pastatyta 1840 m. Ją, per vie
nas didžiules Kalėdų švenčių proga su
ruoštas iškilmes, savo gražioje pilyje pa
statė Orleano hercogienė.'

Anglijon tą paprotį nugabeno Saksų 
Koburgo princas Albertas, vedęs Angli
jos karalienę Viktoriją.

Ištobulinus susisiekimą vandenynu ir 
jūromis, karo ir prekybos laivų jūrinin
kai Kalėdų eglutės paprotį nuvežė į 
Australiją, Kiniją, Japoniją, Afriką, 
Ameriką. Ir šiandien, Kalėdų šventėse, 
įvairiom šviesom žibančią eglutę rasim 
tolimiausiuose pasaulio kampeliuose 
krikščioniškų tautų namuose.

Gražiausiai iš visų tautų, tikrai savi
tai Kalėdos švenčiamos Lietuvoj — mū
sų kaimo liaudyje.

Lietuviai iš senų senovės Kalėdas —■ 
tą didį visą pasaulį sukrėtusį įvykį — 
Kristaus gimimą pradeda švęsti Kūčių 
vakaru. Iškilmingai vakarienei stalas 
apklojamas kvepiančiu pievų šienu, nes 
ir Kristus Betlejuje gimė ant šieno, pas
kui, uždengus baltą staltiesę, dedami 
įvairūs valgiai. Kiekviena gera šeimi
ninkė, paprastai, stengiasi Kūčioms pa
ruošti dvylika ir daugiau patiekalų.

Jei Kūčių dieną sninga, senų žmonių 
sakoma, vasarą bitės gerai spies, o jei 
vakare danguje daug žvaigždžių — per 
metus bus dėslios vištos ir baravykai ge
rai šiluose dygs.

6

Suspindus vakarinei žvaigždei, visa 
šeima susirenka į gryčią ir sėda už pa
ruošto stalo. Šeimos galvoms — tėvui ir 
motinai — tenka garbingiausios vietos, 
šalia sėda vaikai, o toliau samdiniai. Su
kalbėjus maldą, seniausias šeimoje as
muo laužia “Dievo pyragą” ir, visiems 
po gabalėlį dalindamas, linki laimės ir 
ilgo amžiaus.

Kūčių vakarienę valgant negalima 
dairytis, nes, kas pamatys savo šešėlį, 
tas gali mirti. Pasakojama, kad kartą 
susikūprinusi senutė bevalgydama at
sigrįžo ir pamatė be galvos savo šešėlį, 
tada taip nusigando, kad kitą dieną 
mirė.

Pavalgius traukiama iš po staltiesės 
šiengaliai ir kas ilgesnį ištraukia, tas 
daugiau metų gyvens. Seneliai pradeda 
pasakoti apie įvairias Kūčių nakties ne- 
paprastybes. Mat, tą paslaptingą naktį 
gyvuliai prabilsta žmogaus balsu, visų 
šulinių vanduo virstąs skaniausiu vy
nu ir tt. O mergaitės, išsmukusios pro 
duris laukan, klausosi iš kurios pusės 
šunes loja, nes iš tos šalies piršliai at
vyks ...

Pirmos dienos ankstų rytą, pačioje 
prieblandoje, visi laukai suskamba va
žiuojančiais ir einančiais į Piemenėlių 
mišias. Mūsų bažnytkaimių bažnyčios 
būna gražiai papuoštos. Žmonės susi
kaupę meldžiasi. Po pamaldų visi galvo
trūkčiais skuba namo, nes kas veikiau 
juos pasieks, tas vasarą greičiau nuo 
laukų javus nuvalys ir kitus darbus pir
miau atliks.

Šiandien bedievis priešas siautėja mū
sų šalelėje ir stengiasi išrauti iš lietuvių 
širdžių visa tai, kas yra šventa. Bet at
kąs dantis maskolis, nes tautą per kan
čias ir ašaras į pergalę veda Amžinasis
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Jonas žaisladirbis sėdėjo prie savo tro
belės lango, droždamas iš medžio vove
raitę. Lauke ir visur aplinkui viešpata
vo didžioji kalnų tyla, nes buvo žiema ir 
sniegas storai dengė žemę ir plačiaša
kes pušis, žygiuojančias žemyn Į mieste
lį. Pilkšva vėlybo popiečio šviesa krito 
ant žaisladirbio plonų, rudų rankų ilgais 
nervingais pirštais ir ant jo veido, pa
linkusio ant krūtinės arba pakelto į pa
langę, kur Garbanėlė, jo voveraitė, išdi
džiai rodė savo gauruotą uodegą.

— Mažoji sesute, štai gražus tavo pa
veikslas. Jo uodega tokia pat puošni, 
kaip ir tavo, — tarė Jonas linksmai, ver
damas siūlus pro vos matomas skylutes.

Jis buvo augštas, plonas vyras, rudu, 
išvagotu veidu ir visuomet besišypsan
čiomis lūpomis. Jo suplyšę drabužiai nu
bluko nuo saulės ir vėjo, ir iš po susi
vėlusių šviesių plaukų švietė mėlynos, 
jaunos akys.

Visi kalno paukščiai ir miško žvėrys 
buvo Jono draugai, bet apačioje, maža
jame miestelyje žmonės skersavo i jį, 
vadindami ji tinginiu, nereikalingu, iš
laidžiu žmogumi. Tik vaikai sekdavo 
paskui ji, einantį gatve savo lopytu ap
siaustu ir apšepusia skrybėle — sekda
vo paskui jį poromis, tryse ir būriais, 
klykdami, juokdamiesi ir rodydami 
piršteliais į spalvotus žaislus medinia
me padėkle, kabančiame ant senos juos
tos nuo- jo pečių. Jono žaislai buvo ge
resni už perkamus krautuvėse arba tur
guje: jie buvo gyvi — ir medinės snie
genos galvutė ir zuikučio auselės ir šuns 
uodega — ir linksmai nudažyti raudo
na, žalia, mėlyna, šilta ruda ir ryškiai 
geltona spalva. Nors jo žaislai buvo to
kie gražūs, Jonas nepraturtėjo ir vargo, 
kaip kiti menininkai paprastai kad 
vargsta, nes, jei vaikas sirgdavo, netu
rėdavo pinigų arba verkdavo, jis ati
duodavo jam savo geriausią darbą, ir 
kelių pinigėlių, mažiausio vaiko duotų, 
pakakdavo žaisleliui nusipirkti.

Sutemo ir medinė voveraitė atsidūrė 
tarp kitų žaislų padėkle. Jonas atsimine 
esąs alkanas ir susiraukė, nes lentynoje 
tebuvo puse sudžiūvusio ragaišio ir žiba
las lemputėje vos dengė jos dugną.

— Amu eiti į miestelį, — tarė jis bal- 
šiai.

Garbanėlė nušoko nuo palangės ant 
savo pono pečių, prašydama ko nors 
paėsti.

Ak tu, išdykėle, — pabarė jis ją, — 
be tavęs dar keli laukia vakarienės.‘Pa
lauk truputį.

Jis nuėjo prie durų, voveraitei tebe- 
-tupint ant jo peties. Lauke baltasis el
nias ir šiaurės kraštų zuikutis jau laukė 
pono išeinant. Išgirdę savo vardus jie 
greitai atbėgo ir kiekvienam teko ra
gaišio gabalėlis, o sniegena ,atskridusi 
nuo artimo medžio, sulesė trupinius.

Jiems pasisotinus, Jonas paėmė ap
siaustą, skrybėlę,, žaislų padėklą ir nu
ėjo keliu i miestelį. Draugai jį lydėjo 
iki paskutinės pušies — ir elnias, gra
žus kaip sidabrinis šešėlis, ir linksmai 
straksinėjąs zuikis ir kiti abu ant jo 
pečių.

Apačioje, dauboje, miestelio šviesos 
mirksėjo kaip raudonos aguonos, o baž
nytėlės varpai švelniai skambėjo ramia
me, šaltame ore.

Tada Jonas prisiminė, kad šiandien 
Kūčių vakaras.

Voveraitė nušoko nuo Jono peties ant 
besisupančios šakos ir sniegena atsitū
pė krūmokšnyje prie kelio. Elnias ir 
zuikis sustojo, o Jonas nuėjo sau vienas, 
mesdamas ilgą mėlyną šešėlį ant snie
go prieš save, nes mėnulis ką tik ban
dė išplaukti.

Miestelio gatvės buvo pilnos skuban
čių žmonių, ir Jonas, neįprasto triukš
mo apsvaigintas, jautėsi tartum sap
nuojąs

Keli vaikai žibančiomis akimis ir pa
raudusiais nuo šalčio veidais prašyte 
prašė savo tėvų: — Kokie gražus žais-
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Vėliavos ir garbės prezidiumas Jubil. Sueigoje Chicogoje. Centre Lietuvos konsulas Čicagoje 
p. Daudžvardis su ponia, LSB kat. dv. vadovas s. kun. J. Vaišnys, amerikiečių, estų ir latvių 
sk. atstovai ir kiti garb, svečiai.

lai — nupirk man vieną, bet srovė juos 
nunešė, kaip šiaudelius upei patvinus, ir 
nors jie išsiilgę dairėsi, niekas jų ne
klausė. Bet keliems, pasisekė išsiprašy
ti žaislą, ir trys sidabriniai pinigėliai su
skambėjo Jono kišenėje.

Sumišęs ir triukšmo išvargintas Jonas 
pasisuko į siaurą gatvelę, vedančią į ne
didelę aikštę. Joje būrys mergaičių ir 
berniukų stovėjo aplink gailiai verkianti 
vaiką.

— Kas tau? — paklausė Jonas pasi
lenkdamas.

Vaikai sužiuro į Joną ir vienas murm
telėjo:

— Jis alkanas.
— Jam šalta, — pasakė kitas.
— Šįvakar Kūčios, o jis nieko netu

rės, nė mažiausios dovanėlės, — pridū
rė trečias.

— Rimtos priežastys verkti, — tarė 
Jonas rimtai ir, padėjęs padėklą ant že
mės, paėmė verkiantį vaikutį į glėbį .

— Kurie iš jūsų alkani, sušalę ir ne
turite Kalėdų dovanų — paklausė jis, 
pažvelgęs Į kitus vaikus.

— Aš ... aš ... ir aš, — atsakė vaikai 
ir šypsojosi jam, nes jo akys buvo links
mos ir malonios.

— Blogai, bet mes viską tuojau su
tvarkysime, — pasakė žaisladirbis.

Jis nusiuntė vyriausią berniuką ir 
mergaitę medauninkų, ir riešutų, ir 
obuolių, ir jų pakako visiems, net pa
čiam mažiausiam. Nors Jono kišenė bu
vo tuščia, jis juokėsi ir, išėmęs lumzde
lį, pasiūlė vaikams pašokti ratelį, kol 
sušils.

— Dar pagrok, dar pagrok, — šaukė 

vaikai, bet Jonas papurtė galvą.
— Eikšekite ir rinkitės, ■— pasakė jis, 

nutraukdamas užtiesalą nuo padėklo.— 
Čia kiekvienam iš jūsų Kalėdų dova
nėlė.

Klegėdami ir stumdydamiesi vaikai 
apspito žaislus.

— Ar galima rinktis? ■— jie klausė 
sužavėti.

— Taip, galite, — pasakė jis.
Ir kiekvienam vaikui pasirinkus elnią 

arba zuikį arba sniegeną, beliko viena 
ruda voveraitė, ir tą Jonas įspraudė ma- 
žiausiajam į rankas.

— Sudiev ir linksmų švenčių! — su
šuko jis atsisveikindamas.

— Linksmų švenčių, linksmų šven
čių! — šaukė vaikai paskui jį.

Žaisladirbis pasisuko i didžiąją gat
vę ir vaikų balsai nutilo. Dar kartą jis 
atsidūrė perpildytose gatvėse ir, nebe
turėdamas nieko parduoti, staiga paju
to didelį nuovargį. Pamatęs apšviestą 
bažnyčią, iš kurios atdarų didžiųjų du
rų plaukė vargonų garsai, jis panoro įei
ti, bet suklupo ant pačio apatinio laiptų 
slenksčio ir tuojau užmigo.

Kai Joną spabudo, buvo tamsu ir tylu. 
Niekur nebedegė nė mažiausios šviese
lės, tik žvaigždė sdidelėmis akimis žiū
rėjo iš aukšto dangaus. Jonas sujudėjo 
išsigandęs, ir kažkas minkšta paglostė 
jo veidą. Tai buvo Garbanėlė, miegojusi 
prie jo skruosto, zuikio ir elnio atly
dėta.

— Ką, draugai, nepatiko laukti? — 
paklausė Jonas ir susijuokė, nes elnias 
tamsoje papūtė jam šiltą kvapą į akis. 
— Eikime namo, i kalnus, mano mielieji.
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Jis padėjo ranką ant elnio kaklo ir su
stojo: kažkur, labai toli skambėjo plo
nas varpelis.

— Kas ten? — paklausė Jonas pa
šnibždomis. — Kas keliauja naktį, si
dabriniais varpeliais skambindamas?

Žingsniai vis artėjo, ir Jonas negalė
jo suprasti, kieno jie.

— Tai nei žmonės, nei arkliai, nei ta
vo giminaičiai, — pasakė jis elniui. — 
Kas jie per vieni?

Iš skersgatvio atjojo trys vyrai. Jie 
sėdėjo ant baltų kaip sniegas kupranu
garių, ir žvaigždžių šviesa maudėsi jų 
blizgančiuose brangiuose drabužiuose. 
Pirmas jojikas buvo senas ir sulinkęs, 
auksiniais drabužiais, antras — viduti
nio amžiaus, purpuriniais drabužiais, ir 
trečias — jaunas, vilkėdamas žaliu, kaip 
rudens saulės apšviestų pušų, apsiaus
tu. Jie sėdėjo savo raudonuose balnuose, 
kaip sėdi iš tolo atkeliavę žmonės, ir dai
rėsi tartum pametę kelią.

Staiga jauniausias pastebėjo Joną 
bažnyčios šešėlyje ir, pasilenkęs iš bal
no, tarė:

— Bičiuli, ką žinai apie Karalių, gimu
sį šią naktį, Kur Jis, kurį garbinti mes 
iš taip toli atkeliavome?

— Karalius? — paklausė žaisladirbis 

kvailai.
— Ne, — įsiterpė antras vyras, — bet 

kūdikis bejėgis ir labai mažas, būsi
mas Karalių Karalius.

Bet tuo akimirksniu senas vyras pa
kėlė drebančią ranką, rodydamas į dan
gų-

— Žiūrėkite, — sušuko jis, — žvaigž
dė — ji vėl šviečia. Eikime, kur ji mums 
kelią rodo.

Jonas pažvelgė augštyn. Rytuose, vi
durnakčio tamsioje mėlynėje, žėrėjo 
žvaigždė, kokios jis dar niekuomet ne
buvo matęs. Ji buvo didesnė ir švieses
nė už kitas ir turėjo ilgą, sidabrinę uo
degą.

Atsipeikėjęs Jonas išgirdo tolstančius 
kupranugarių žingsnius ir svetimšalių 
balsus, sakančius:

— Sek žvaigždę.
Neapsakomo ilgesio kupina širdimi 

Jonas pasiryžo eiti ten, kur žvaigždė 
rodė. Jis pasisuko. Baltas elnias, išdi
džiai iškėlęs gražią galvą, klūpojo šalia 
jo, kviesdamas jį sėsti. Tada prasidėjo 
nepaprasta kelionė.

Per sniegą, iš miestelio į tylų pušyną 
jojo svetimšaliai savo greitais, baltais 
kupranugariais, ir jų šešėliai lenktynia
vo su jais mėnulio šviesoje. Jų pėdomis,

Hamiltono sesės ir broliai vaidino Jubil. Sueigoje Toronte Nuotr. J. Dvilaičio
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be garso, sekė elnias, nešdamas žaisla- dirbį ant nugaros. Voveraitė šokinėjo nuo šakos ant šakos, zuikis bėgo šalimais ir viršuje skrido sniegenos mažas plunksnų kamuolėlis.Pagaliau keliautojai sulėtino žingsnį. Augštai kalnuose, žaisladirbiui nežinomoje vietoje, jie įžengė į mieguistą kaimelį. Tiesiai prieš juos ant pakrypusios lūšnelės stogo degė žvaigždė, ir iš vos pravirų durų veržėsi silpna šviesa.Jonas nulipo sapnuodamas ir žengdamas tyliu žingsniu, nuėjo paskui svetimuosius.Lūšnelės vidus buvo vargingas ir tuščias, išskyrus švarių šiaudų glėbį ir lovelį viduryje ąslos. Lovelyje, ant sulankstyto apsiausto, gulėjo mažytis vaikas. Šalia jo, žvakės šviesoje, budėjo jauna, neapsakomai graži mergaitė ir senas, žilabarzdis vyras. Kampe ramiai 

gromuliavo asilas.Žado netekęs ir kažin kodėl drebėdamas, Jonas pamatė tris svetimuosius vyrus klaupiančius ir dovanojančius Vaikui kas aukso, kas smilkalų, kas my- ros. Ii' Jono širdis buvo sunki, nes tai buvo karalių dovanos, o jo rankos buvo tuščios, nors jam ir atrodė, kad jis niekad nemylėjo jokio vaiko taip, kaip šį, rimtai žiūrintį į savo karališkuosius lankytojus ir vaikiškai žandžiantį mėgiamu žaisleliu.Staiga didelės mėlynos akys nukrypo į šalį ir pažvelgė į apdriskusį Joną, voveraitę ant jo peties, baltą zuikį prie jo kojų, elnią stovintį už jo ir pasipūtusią sniegeną, tupinčią ant elnio ragų.Vaikas išskėtė rankutes ir Jo veidas nušvito dieviška šypsena. Žaislas nukrito ant mėlyno apsiausto, ir Jonas pažino savo medinę, rudą voveraitę.

PAŽANGUMO VARŽYBOS...
MOKESČIAI...
“SK. AIDO” VAJUS ...

Pažangumo varžybos, kurios buvo skirtos Jubiliejiniams Metams atžymėti, baigiasi š.m. gruodžio mėn. 31 d. Kiek pažengėme į priekį ir kuriose vietovėse yra geriausi mūsų Brolijos vienetai, pamatysime kai galutinės taškų apyskaitos pasieks LSB Vadiją komandos keliu. Staigmenų čia gali būti labai didelių, nes nevisuomet pažangiausi vienetai yra tie, kurie daugiausia rėkia.Bus, aišku, ir tokių vienetų, kurie varžybose nei piršto nepajudino. Kas kaltas? Visuomet tos nelaimingos “sąlygos”, kuriomis pridengiamas tingėjimas ir apsileidimas. Skautai darbo ieško ir lengvai išjudinami. Deja, vadovai to neišnaudoja, patys skautybe negyvena, yra “ne savo vietoje”. Toki kliudo orga

nizacijos sėkmingai veiklai ir yra priežastimi didelio skautų nubyrėjimo kažkuriose vietovėse.Pažangumo varžybos buvo didelis egzaminas vyr. ir jaun. vadovams, jų atsidėjimo skautiškam darbui patikrinimas. Egzamino neišlaikymas ir net visiškas nelaikymas savaime prašosi išvadų, kurias be delsimo privalo padaryti vadeivos, tuntininkai ir vietininkai. Vadovų sąstatas reikalingas pagrindinio perkratymo, atnaujinimo. Mūsų vienetams reikalingos jaunos, šviežios jėgos, kurios dirbti norėtų ir dirbtų, bet ne vien tik būtų titulų nešiotojais. Yra vietovių, kur jaunesnio amžiaus energingi skautai tiesiog nėra prileidžiam: prie vadovavimo darbo. Tokie, aišku.to
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greitai nubyrės nepažinę skautybės. Ar
gi normalu, kad vienoje didelėje vieto
vėje tėra pora skautų skilčių, kurioms 
vadovauja skiltininkai amžiumi dvigu
bai vyresni už savo skautus. Kiek toki 
persenę vadovai gali savo skautus su
prasti? Argi tai nėra visiškas B.P. skil
čių sistemos paneigimas? Argi ne ber
niukai turi berniukams vadovauti? Pa
našios padėtys tiesiog šaukte šaukiasi 
greitų potvarkių. Supraskime savo at
sakomybę!

Mokesčių mokėjimas mūsų skautų yra 
laikomas vienu iš nemaloniausių daly
kų. Gal jau taip Vokietijoje priprato
me — viską gauti veltui. Ir to seno pa
pročio sunku atsikratyti. Neduok Dieve, 
skiltininkas praneš, kad sueigoje bus 
renkami mokesčiai. Pusės skautų nebus! 
Padėtis yra liūdna, nes aiškiai stoko
jame pareigos jausmo organizacijai. Vi
sa eilė planų, kurie ateina iš LSB Va- 
dijos ai’ Rajonų Vadijų, yra vaisius nuo
latinio ryšio tarp vadovų išsiblaškiusių 
plačiame pasaulyje. Ryšys palaikomas 
laiškais, kurių, deja, niekas veltui iš 
kontinento į kontinentą nesvaido. Susi
daro išlaidų, kurios yra mums visiems 
organizacijos nariams bendros. Jas visi 
lygiai turime pasidalinti pagal planą, 
kuris naudojamas LSB jau antri metai. 
Sakau TURIME PASIDALINTI, nes 
būtų neskautiška, jei tą naštą neštų tik 
vienas kitas tvarkingas, savo pareigas 
suprantąs vienetas. O dabar, atrodo, 
kaikur galvojama kitaip. Praėjo, neuž
kliuvo, patylėjome ausis suglaudę... ir 
gerai. Metams baigiantis kiekvienas 
skiltininkas, būrelio vadovas ir valties 
vadas tegu perkrato savo ir savo vie
neto sąžinę: ar viską padarėme savo 
skautuose pareigos jausmui mūsų Bro
lijai įkvėpti? Jei ne, nėra padėčių be iš
eities. MES TURIME SAVO SKOLAS 
SUTVARKYTI ŠIANDIEN.

“Skautų Aido” vajus pradėjo iš lėto 
judėti. Pas mus viskas iš lėto. Meškiš
kai. Naujasis administratorius pasklei
dė šimtus prenumeratoms rinkti kvitų į 
vienetus. Kaip atsiliepsite dabar Jus, 
sesės ir broliai? “Sk. Aido” redakcija 
ir administracija išplėšė šiuos metus 
laimingai. Jos padarę viską, kas buvo 
galima. Jos darys ir ateityje viską, kad 
“Sk. Aidas” tobulėtų ir gražėtų, bet... 
metų pradžia jums, sesės ir broliai, pri
klauso. Naujų metų gausus prenumera-

Tolimosios Los Angeles sesės . . .
Nuotr. D. Karaliūtės.

tų prieauglis yra laikraščiui lyg der
lius to daržo, kurį redaguojantis ir ad
ministruojantis kolektyvas ištisus me
tus pureno, ravėjo ir laistė. Naujų metų 
pradžioje paprastai suskaitoma kiek 
naujų skaitytojų priaugo, kiek senų nu
byrėjo. Nelaimingo nubyrėjimo šiais 
metais mažai laukiame, bet naujų skai
tytojų prieauglio tikrai tikimės, nes vi
si sesių ir brolių vienetai rodo “Sk. Ai
do” vajui daug didesni susidomėjimą 
negu pernai. Štai jau juda didžioji Chi- 
caga, juda Bostonas, Clevelandas, De
troitas! Toronto žada tarti tikrai baisų 
žodį. Iš Los Angeles laukiama oro pašto 
siunta.

Vajuje svarbu neužmigti. Sykį grie
bei, tai ir malk kaip girnomis. Pirmiau
sia surinkti senuosius skaitytojus, to
liau plėsti vietoje tinklą plačiau ir pla
čiau. Aplankyti visas vietovėje lietu
viškas šeimas turinčias skautų amžiaus 
vaikų. Nepamiršti riebiųjų vajaus kąs
neliu — garbės prenumeratorių. Be to, 
aišku, NĖRA SKAUTO-TĖS BE “SK. 
AIDO”! Ir už vis aiškiausia: mano skil
tis, valtis ar būrelis 1954 m. stovyklauja 
“Sk. Aido” palapinėje!

“Sk. Aido” metų pradžia jums, sesės, 
broliai, priklauso!
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Seserijos VS dr. D. Kesiūnoitė kolba seses Jubil. Sueigoje Clevelande.
Nuotr. V. Bacevičiaus.

SKAUTĖ TIESI IR LAIKOSI 
SAVO ŽODŽIO

Diena, kurios Birutė išsiilgusi laukė, 
apie kurią svajojo ir kurios ji vis dėlto 
kažkodėl bijojo, praėjo ir Birutė neži
nojo, ar jai linksma ar liūdna. Be abejo, 
turėjo būti smagu dėvėti kaklaryšį ir 
ženklą ir žinoti, kad kitos skautės pažįs
ta ją gatvėje ir mokykloje, bet kada ruo- 
šeisi svarbiam žygiui ištisas savaites ir 
staiga viskas praeityje. .. širdyje darosi 
tuščia ir nyku, nes niekas aplinkui ne
pasikeitė.

Vieną dieną — arba, teisingiau pasa
kius, vieną vakarą — Birutė buvo svar
bus asmuo sueigoje. Jos mama buvo pa
kviesta dalyvauti įžodžio iškilmėse ir 
kapelionas atėjo kalbėti maldos po lau
žo, kuriame sesuo draugininke vedė pa
šnekesį apie naują pradžią. Viskas bu
vo taip įspūdinga ir taip jaudino. Kada 
po įžodžio ceremonijos sesuo drauginin
ke įsegė jai ženklą, sakydama: “Tikiuo
si, kad išlaikysi, ką šiandien pažadėjai”, 
Birutė jautėsi labai laiminga ir galvojo, 
kad nuo to akimirksnio viskas bus ki
taip. Bet paskui sesė skiltininkė davė 
visoms skautėms darbo kitai sueigai pa
ruošti, ir Birutė suprato, kad ji nebėra 
svarbesnė už kitas skautes ir kad ji turi 
savarankiškai atlikti savo pareigą.

Šį kartą jai pavedė aptraukti skilties 
knygas naujais viršeliais. Tai buvo visai 
paprastas darbas, toks kokį dažnai tenka 
dirbti mokykloje — nuobodokas darbas, 

nė kiek nepanašus į kitus, pvz., sekti 
žmogų ir pranešti ką pastebėjai. Bet Bi
rutė suprato, kad ir lengvą darbą reikia 
sąžiningai atlikti, nes skiltis neturtinga, 
ir, be to, kitos sueigos beveik negalima 
būtų vesti, jei ji pamirštų knygas namie.

Vos tik parėjusi namo, Birutė atsakė 
į sesers klausimą, ar ji atnešė seseriai 
knygą iš knygyno — “Ne, neturėjau 
laiko”. Šis atsakymas buvo beveik tei
singas, nors Birutė ir žinojo, kad ji buvo 
kalta: iš pradžių ji pamiršo sergančios 
sesers prašymą ir paskui buvo jau per 
vėlu bet kam, išskyrus pasiruošti suei
gai. — Ar ji visuomet taip lengvai pa
mirš savo skautės įžodį ir įstatus? Ai’ 
niekas nepasikeis jos gyvenime po to, 
kai ji tapo tikra skautė? — klausė savęs 
Birutė.

Ne, ji turi nuglaėti save, prisipažinti 
seseriai, kad ji apsileido ir paskolinti 
jai savo knygą. O po vakarienės ji va
landėlei nuėjo į miegamąjį, kur buvo, 
palyginti, ramu, ir susikaupusi įrašė į 
savo dienoraštį:

1. Turiu lavintis vykdyti įstatus. Tu
riu pastebėti kiekvieną kartą, kada nu
sižengiu jiems ir atitaisyti savo klaidą. 
Turiu išnaudoti kiekvieną progą nuo
dugniai suprasti ir vykdyti įstatus.

2. Aš neįpratusi meluoti, bet to nepa
kanka: turiu nesistengti išsisukinėti ar
ba nutylėti ką nors, nes nuo to kiti daž
nai nukenčia.

3. Turiu būti tiesi savo draugėms, net
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ir toms, kurios sakys “kokia tu gerutė!” 
ii' šypsosis. Nei viena, nei su kitomis ne
turiu apgaudinėti nei savo mokytojų, 
nei tėvų ir pan., nors tai būtų ir juokais.

4. Turiu nepamiršti, ką man pavedė 
daryti, nes tuo nusikalstu dviem arba 
net trims Įstatams — 1, 3 ir 7.

Po tų keturių paragrafų Birutė dar 
pridėjo kelis tą vakarą girdėtus maldos 
žodžius:

“... suteik mums Savo Malonę su
prasti kas garbinga, skaistu ir naudinga 
ir dovanok mums drąsos ir meilės savo 
pareigoms atlikti”. V. P.

ŽIEMOS ŽAIDIMAI
Žaidžiant žiemą, reikia parinkti masi

nius žaidimus. Reikia būti ypatingai at
sargiems žaidžiant didesniame šaltyje. 
Tada nevalia žaisti žaidimų, kuriuose 
yra padėčių, kai žaidėjai po smarkaus 
bėgimo, imtynių ar šuolių kurį laiką 
nejuda. Tai gręsia peršalimu. Geriausia 
temperatūra žiemos žaidimams iki 10°R.

Žaidėjams nereikia per šiltai apsi
rengti. Kvėpuoti per nosį, žaidžiant ne
galima nusirengti ar ilgiau pasilikti ne
judant. Pažaidus nereikia likti vietoje, 
bet eiti į butą arba pavaikščioti, kol žai
dėjai visiškai nusiramina. Stipriam šal
čiui esant visai nereikia žaisti lauke. 
Taip pat nereikia žaisti lauke esant ato
drėkiui, nes kojoms sušlapus lengva, 
persišaldyti. Šlapios pirštinės irgi yra 
viena iš persišaldymo priežasčių.

1. Kas padarys daugiau ir greičiau
Žaidėjų skaičius: 6-18. Amžius: 7-12 

m. Žaidimo vieta: aikštė, kiemas su tin
kamu drėgnu sniegu.

Žaidėjai dalinami į 2-3 grupes. Jiems 
duodamas uždavinys — per tam tikra 
laiką (5-10 min.) suristi kiek galima di
desnį sniego kamuolį. Davus ženklą, ko- 
mados pradeda darbą. Laikui pasibai 
gus, duodama komanda “Sustok” ar su
švilpiama. Laimi komanda, kuri surita 
didesnį kamuolį.

Trukdyti kitai komandai jos darbe
2. Sniego kamuolių estafetė 

draudžiama.
Žaidėjų skaičius: 10-30 (porinis). Am

žius: nuo 9 m. Žaidimo vieta: prisnigta 
aikštė ar kiemas su lipiu sniegu.

Žaidėjai padalinami į dvi lygias ko
mandas. Jos stovi lygiagretėmis eilėmis, 
tarp kurių yra kokių 10 m tarpas. Tarp 
kiekvienos komandos dalyvių taip pat 
yra 5-10 m tarpai. Komandų priešakyje 
(10 m nuo priešakinio žaidėjo) pažy
mėta baigmės linija. Žaidimo vedėjui 
davus ženklą, komandos stengiasi kuo 
greičiau suristi didesnį sniego kamuolį

Pūkeliui į tikrus skautus . . . LSB VS riša kakloraišius Nuotr. J. Dvilaičic
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iki baigminės linijos. Risti pradeda pas
kutinis iki artimiausio, o tas vėl rita 
toliau.

3. Vėliavos gynimas
Žaidėjų skaičius: nuo 10 dalyvių. Am

žius: nuo 12 m. Vieta: snieguota aikštė.
Vėliava gali būti kad ir paprasta į 

sniegą įsmeigta lazda. Žaidėjai padali
nami į lygias komandas: gynėjų ir puo
lėjų. Gynėjai buriasi apie vėliavą; jie 
gali arba sustoti būriu čia pat prie vė
liavos arba sudaryti aplink didesnį ratą. 
Puolėjai gali pulti iš vienos ar iš įvai
rių pusių vienu laiku. Abi komandos 
gaminasi šovinių — sniego gniūžčių, 
paskui, žaidimo vadui davus ženklą, pra
sideda puolimas. Puolėjų tikslas gniūž
tėmis apšaudant pagrobti vėliavą. Žai
dimo vadovas prižiūri. Jeigu nepavargę 
— grupės keičiasi vaidmenimis. Kuri 
komanda per trumpesnį laiką pagrobia 
vėliavą, ta laimi.

4. Keliautojo pėdsakais
Žaidėjų skaičius: 10-15. Amžius: nuo 

12 m. Žaidimo vieta: užmiestis su krū
mais. Žaidimo laikas naujam sniegui 
iškritus.

Vadovas paaiškina žaidėjams, kad 
gauta žinia, jog keliautojas, išvykęs iš 
žinomos vietos prieš kurį laiką, yra ne
žinia kur dingęs. Reikia jį surasti. Ei
nama jo pėdsakais.

Žaidėjas, kuriam buvo vadovo paves
ta prieš mažiausiai valandą palikti din
gusio keleivio pėdsakus, stengiasi pa
likti sniege kaip galint daugiau įvairiau
sių ženklų, iš kurių būtų galima spręsti 
apie jo elgesį: sustojimus pasilsėti, pa
valgyti, laužavietę, stovyklą, vietą, kur 
jis buvo paslydęs ar parkritęs ir pan. 
Ieškotojų tikslas išskaityti iš paliktų 
ženklų kuo daugiausia keliautojo nuo
tykių.

5. Pabėgusio ieškojimas
Žaidėjų skaičius: 6-12. Amžius: nuo 12 

m. Žaidimo vieta: užmiestyje, su krū
mais ir mišku.

Jei grupėje yra iki 6 asmenų, išrenka
mas 1 pabėgėlis, jei iki 12 — du pabė
gėliai. Sakysime, kad tėra 6 žaidėjai. Pa
bėgėlis išeina snieguotu lauku slėptis. 
Po 15-30 min. leidęsi vytis žvalgai seka 
jo pėdsakais. Jie turi susekti pabėgėlį ir 
trimis sniego gniūžtėmis jį “nušauti”. 
Pabėgėlis turi teisę “atsišaudyti”, ir 
kiekvienas jo šūvis “mirtinas”. Dėl to
14

žvalgai, sekdami pabėgėlį, turi būti ypa- mas tiktai Dievo vaikams.
tingai atsargūs, kad jis, pasislėpęs ko
kioje patogioje slėptuvėje, neiššaudytų 
visų žvalgų. Jei per tą laiką išsislapsto
ir parbėga namo — jis laimi, jei jį “nu
šauna” — žvalgai laimi.

Jei išbėga 2 pabėgėliai ir juos seka 10 
žvalgų, tai abu pabėgėliai laikosi drau
ge. Žvalgai seka būriu, o pamatę bėg
lius gali apsupti. Jei žadimo vadovas 
turi daug žaidėjų, pvz., 36, tai juos su
skirsto grupėmis. Kiekvienai grupei nu
rodo veikimo sritį, paskiria grupėms va
dovus ir visus tuo pačiu metu išleidžia 
žaisti.

ATSAKINGUMAS
— Jaunystė mėgsta skelbtis laisva ir 

dainuoti laisvės dainą. Ištikrųjų nėra 
galima žengti gyveniman “neatradus” 
šio augšto žmogaus kilnumo ir džiaugs
mo pasijusti laisvu,

— Bet laisvė yra suteikta daug dides
nių dalykų pasiekimui, kaip kad ji sa
vyje yra, ir Kūrėjas laukia laisvo žmo
nių pagarbos pareiškimo, kuris yra gali- 

— Laisvė pasirenkanti Meilę, kuria 
Gėrį, kuris yra tobuliausias visatos Gra
šis.

— Laisvė pasirenkanti blogį, suteršia 
savo skaistumą ir yra didžiausias pasi
gailėjimo vertas dalykas pasaulyje.

—'Laisvė mūsų gyvenimą paženklina 
ne nepriklausomumo, bet atsakingumo 
žyme.

Tikroji laisvė yra ištikima idealo tar
naitė, nuoširdi pareigų vykdytoja, gerų 
darbų kūrėja.

— Laisvė turės duoti savo darbų apy
skaitą.

— Mūsų skautybės idėja laisvės neat
ima, neatpalaiduodama nuo įvairių lais
vai pasirinktų įsipareigojimų.

— Mūsų skautybė suteikia laisvei su
stiprinimo ir jai atidaro kelią į laimę.

— Tiktai tas, kuris praranda savo 
laisvę Tarnyboje ir Meilėje, ją suranda 
ir pilnai išsaugo.

A. Drugelis.
pagal A. Fougerat.

Šį rytą žvirblaičiai anksčiausiai atsi
kėlė. Prisilesę, prisotinę, atsigėrė kur 
radę vandenėlio, išsimaudė liūgnelyje, 
išsipuškino, paskui, smėlyje saulutės 
atokaitoje pažaidę, visi susirinko į tan
kų, gale daržinės augantį, krūmą. Čia 
jų kelios dešimtys. Be jauniklių, ir senių 
šį kartą daugiau susirinko. Visi linksmi, 
patenkinti. Tik čirškia, tik čeža, rods 
devynias statines alaus būtų išgėrę. Da
bar tarp jauniklių sukinėjausi ir anas 
pats senasis, Čirškinis, Šiurpaplunksnis, 
Beuodegis, Šiurpagalvis, vyriausias dai
nininkas ir kiti.

Jaunieji dabar sunkiai beatskiriami 
nuo senių — ir apdaras toks pat, ir či
rena, linksminasi kaip seniai. Čia jie 
šį kartą susirinko ne tuščiam pasilinks
minimui, ar šiaip išdykavimams, ne kas
dieninius rūpesčius, reikalus aptarti, bet 
jaunieji laikys egzaminus, kad gautų 
saugusių vardą. O tai svarbi diena, at- 
simintina gyvenimo valanda. Ir kur ne, 
jie nuo šios dienos kiekvienas galės sa
varankiškai gyventi. Tik tie, kurie dar 
pasirodys žiopliais, neprityrusiais, ne
išlaikys egzaminų, turės kiek ilgiau senį 
vadovą.

Seniai žvirbliai sutūpė krūme augš- 
čiau, viršūnėje. Jaunikliai žvirblaičiai 
žemiau vienoje pusėje, žvirblaitės — 
kitoje pusėje.

— Mes jus auginome, globojome, ve- 
džiojomės, mokėme. Bet štai atėjo die
na, kada jūs būsite paleisti savarankiš
kai gyventi, — pradėjo kalbėti pats se
nasis žvirblis. — Ačiū mūsų apdairu
mui ir jūsų paklusnumui, tik šeši per 
visą tą laiką tepapuolė į priešo nagus. 
Už šiuos, taip netikėtai žuvusius drau
gus, prašau visus nulenkti galveles ir 
prisiminti, kad visur ir visada mus tyko 
priešai.

Ir seniai ir jaunikliai nulenkė galve
les. Tik sargybinis mitriai žvalgėsi ap
linkui.
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Toronto Vandenės mini savo laivo 3 metų sukaktį

— Žiopliai buvo, tai ir papuolė, — nei 
iš šio, nei iš to pleptelėjo Beuodegio 
sūnus Penktasis. Rūsčiai subarė jį tė
vas už tokį išsišokimą. Nedraugišku, pa
sipūtėliu išvadino visi. Penktasis supra
to klaidą padaręs, negerai pasakęs, pa
šoko ant viršutinės šakelės ir viešai at
siprašė.

— Kad galėtume mes būti ramūs, juk 
jūs tikrai jau vieni galite gyventi, — 
tęsia toliau senasis žvirblis, — turime 
apklausinėti, ar viską kaip reikiant pa
žįstate, mokate, ar viską žinote, kas gi
minei reikia žinoti...

— O kas bus, jeigu nežinosime? — pa
klausė vienas jauniklis.

— Gi gausime pipirų! — neprašytas 
atsakė Penktasis.

— Tokie dar gaus auklę, — paaiškino 
senasis žvirblis.

Prasidėjo egzaminai.
— Na, tu, gudruoli, pasakyk, kuo ski

riasi karklažvirblis nuo mūsų? — klau- . 
šia vienas senis Penktąjį.

— Pirmiausia, kad mes vadinamės tie
siai žvirbliais, o jis karklažvirbliu, — 
drąsiai atsakė ir daugiau nė čirkšt.

— Štai tau ir gudruolis! — Kas žinote 
iš jūsų?

— Aš ... aš ... — atsiliepė keli balsai.
— Sakykite! —
— Karklažvirblio gyvenimas ir pa

pročiai mažai kuo tesiskiria nuo mūsų, 
bet jis turi rusvą kepuraitę, juodomis 

Nuotr. J. Dvilaičio

pažandėmis ir kiek mažesnis.
— A-a! Tokį ir aš mačiau, — atsimena 

Penktasis.
— Tai ko tyli? Žioply! — bara tėvas 

sūnų.
— Bet man nesakei, kad jis karkla

žvirblis, kad jį taip vadina, -— vėl nori 
teisintis Penktasis.

— Na, tai pasakok toliau, jeigu atsi
meni.

— Karklažvirblis už mus daug baikš
tesnis, ne taip pripratęs prie žmogaus. 
Sako, mieste jo nė su žiburiu nerasi. Mė
giamiausia jų gyvenimo vieta prie van
dens, karklynuose, nes jie ten randa sau 
patinkamo maisto, karklų lapus ėdančių 
vikšrų.

— O į sodus, daržus ar jis neatsilanko?
— Taip, karklažvirblis soduose bei 

daržuose irgi neblogas darbininkas.
— Gerai. Dabar pasakyk, kada mes 

skrisime į šiltus kraštus? — suktai dar 
klausia pats senasis žvirblis Penktąjį.

— O, ne, mes iš čia niekad niekur 
neskrendam. Mes čia gimėme, augome, 
čia ir mirsime, — drąsiai atsakė žvirb- 
laitis.

Taip Penktasis, išlaikęs egzaminus, 
buvo pripažintas suaugusiu ir tuojau 
atsitūpė ant pačios augščiausios krūmo 
šakelės, kur išdidžiai sekė kitus egza
minuojamus žvirblaičius.

— O tu pasakyk, kokius žinai mūsų 
priešus? — klausia sekantį žvirblaitį.
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— Mes priešų turime daug. Pavojin
giausi tai vanagas ir katinas. Taip pat 
reikia saugotis ir vaikų pramuštgalvių, 
bet, mūsų laimei, jų mažai tėra.

— Kur geriausiai slėptis nuo katino?
— Purptelėti į medį.
— O jeigu medžio nėra?
— Tai ant stogo.
— Bet juk ant stogo gali būti kitas 

katinas. Kaip tada?
— Tada ... tada ... — susimaišė žvirb- 

laitis.
— Skristi tolyn, — tylomis sučirškėjo 

greta tupįs draugas.
— Tada geriausia nuskristi šalin, — 

atsakė klausinėjamas žvirblaitis.
Taip ir antras žvirblaitis išlaikė egza

minus. Atsitūpė šalia Penktojo ir apie 
kažką tylomis kalbasi.

— Duok pavojaus balsą, — sako žvirb
lis Juokdarys kitam jaunikliui žvirblai- 
čiui.

Šis tik čirkšt - čirkšti Tuojau pasigir
do ir sargybinio balsas. Visi žvirbliai — 
ir seni, ir jaunikliai viena akimirka iš
sislapstė. Tik vėliau paaiškėjo, kad tai 
buvo nesusipratimas.

— Na, o tu, snaudale, pasakyk, ką ži
nai apie pelėdą?

— Aš visai nesnaudžiu, tik šiaip už
simerkiau, kad galėčiau geriau atsimin
ti, ką esu išmokusi, sužinojusi, — teisi
nasi paklausta žvairblaitė. — Pelėda 
daugausia skraido naktimis. Žmonės sa
ko, kad ji draskanti vištas, bet iš tikrų
jų pelėda vištų visai neliečia. Mus, 
žvirblius, ir kitus mažus paukštelius, tai 
čiumpa, kur nutverdama. Todėl ir jos 

reikia saugotis.
— Aš apie pelėdą ir pasakaitę moku,

— giriasi kita žvirblaitė.
— Pasakyk, paklausysime, — sutiko 

seniai žvirbliai.
— Labai seniai, kai dar Dievulis 

paukščiams ir paukšteliams nebuvo 
akių išdalinęs, liepė visiems susirinkti 
ant augšto kalno atsiimti akių.

Visi atsikėlė kuo anksčiausiai ir sku
bėjo ant to kalno. Tik viena pelėda il
gai miegojo ir pas Dievulį atskrido jau 
saulei nusileidus.

— Ė-ė, kad labai vėlai teikeis pribūti, 
jau tamsu, — sako pelėdai Dievulis.

— Taip skaniai miegojau, taip nesino
rėjo keltis, — teisinosi pelėda.

Dievas, ką darys, negi paliksi ją be 
akių, davė ir jai, snaudalei, akis. Pelėda 
tik pasiėmė, prisidėjo prie kaktos. Žiūri,
— beveik nieko nemato.

— Kad aš nieko nematau, — skundžia
si pelėda.

— Tik dieną, kai šviesu, su akimis ga
lima matyti, — aiškina jai Dievulis.

— O-o, tai negerai. Aš noriu tokias 
akis turėti, kad naktį matyčiau, — ne
patenkinta sako pelėda.

Tada Dievulis pasiėmė akis atgal, nu
sinešė į savo kalvę ir ten perdirbo, kad 
būtų galima naktį matyti.

—Štai, dabar su jomis galėsi naktį 
matyti, — sako pelėdai, paduodamas 
akis. Pelėda tik apsidžiaugė ir, nė dė
kui nepasakiusi išskrido.

Išaušo rytas. Visi paukšteliai jau dir
bo, krutėjo, tik pelėda vis dar snaudė. 
Apie pietus, kai jau saulutė buvo augš-

Sesės Clevelande . . .
Nuotr. V. Bacevičiaus.

17

18



tai pakilusi, atmerkė akis ii’ pelėda. Bet 
kaip nustebo, kad vos vos, lyg per dū
mus, temato.

Vėl skrenda pelėda pas Dievulį, ant 
to augštojo kalno. Nuskridusi ir sako:

— Dievuli, kad nieko nematau. Ap
gavai mane, — piktai skundžiasi pelėda.

— Tu norėjai tokių akių, kuriomis 
naktį galėtum matyti. Aš tavo prašymą 
išpildžiau, o dabar vėl esi nepatenkinta.

— Ne, Dieve, aš prašiau duoti man 
akis, kad ir dieną ir naktį tiktų. Šitos 
perprastos. Gal padarytum taip, kad 
viena akimi dieną matyčiau, o kita — 
naktį.

— Visi buvo patenkinti savo akimis, 
tik tu viena skundies. Aš paklausiau ir 
daviau, kad naktį matytum. Daugiau 
nieko iš manęs, negausi.

— Aja-jai, Dieve, ką aš darysiu su 
tokiomis akimis, — vėl nerimsta pelėda.

— Tavo akys, kaip ir visų kitų, geros. 
Aš nė vieno nenuskriaudžiau. Grįžk at
gal ir surask man visų gražiausią paukš
čio vaiką, — įsakė jai Dievas.

Pelėda pamanė, kad už tai Dievulis 
jai duos prašomas akis. Tad, nė žodžio 
nesakydama, pasileido atgal.

Ilgai pelėda ieškojo gražiausio paukš
čio vaiko, bet gražesnio už savo pelė
džiuką nesurado. Tada pasiėmė vieną 
savo vaikų ir nunešė pas Dievulį.

— Štai, Dieve, atnešiau, — sako pe
lėda.

— Vaje, koks biaurus! Argi gražesnio 
vaiko nebėra?

— Tikėk, Dieve, manimi, kad gražes
nio už savo vaiką niekur negalėjau su
rasti.

— Matai, kad turi geras akis. Kiek
vienai motinai gražiausias vaikas — sa
vas vaikas, — sako pelėdai Dievulis. O 
dabar lėk atgal ir daugiau man nė bur- 
bur — ir užsidarė Dievulis duris.

— Gal ir geras davė man Dievulis 
akis, —- galvoja pelėda, skrisdama su 
vaiku į savo lizdą. — Juk tikrai gražus 
mano vaikas, —■ baigė pasaką žvirblaitė.

Vėl dvi žvirblaitės buvo pripažintos 
suaugusiomis.

— Kada labiausiai reikia saugotis ge
gutės? — vėl klausia sekantį.

— Gegutės saugotis? — Kad ji mums 
nieko nedaro, — atsakė žvirblaitis. — 
Tik žmonės tiki, kad, būk, gegutė paukš
telius gaudo. Mat, ji panaši į vanagė
li ir panašiai skraido.

— Kas čia per pasakymas į “vana
gėlį”? Vanagas, hiaurybė!

— Taip, taip! Ji panaši į vanagą, bjau
rybę, — pakartojo žvirblaitis.

— Ką, nepasisekė apgauti? — sako eg
zaminatoriui žvirblis Juokdarys.

— Gudrūs mūsų vaikai, nieko negali
ma prikišti.

— Kur gegutė lizdą suka?
-—Ji pati lizdo nesuka, kiaušinėlį de

da į svetimą lizdą. Dažniausiai į startų, 
kielių ir švigždų lizdus ir tik po vieną.

— Aš tai jau neleisčiau jai atsitūpti Į 
savo lizdelį, — įsimaišė viena žvirblaitė.

— Kad ji kiaušinėlį ne tiesiai į lizde
lį deda, bet kur ant žemės. Tik paskui 
paėmusi nuneša.

—-O kodėl gegutė lizdo nesuka?
— Mat, gegutė neturi laiko savo vai

kams perėti. Ji kukuodama turi ieškoti 
karelėje žuvusių brolelių.

— Be to, gegutė yra labai naudingas 
paukštis. Miškų karalius Girinis ją pa
sikvietė naikinti medžių kenkėjų, —- pri
dėjo vienas senis žvirblis.

— Žiūrėkit, žiūrėkit, koks ten margas 
paukštis nusileido! — šaukia Šiurpa- 
plunksnis. Žvirblaičiai tik sužiuro.

— Šarka, šarka! — kaip vienas atsakė.
— Ką apie ją žinote? Tu pasakyk, — 

galvelės kryptelėjimu parodė į vieną 
Penktojo brolį.

— Šarka visai nepageidaujamas nei 
žmogui, nei mums paukštis. Ji išnaiki
na daugelį naudingų daržams, sodams ir 
miškams paukštelių. Pavasarį ji begė
diškai geria paukštelių ir paukščių 
kiaušinėlius. Ji taip pat dažnai nučium
pa net mažus viščiukus ar ančiukus.

Baigdami egzaminuoti pulkelį jaunų 
žvirblaičių, vienas senis paklausė:

— O kas iš jūsų likusių žinote kadėl, 
susitikę su kregžde, tuojau sukame kai
rėn, o kregždė dešinėn?

— Ir kodėl kregždė niekad nesistoja 
ant medžio žalios šakelės? ■— dar pridė
jo Čirškinis.

Žvirblaičiai tik žvilgt, žvilgt vienas i 
kitą, mirkt, mirkt akutėmis, krypt, 
krypt galvelėmis — ir nė žodžio. Tada 
atsiliepė vienas iš pulkelio, kurie jau 
buvo išlaikę egzaminus.

— Aš ... aš žinau!
— Ir aš žinau, — neiškentė Penkta

sis nepasigyręs.
Seniai kažką pasikalbėjo, tylomis 

viens- kitam pačirškėjo.
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Mes dainuojame Jubil. Sueigoje Toronte; vad. ps. D. Zubrickaitė Nuotr. J. Dvilaičio

— Purptelk arčiau ir papasakok jiems, 
kad žinotų, — sako Šiurpaplunksnis. — 
O jūs, žiūrėkite, kad daugiau niekad 
nebeužmirštumėte.

Žvirblaitis, pasididžiuodamas, strikte
lėjo arčiau ir kaip tikras senis pradėjo 
pasakoti.

— Seniai, labai seniai Dievas vaikščio
jo ne tik ten toli kituose kraštuose, bet 
ir čia pas mus. Tada prie vieno ežero 
gyveno žvejys. Jis turėjo sūnų ir duk
relę. Jų namelis buvo gan prastas, ne
didelis.

Vieną pavasarį žvejo sūnus Algis par
sinešė iš toliau augančio miško jaunų 
medelių. Jais norėjo savo sodybą apso
dinti, papuošti.

— Čia jūs, medeliai, augsite, čia jums 
bus daugiau saulutės, negu ten miške, 
— kalbėjosi Algis su tais medeliais. — 
Kartu su jumis ir aš augsiu. Būsime di
deli, stiprūs.

— Atsirado, mat, galvočius. Dievas 
medžius sėja, o ne žmonės, — sako Al
giui Danutė. — Jeigu neisi su manimi 
pažaisti, aš juos visus išlaužysiu.

— Geriau padėtum man sodinti, tada 
atsimintum, — prašo Algis sesutę.

— Aš žaisti noriu, o ne medelius so
dinti. Sakau, jeigu neisi žaisti, aš tuo
jau visus išlaužysiu, — pyko Danutė. — 
Viens, du trys! Neini?

— Palauk, kol visus pasodinsiu. Pas
kui pažaisime. Medeliams šaknys gali 
nudžiūti, nebeprigis. Reikia skubėti, ■— 
aiškino Algis.

— Štai, te, trakšt! Jau vienas. Va, ir 
antras, — laužė Danutė pasodintus me
delius.

— Ką tu darai! Šalin, skystaprote! Aš 
tėveliui pasiskųsiu.

■— O aš mamai, kad nežaidi su manim. 
Štai ir trečias, ketvirtas, — laužė toliau 
pikčiurna sesutė.

— Bėk greičiau, o ne, tai gausi, — ir 
vėl pastūmė Algis Danutę.

— Nesistumdyk! Neliks nė vieno tavo 
medelio. Visus išguldysiu. Kai Algis ka
sė sekančią duobelę, Danutė vėl nulau
žė vieną medelį. Algis supykęs puolė se
sutę mušti. Tik, kur buvęs, kur nebu
vęs, prie jų atsirado toks žilas, žilas 
senelis.

— Ko jūs čia pešatės? Ko jums trūks
ta? — klausia vaikus senelis.

— Ji laužo mano pasodintus medelius,
— skundžiasi Algis.

— Jis su manimi neina žaisti, — spi
riasi Danutė.

— Vaikučiai, ir medeliai reikalingi, ir 
pažaisti galima. Susitaikinkite, paduokit 
viens kitam ranką.

— Aš su ja niekad nebežaisiu.
— Dukrele, atsiprašyk savo broliuko,

— sako senelis.
— Aš jai vistiek nedovanosiu, — ne

nusileidžia Algis.
— O aš tavęs neatsiprašysiu, — ožia- 

vosi Danutė.
Jiedu vėl pradėjo bartis, ginčytis. Ta

da senelis ir sako:
— Jeigu taip, tu, dukrele, pavirsi 

kregžde ir tau niekad bus nevalia atsi
stoti ant medžio šakelės. O tu, sūnau, 
pavirsi žvirbliu. Tuojau skriskite — 
kregždė dešinėn, o žvirblis kairėn.

Taip pasakęs, senelis pamojo ranka 
pirma dešinėn, paskui kairėn. Danutė
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Skyrių veda s. Č . Senkevičius, 17 Lumbervale Avė, Toronto, Ont. Canada.

PIRMUOS PASTOGĖJE
Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio Vyr. 

Valdybos Pirmininkas Stp. Vykintas 
LSS 35 metų sukakties proga LSS-gos 
Pirmijos Pirmininkui v.s. dr. V. Čepui 
atsiuntė sveikinimą. Jame sveikina vi
sus Lietuvos skautus-es, linki sėkmingo 
budėjimo ir pozityvaus darbo.

KANADOS RAJONAS
Toronto, Ont.

® Abu Toronto Šatrijos ir Rambyno 
tuntai, pasikvietę Hamiltono skautus-es, 
iškilmingai atšventė Lietuvos skautijos 
35-rių metų gyvavimo sukaktį. Šventė 
lapkričio 8 d., pradėta iškilmingomis 
pamadomis šv. Jono Krikštytojo baž
nyčioje, kur specialiai skautams skirtas 
Mišias atnašavo Rambyno tunto dva
sios vadovas kun. kleb. P. Ažubalis, pa
sakydamas gražų pamokslą ir kviesda

mas tikinčiuosius pasimelsti už žuvu
sius ar mirusius Lietuvos skautus. Pa
maldų metu giedojo Rambyno tunto 
skautai, vargonams pritariant ps. D. 
Zubrickaitei. Didelis būrys skautų-čių 
priėjo šv. Komunijos. Popiet šv. Kazi
miero salėje įvyko šventės minėjimas — 
iškilminga Jubiliejinė Sueiga. Apie trys 
šimtai skautų-čių rikiavosi erdvioje sa
lėje, o apie tiek pat svečių, tėvelių bei 
rėmėjų išgyveno didelį džiaugsmą, ste
bėdami tas skautų iškilmes. Raportai, 
įnešamos vėliavos, sugiedama Marijos 
giesmė. Torontiečiai galėjo didžiuotis ir 
džiaugtis savo tarpe turėdami Vyriau
siąjį Skautininką, kuris pats pasakė kal
bą, kai tuo tarpu Pirmijos Pirmininko, 
Vyriausios Skautininkės ir Brolijos 
Dvasios Vadovo kalbos buvo perskaity
tos. Tačiau mintimis visi buvome su vi
sais, nes buvo žinoma, kad ir Australi-

pavirto kregžde, o Algis žvirbliu.
Ir nuo to laiko, žvirblis kregždę susi

tikęs, tuojau vienas skrenda kairėn, ki
tas dešinėn. Už tai kregždės niekad ne
galima matyti ant žalios šakelės ar kur 
pievutėje.

— O kaip jums rodos, kuris iš jų dvie
jų buvo kaltesnis? — klausia senis 
žvirblis.

— Danutė ... Algis ... Danutė, Danu
tė! Algis.. . ne, ne, Danutė, kam ji lau
žė, — šaukė už viens kitą žvirblaičiai.

— Taip, Danutė kaltesnė, bet ir Algis 
pasipūtėlis buvo, — aiškina toliau vie
nas senis žvirblis. — Geriau, vaikučiai, 
kad susiginčijus vienas nusileidžia.

Pagaliau ir likusieji žvirblaičiai išlai
kė egzamnus, buvo pripažinti suaugu
siais.

Dabar tėvai tik džiaugiasi, tik čirška, 
tokiu pulkeliu padidinę savo šeimą. O 
už vis labiau Beuodegis, rods, patraks 
bešokinėdamas.

Vyriausias dainininkas pasišoko kiek 

aukščiau. Sučirškėjo, suplasnojo spar
neliais .ir visi užtraukė pačią linksmiau
sią žvirblių dainelę. Ją dainuoja tik 
labai svarbiais atsitikimais, nors jos žo
džių nė patys gerai nesupranta.

— Čir, čir, čir - vir - viker, 
linksma, linksma 
ten, kur viker viker!
Priksum priksum, 
gana gana 
palydėjo savo paną.
Cink, cink, cink lingu - lėk 
spindul spindul Ar ■ 
tuojau kelk — negulėk. 
Čivo, čivo, op toliau 
zvimbo rimbo 
bus mums gana jau.
Vyrai, vyrai, viens du trys, 
op! valio valio, 
niekas mūsų nepavys! —

Taip padainavę, kiek pačirškėjo, lin
kėdami viens kitam geriausio gyveni
mo, išsiskirstė savais keliais.
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joje ir Venezueloje, Vokietijoje ir Ang
lijoje — visur stovi ištikimas savo idea
lams skautas, stovi Jubiliejinės Sueigos 
gretose ir klausosi tų pačių vadų žodžių, 
išgyvena tuos pačius jausmus ir ta pačia 
viltimi žvelgia į laisvės metus, tolimes
nius dešimtmečius.

Sueiga bėga neįprastai greitai, nes tai 
kažkas reta, nauja. Vyriausiojo Skau
tininko pav. v.s. VI .Šarūnas iššaukia 
šešis brolius. Gauta žinia — jie apdova
noti. Lelijos Ordinu — jūr.s. Br. Stun
džia ir s. C. Senkevičius; Už Nuopelnus 
— ps. J. Gaižutis, ps. VI. Morkūnas, valt. 
V. Sendžikas ir s.v.sl. J. Banaitis. Apdo
vanotus Vyriausiasis Skauitninkas pa
sveikina. Įspūdingiausia sueigos dalis — 
mažųjų įžodis. Davę įžodį, bučiuoja tri
spalvę ir lietuvišką žemę, kurios saują 
iš Lietuvos vienas skautas išsivežė ir 
tiek metų išsaugojo. Visi mato salės vi
dury tą brangiausią turtą — Lietuvos 
žemę, dėl kurios laisvės kovotojai krau
ją lieja, ir ištartas įžodį davusių žodis 
“Tėvynei” dar labiau įsiprasmina. Ps. H. 
Stepaitis, Vyčių Skyriaus vedėjas, įtei
kia vyčių draugovei vėliavą ir pasako 
kalbą. Sesės pradeda “Kelionę po Lietu
vą” ir sueiga baigiama Tautos Himnu. 
Po kelių minučių pertraukos matome 
seses ir brolius scenoje. Hamiltonas pa

daro Torontui staigmeną — pastato pa
čių sukurtą ir surežisuotą vaizdelį “Lie
tuvos Keliu”. Didelis ačiū Hamiltono se
sėms ir broliams, taip gražiai paįvairi
nusiems programą!

Šventė baigta Lietuvių Namuose, kur 
įvyko arbatėlė. Joje konsulas V. Gylys 
ir Prisikėlimo parapijos klebonas Tė
vas Bernardinas pasakė kalbas. Sma
giai padainuota, pasišokta. Ši šventė 
tiek Toronte, tiek ir visame laisvame 
pasaulyje, lietuvių išeivijai parodė, kad 
skautiškasis jaunimas visose sąlygose 
liekasi vieningas ir ištikimas savo idea
lams, kuo galės džiaugtis ateities Lie
tuva. —SKS—

• Šį rudenį “Perkūno” sk. vyčių bū
relis atšventė savo veiklos 4-rių metų 
sukaktį. Ta proga įvyko tradicinė bū
relio iškyla į Leaside mišką, kur visuo
met panašiomis progomis renkamasi. 
Naktis miglota, tarpais nulynoja, bet 
perkūniečių lauželis dega. Perkūniečiai 
džiaugiasi savo tarpe ir senus vilkus 
matydami: ps. H. Stepaitį, v.s. V. Skrins- 
ką, ps. J. Matulaitį. V.s. V. Skrinskas 
praveda pašnekėsi apie sk. vyčių kelią 
išeivijoje. Po pašnekesio diskusijos dar 
labiau kelia nuotaiką. Jaučiama, kad 
kiekvienas širdy nešiojasi dar kažką

Toronto Vandenės . . . skrieja į Lietuva. Jubil. Sueigoje Nuotr. J. Dvilaičio
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brangesnio, negu kasdienybė, kad domi
si ne vien savimi, bet organizacija ir ki
tais, nes “pirmoji mintis apie kitus, o tik 
antroji apie save” ...

Vis smarkiau imant lyti teko vidur
naktį grįžti į miestą. “Perkūno būrelis 
pradėjo penktuosius metus. Per-nas.

® Š.m. spalių 18 d. jūrų skaučių lai
vas Vandenė atšventė savo 3-jų metų 
sukaktį. (Pereitame “Sk. A.” numery 
Per-nas parašė, kad jūrų skautės tik vie- 
nerių metų! Brolis seses pajaunino, už 
ką sesės tikrai nepyksta. Red.). Ta pro
ga buvo suruošta skautiška arbatėlė — 
vakaras, kuriame dalyvavo didelis 
skaičius jaunimo iš Toronto ir Hamilto
no ir skautų tėveliai bei bičiuliai - rė
mėjai.

Vandenių vadovė valt. G. Anysaitė 
šventės atidarymo žodyje padėkojo sve
čiams už gausų atsilankymą ir prašė at
leisti visus trūkumus. Laivo adjutante 
vair. I. Ropienė skaitė trumpą jūrų 
skaučių istorijos ir veiklos apžvalgą. Po 
to sekė dvi turiningos, progai pritaiky
tos kalbos: 1-sios laivo vadės ps. B. Gra
bauskaitės - Mažeikienės ir Jūrų Skau
tų Skyriaus vedėjo jūr. s. Br. Stundžios. 
Šatrijos tunto vardu sveikino sesė Klup- 
šienė. Rambyno tunto sveikinimus per
davė ps. VI. Rušas ir brolių jūrų skautų 
— v. valt. G. Kačanauskas. Ypatingai 
gražiais linkėjimais oficialią dalį uždarė 
Vyriausiasis Skautininkas.

Antroj šventės dalyje buvo 2-jų pa
veikslų patriotinis scenos vaizdelis “Tė
vynės sapnas”, kurį pastatė pačios jū
rų skautės. Vaidino: O. Paliulytė, L. Va
liulytė, N. Šalkauskaitė, R. ir I. Linky- 
tės, O. Skukauskienė, D. Kontrotaitė ir 
O. Žėkaitė. Po vaidinimo buvo vaišina
masi, protarpiais vykstant linksmiems 
pasirodymams.

Reikia pažymėti, kad Toronto Vande
nės, neskaitant jūrų skaučių valties 
Montrealy, yra vienintelis jūrų liet, 
skautės pasaulyje. Jos. pirmosios įsigijo 
nuosavą būrinę valtį. Praleisdamos savo 
laisvalaikius ežere, jos išaugino stiprius 
draugiškumo ryšius tarpusavyje ir dide
lę meilę jūrai. Tuo jos ugdo jūrinę idėją 
lietuvių tarpe. Gero vėjo Vandenėms ir 
tolimesnėj veikloj!
London, Ont.

® Š.m. lapkričio 8 d., dalyvaujant tė
vams, rėmėjams ir svečiams, mišri Lon
dono skautų-čn; dr-vė iškilmingai at

šventė Sąjungos 35 metų įsikūrimo su
kaktį.
Naujasis vyčių būrelio vadas A. Pocius 
pakeltas į vyr. skilt. laipsnį.

• Š.m. lapkričio 22 d. sesės ir broliai 
turėjo smagią išvyką į brolio Algirdo 
D-čiaus ūkį, kur buvo pasitarta Kariuo
menės šventės minėjimo reikalais.

L. E-tas.
JAV RAJONAS

Cleveland, Ohio
® Sekmadienį, lapkričio 1 d. po pie

tų apie 50 Neringos tunto skaučių su va
dovėmis dalyvavo Clevelando amerikie
čių skaučių šventoje Valandoje šv. Jo
no katedroje. Mūsų skautės iškilmėse 
dalyvavo su lietuviška trispalve ir savo 
uniformose. Tas labai patraukė ameri
kiečių skaučių dėmesį. Patenkindamos 
jų smalsumą, mūsiškės skautės pasisakė 
esančios lietuvaitės. Per iškilmes kiek
viena draugovė padėjo gėles ir prašymą
— maldavimą Dievo Motinai. Visų ke
turių lietuvaičių sk. draugovių prašy
mai buvo parašyti gimtąja kalba (su 
vertimais anglų kalbon). Jų didžiausias 
troškimas buvo — su Dievo Motinos pa
galba greičiau sugrįžti mielojon Lietu
von! Iškilmių metu amerikietės skautės 
giedojo giesmes, pareiškė ištikimybę sa
vo kraštui, atkartojo savo įžodį bei įsta
tus ir sukalbėjo rožančių už pasaulio tai
ką. Pamokslą pasakė kun. George A. 
Schneider, o pats Clevelando vyskupas
— J.E. Arkivyskupas Edwar dF. Hoban, 
S.T.D., suteikė skautėms palaiminimą. 
Mūsų skautės sekmadienį nedingo vie
tos skaučių masėje. Būtų gera, kad jos 
dažniau sueitų su šio krašto dukromis 
ir gyvu žodžiu skelbtų mūtų Tėvynei 
daromas skriaudas. Kitų vietovių skau
tiškasis jaunimas stengiasi išnaudoti vi
sas galimas progas pasirodyti amerikie
čiams ir atitinkamai į juos prabilti.

® Šatrijos Raganos vyresniųjų skau
čių skiltis, sulaukusi gražaus prieaug
lio, spietė į dvi skiltis irkartu persi
tvarkė į to paties vardo vyr. skaučių 
draugovę. Raganėlėms vadovauja drau
gininke v.sl. Ir.Chmieliauskaitė, o adju
tante yra v.sk. D. Bartuškaitė. Šią drau
govę globoja ps. Aid. Augustinavičienė.

® Spalių mėn. v.sl. Reg. Jonaitytė 
perėmė iš v.sl. E. Cekauskienės Živilės 
skaučių dr-vės draugininkės pareigas. 
L.K. Birutės skaučių dr-vės drauginin-
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kė yra v.sl. R. Stravinskaitė ir Jaunes
niųjų Skaučių Dr-vei vadovauja v.sl. L. 
Braziulevičiūtė. —SKS—

® Tai atsitiko prieš 35 metus Vilniu
je... Tada, 1918 m. laprijo 1-sios va
karą berniukų bendrabutyje buvo pir
moji skautų sueiga. Ji nepaprastai užde
gė jos dalyvius, ii' ta skautiškoji liepsna 
persimetė į daugelio Lietuvos jaunuo
lių širdis. Sakoma, kad nepriklausomos 
Lietuvos laikais virė 60.000 jaunimo per
ėjo skautiškas eiles.- Ir štai, sekmadienį, 
lapkričio 8 d., Clevelando Lietuvių Salė
je suėjo gausus vietos skautiškojo jau
nimo būrys atšvęsti su mielaisiais tėvais 
ir rėmėjais savo organizacijos 35 m. su
kaktį. Tai buvo Jubiliejinė Sueiga. O ji 
reikšminga tuo, kad tądien tokias pat 
sueigas turėjo Lietuvos skautai-tės vi
sur laisvajame pasaulyje. Be to, cleve- 
landiečiai skautai-tės turėjo nepaprastą 
laimę — jie savo sueigoje turėjo mielą 
viešnią M. Krygerytę - Skardžiuvienę, 
kuri yra viena iš dviejų pirmųjų skau
čių 1918 m. Vilniuje. Jai skautės įteikė 
puokštę gėlių, o susijaudinusi viešnia 
tarė kelis brangius ir atmintinus žo
džius. Trumpai prisiminė tas istorines 
skautybės kūrimosi dienas Vilniuje, ka
da per sueigas reikėjo saugotis okupantų 
ir statyti sargybas prie durų. Tada Vil
niuje skautai ėjo naktines sargybas prie 
tiltų. Jie žvalgė ir rinko apie lenkus ka
rinės svarbos žinias (Širvintų - Giedrai
čių k. laikais) narsiajai lietuvių kariuo
menei. Jie padėjo lietuviams belais
viams kariams, juos globojo arba talki
ninkavo pabėgti atgal laisvojon Lietu
von. Deja, dar nelaikąs tuos brangius is
torinius faktus kelti viešumon dėl vi
siems suprantamų priežasčių. Susijaudi
nusi Pirmoji Skautė pareiškė, nors ir 
nesanti dabar aktyvi skautybės darbe, 
tačiau širdyje jaučiasi esanti tokia pat 
skautė, kaip ir 1918 m. Jos nuoširdus 
linkėjimas buvo:

“Sesės ir broliai, eikite savo obalsio 
keliu — DIEVUI, TĖVYNEI ir ARTI
MUI!”

Jubiliejinė Sueiga praėjo pakilioje 
nuotaikoje. Po raporto ir vėliavų įneši
mo, Lietuvos Skautų Sąjungos žuvu
sioms ir mirusiems pagerbti buvo sugie
dota Marijos giesmė. Paskaitytas L.S.S. 
Pirmijos Pirmininko vyresn. sktn. dr. 
Vyt. Čepo, iš Bostono, šventei skirtas žo
dis. T sueigos dalyvius, ypač į skautes,

Jubiliejine sueiga Clevelande. Iš dešinės į kairę 
v. s. V. Šenbergas, pirmasis LSB VS, v. s. M. Bar- 
niškaitė, Seserijos VS dr. D. Kesiūnoitė, ps. Skar- 
džiuvienė ir kat. dv. vadovas kun. dr. Širvaitis.

Nuotr. V. Bacevičiaus.

prabilo pati Lietuvos Skaučių Seserijos 
Vyriausioji Skautininke v.s. dr. D. Ke- 
sūnaitė. Ji pabrėžė lietuviškumo ska
tinimą mūsų skaučių auklėjime. O tam 
užnugarį turi sudaryti lietuviškoji vi
suomenė bei skaučių-tų tėvai. Po to, bu
vo paskaityti L.S.B. Vyriausiojo Skauti
ninko ir L.S.B Dvasios Vado s. kun. J. 
Vaišnio, S.J., sveikinimai raštu. Jautriai 
pasveikino clevelandiečius skautų-čių 
dvasios vadas kun. dr. Širvaitis. Ne tik 
jam, bet ir mažiesiems klausytojams tu
rėjo būti mielas gerojo darbelio pavyz 
dys. Jis skatino skautus-tes stropiai 
vykdyti gyvenime savo nuostabiai gra
žų įžodį, o tuo pačiu jie artimųjų tarpan 
įneš daug skaisčios šviesos. O skautų-čių 
vadovai ir toliau tebudi jų priekyje. Pa
skaityti įsakymai vienetams. Stropūs 
skaučių-tų jaun. vadovai atžymimi bei 
pakeliami į augštesnius vyresniškumo 
laipsnius. Maloniai visus nustebina jūrų 
skautų sustiprėjimas. Jų vienetas — val
tis Naras tiek išaugo, kad buvo perfor
muotas į laivą. Laivui duotas kpt. Ste
pono Dariaus vardas. Laivo vado parei
gas eiti paskirtas buv. Naro vadas val
tininkas E. Jarašūnas. Gero vėjo Na
rams!

Nepaprastai džiugią naujieną sueigai 
paskelbė Vyriausioji Skautininke v.s. 
dr. D. Kesiūnaitė paskaitydama iš L.S.S. 
Pirmijos gautą telegramą. Pranešta, kad 
nenuilstamai ir atsidavę skautybės rė
mėjai p. Pranas Drąsutis ir p. Balys Gai- 
džiūnas tapo apdovanoti Padėkos Žy
meniu. Nuoširdžiausi sveikinimai gėrio-
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siems skautų bičiuliams! Jų atsidavimas 
skautiškajam reikalui turėtų paskatinti 
skautų-čių tėvus bei bičiulius daugiau 
domėtis šiuo sąjūdžiu. Tenelieka mūsų 
jaunimas paliktas pats savimi rūpin
tis. Jo ateitis — mūsų visų reikalas. Lau
kiame, kad būtų ne tik. veiklus sk. tėvų- 
rėmėjų komitetas (kurio naštą keli pa
sišventėliai veža), bet vėl atgytų iš Tė
vynės laikų tradiciniai aktyvūs tėvų-rė- 
mėjų būreliai prie kiekvienos draugo
vės. Tada bus visai įprasta sakyti, kad 
štai — kęstutėnų ar živiliečių draugovė 
su savo tėvais ir rėmėjais iškylauja ir pn.

Didi diena buvo sk. kandidatui And
riui Šenbergui. Jis, išlaikęs III pat. 
laipsnio egzmainus, Jubiliejinėje Suei
goje davė skautų įžodį. Naujam skautui 
kaklaryšį užrišo dvasios vadas kun. dr. 
Širvaitis. Čia reik paminėti, kad Šenber- 
gų šeimoje bene visi yra aktyvūs skau- 
tai-tės. Jos galva — v.s. V. Šenbergas 
šiuo metu yra LSB JAV rajono II-sios 
srities vadeiva. Jis šioje sueigoje kartu 
su žmona — Neringos vietininke ir vi
sais dalyviais atšventė lietuviškosios 
skautybės 35-metį. Tačiau jis pats bus 
bene seniausias skautavimo metų skai
čiumi skautininkas Lietuvos Skautų Są
jungoje, nes jis pradėjo skautauti dar 
prieš 1918 m. Rusijoje. Jis buvo pirma
sis L.S.B. Vyriausiasis Skautininkas ir 
kartu yra vienintelis turįs L.S.B. Gar
bės Skautininko vardą,

Oficialoji Jubiliejinės Sueigos dalis 
buvo užbaigta Tautos Himnu. Paskui se
kė iškilmingas laužas. Jis pasižymėjo 
rimtimi bei patriotine dvasia. Pradžioje 
Clevelando skautų vietininkas jūrų s. 
VI. Petukauskas paskaitė įvadą.

Su šio laužo pradžia Clevelando Ne
ringos tunto skautės pradėjo Kelionę į 
Lietuvą. Jas, sustojusias apie laužą ra- 
tan, su atitinkamu žodžiu išleido sktn. 
M. Žilinskienė. Anot jos, dabar lietuviš

kas žodis būsiąs skautėms susisiekimo 
priemonė. Girdėjome nepaprastai pui
kių minčių, bet prailgo belaukiant tos 
kelionės pradžios. Lūkesčius išblaškė 
skambi skaučių — “Norėčiau aš keliau
ti ...“ — daina. Toliau laužą vedė ps. K. 
Pažemėnas. Jis suglaustai paskaitė Bro
lijos Pašnekesį apie lietuviškosios skau
tybės ir Tėvynės senovės laikų prasmin
gumą. Po to, “Lietuva Brangi” fone nu
skambėjo deklamacija “Yra šalis, kur 
upės teka...” Ir galop prabilo prana
šingasis B. Brazdžionis vilkiuko, skauto, 
jūrų sk. bei sk. vyčio lūpomis. Dvi mažos 
skautukės, kad ir drebančia širdele, bet 
apystipriais balseliais paskaitė savo ra
šinėlius tema “Mano tėvų gimtinė”.

Puikiai skambėjo dainos, o jų tarpe 
buvo visų skautų-čių pamėgtosios s. Vi
liaus Bražėno sukurtosios. Per tuos 35- 
ris metus lietuviškoje skautijoje išaugo 
savi dainų ir muzikos kūrėjai. O todėl 
tos dainos mieliausiai dainuojamos.

—SKS—
® Nuo lapkričio 8 d. jūrų s. VI. Petu

kauskas pasitraukė iš Clevelando skau
tų vietininko pareigų ir jas perdavė ps. 
Rim. Bajoraičiui.

© Sekmadienį, lapkr. 29 d., Clevelan
do vietininkijos STEPONO DARIAUS 
jūrų skautų laivui buvo įteiktas B.S.A. 
čarteris. Laivo sueiga buvo pradėta 
įprastiniu raportu, kurį sekė Lietuvos ir 
JAV himnai. Atidarymo žodį tarė ps. K. 
K. Pažemėnas, kuris yra šio laivo komi
teto pirmininkas. Komiteto nariais yra
— Pr. Petraitis ir J. Jarašūnas. B.S.A.
— Clevelando Councilio 5-jo districto 
Exectutive — reikalų vedėjas Ph. Dia
mond su nuoširdžiausiais linkėjimais 
įteikė Stp. Dariaus laivui jo čarterį ir 
B.S.A. narių liudijimus. Šiame čartery- 
je laivas gauna Nr. 311 (Explorer’ Ship). 
Išvardintas laivo komitetas ir laivo va
dai: Laivo vadas — j. sktn. VI. Petu-
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kauskas ir jo pavaduotojas — valtin. 
Em. Jarašūnas. Laivą globoja skautinin
kų ramovė. Trumpą žodį tarė j. sktn. V. 
Petukauskas. Pabaigai jūrų skautai pa
dainavo jūreiviškų ir liaudies dainų. Su
eigos svečių tarpe buvo Clevelando 
skautų vietininkas paskt. R. Bajoraitis.
Chicago, UI.

® Lietuviškos Skautybės 35 metų ju
biliejus buvo iškilmingai paminėtas lap
kričio mėn. 8 d. čikagiečių skautų-čių 
kartu su plačia visuomene.

Kartu su visais lietuviais skautais pla
čiame pasaulyje čikagiečiai pradėjo pa
maldomis, kurių metu pritaikytą pa
mokslą pasakė Brolijos Dvasios vadovas 
kun. J. Vaišnys. S.J.

Po pietų šiai sukakčiai paminėti įvyko 
iškilminga Akademija Lietuvių Audito
rijos didžiojoje salėje dalyvaujant Auš
ros Vartų ir Lituanikos tuntams, Akade
mikams skautams, amerikiečių, estų ir 
latvių skautų atstovams, kitų organiza
cijų atstovams ir dideliam būriui mūsų 
visuomenės.

Akademijai vadovavo s. A. Aglinskas. 
Pakvietus garbės prezidiumą buvo įneš
tos vėliavos ir sugiedoti Amerikos ir 
Lietuvos Himnai. Ilgoms skautų - skau
čių gretoms salės šonuose buvo perskai
tyti tuntų įsakymai. Nusipelnę skaučių 
ir skautų vadovai buvo apdovanuoti pa
sižymėjimo ženklais, ordenais. Daugelis 
buvo pakelti į aukštesnius vyresnišku
mo laipsnius. Lietuviškos Skautybės rai
dą ii’ išbujojimą plačiai nušvietė v. s. 
K. Palčiauskas. Skautus-tes bei jų tė
velius sveikino garbės prezidiumo na
riai, visi pripažindami didelę skautiško
jo auklėjimo reikšmę mūsų jaunuome
nei. Liet. Konsulas dr. P. Daudžvardis 
sveikindamas kvietė visus skautus-es 
kas dieną padaryti po gerą tautinį dar
belį. Adv. A. Olis, p. L. Šimutis, v. s. O. 
Zailskienė, v. s. Br. Kliorė kvietė visus 
budėti, linkėjo išaugti gerais lietuviais, 
tvirtais patrijotais, labiau mylėti viens 
kitą, būti vieningais ir galimai daugiau 
prisidėti prie Tėvynės išlaisvinimo. Boy 
Scouts of America Chicagos District’o 
atstovas, latvių vyriausiasis skautinin
kas ir estų skautų atstovas džiaugėsi 
gražia lietuvių skautų veikla išeivijoje 
ir linkėjo 40 metų jubiliejų švęsti lais
voje Lietuvoje.

Po oficialios dalies buvo- ir trumpa 

meninė dalis. Daug dėmesio susilaukė 
čia pat įrengta skautiško gyvenimo pa
rodėlė, kurią įrengė ir tvarkė Korp. 
“Vytis” junjorai. Skautiškoji spauda, 
ženklai, paveikslai, nuotraukos ir ypa
tingai gražūs jūrų skautų modeliai per
traukų metu buvo apsupti žiūrovų, nes 
tikrai buvo į ką pažiūrėti. Parodėlę la
bai praturtino v. s. Br. Kviklio ekspona
tai. Kitas tautybes atstovavusiems skau- 
tų-čių vadams buvo surengtos mažos 
vaišės, o mūsų sesės ir broliai visi gra
žiai pasilinksmino.

Skautybės 3 metų Jubiliejaus šventė 
paliko daug malonios nuotaikos ne tik 
skautų-čių širdelėse, bet ir tėvelių, sve
čių ir mūsų visuomenės tarpe, kuri šio
je šventėje dalyvavo. Visų akyse matėsi 
bendras džiaugsmas, kad kol skautų va- 
dovai-vės nenuleis rankų, kol visi vie
ningai žengs koja į koją, kol mūsų jau
nimas stovės skautų eilėse, tol čia sve
tur lietuvybės apnykimo pavojus bus 
nebaisus.

® Vėlinių išvakarėse Chicagos skau- 
tai-skautės kartu su ateitininkais ir vis- 
suomene aplankė organizuotai lietuvių 
katalikų šv. Kazimiero kapines, žvaku
čių šviesoje aplankydami artimųjų ka
pus ir pasimelsdami už juos. Procesijos 
metu kapinėse buvo susikaupta prie ka
rio, vyčio, skauto ir ateitininko kapų. 
Skautų vardu žodį tarė kun. s. J. Vaiš
nys, S.J.

Beabejo kapų papuošimas žvakutėmis 
galėjo būti labiau organizuotas, prisi
menant tą taip gražų paprotį Lietuvoje, 
du tačiau galėjo būti labiau organizuo- 
Nors tai buvo daroma organizacijų var
tai pravedama.

Labai būtų gražu, kad ateiyje mūsų 
skautai stengtųsi atgaivinti šį gražų ir 
gilų paprotį organizuotai, nebijodami 
pasirodyti uniformose, neištirpdami 
žmonių minios tarpe, bet pasirodydami 
kaip vadovaujantis vienetas.

® Chicagos akademikai skautai išrin
ko naujas vadovybes sekančių metų ka
dencijai. Naujoji Stud. Skaučių Dr-vės 
vadovybę Chicagoje sudaro Aldona Pal
tarokaitė, O. Menedelevičiūtė ir K. Gar
mutė. Korp. “Vytis” skyriaus valdybon 
išrinkti pirmininku: ps. E. Zobarskas, 
nariais: Vyt. Černius, J. Ivanauskas, A. 
Bokas ir G. Valantinas. Žaibas.
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Detroit, Mich.
® Rudens vėjas išvaikė stovyklaujan

čius skautus-es iš miškų, bei užgesino 
laužų liepsnas. Grįžo visi į dulkėtus 
miestus, vieni prie darbo, kiti į mokslo 
suolą. Vilijos draugovės skautės iki šiol 
gyvenę tik maloniais stovyklos prisi
minimais, pradėjo judėti: daro skilčių 
sueigas, o neseniai turėjo ir draugovės 
sueigą. Draugovei vadovauja vyr. sk. 
D. Šeputytė; adjutante D. Bulgaraus- 
kaitė, skiltininkės vyr. sk.: A. Kašelytė, 
D. Racevičiūtė ir A. Rastenytė. Draugo
vė nors neperseniausiai įsisteigusi, bet 
aktyviai dalyvauja vietinėje skaučių 
veikloje. Dabar Gabijos tunte vykstant 
tarpskiltinėm varžybom, skautės sten
giasi, kad “laimėtojo taurė” atitektų 
kuriai nors Vilijos skilčiai. Ypač smar
kiai dirba kregždės, ruošdamosis III 
pat. laipsniui, bei skautės įžodžiui. Nuo 
jų neatsilieka ir Žuvėdrų skiltis, o ap
sukriosios laputės, atrodo, greitai pra
dės kandidatuoti į vyresnes skautes. 
Deja, jas iki šiol sulaikė porą sesių, ku
rios negali pasirinkti specialybių ...

Vilijietės nevien veikia draugovės ri
bose. Neseniai dvi sesės: L. Petrauskai
tė ir J. Varekojytė, buvo paskirtos 
paukštyčių draugovės adjutantėmis, 
kur, reikia tikėtis, jos padės išauginti 
gerų skaučių Vilijos draugovei.

Artimoje ateityje draugovė dalyvaus 
rinkliavoje, kurios tikslas yra surinktus 
pinigus, kaip Kalėdų dovaną, pasiųsti 
Vokietijoje pasitikusiems seneliams, li
goninis, bei kitiems nelaimės ištiktiems 
tautiečiams.

Vilijos draugovės skautės prisidės 
prie himno 60 m. sukakčiai paminėti 
ruošiamo vakaro, kuriame bus suvai
dinta drama “Kudirka”. Taip pat pra
dės ruoštis per Užgavėnes rengiamam 
vakarui.

1954 m. sausio 2 d. Vilijos draugovės 
skautės turės kalėdinę sueigą drauginin- 
kės bute, kur pasidalins kalėdinėm nuo
taikom bei dovanom.

® Š.m. spalio mėn. 30 d. įvyko pirmo
ji akademikių skaučių sueiga. Buvo per
skaitytas referatas, po kurio sekė karš
tos diskusijos. Po kupletų skaitymo įvy
ko rinkimai. Valdybon išrinkta kand. 
L. Griškelytė ir D. Šeputytė. Visos da
lyvės išsiskirstė pilnos entuziazmo veik
ti šioje akademikių skiltyje, neužmirš
tant ir savo pareigų tunte.

• Vėlinių išvakarėse Gabijos tunto
ir Baltijos vietininkijos skautės-ai ap
lankė ir papuošė mūsų brangaus idėjcs 
brolio a.a. Vytauto Tarvainio kapą. Lap
kričio mėn. 7 d. dalyvavo namiškių su
ruoštose metinėse. D. Š.
Hartford, Conn.

® Vėlinių dienos vakarą susirinko 
negausus būrelis skautų, bei svečių pri
siminti visus savuosius mirusius ir žuvu
sius už Lietuvos laisvę. Dr. šerkšnas su
sirinkusiems trumpai priminė, jog lie
tuviais esame gimę ir lietuviais numirsi
me; nei naudojama kalba, nei pavardžių 
keitimas neatpalaiduos mūsų nuo šven
tos pareigos, kurią gavome užgimę. To
liau kalbėtojas nukėlė mus mintimis Į 
tėvynę prie Nežinomo Kareivio kapo, 
kur pirmiau rinkdavomės visi pagerbti 
ir prisiminti tų, kurie už mūsų tautos 
ateitį paaukojo savo brangiausią turtą— 
gyvybę. Vėlinių Dienos minėjimas Hart
forde yra tradicinis, nes jis vyksta jau 
kelinti metai Lietuvių Parapijos Mo
kykloje maždaug tuo pačiu laiku. Ps.. 
Ruseckienė talkininkaujama Hartfordo 
skaučių kiekvienais metais nugali tech
niškas kliūtis ir sudaro, tiek skautams, 
tiek lietuviškai bendruomenei, progą iš
laikyti mūsų tautines tradicijas Vėli
nių dieną.

• Š.m. lapkričio mėn. 3 d. Lietuvių 
Parapijos Mokyklos Salėje, išsirikiavo 
pusšimtis skautų, bei skaučių, paminėti 
Lietuvių Skautų Sąjungos 35-rių metų 
veiklos sukaktį. Apie šimtui svečių daly
vaujant minėjime, pats Hartfordo vie
tininkas ps. VI. Nenortas pravedė iškil
mingą sueigą. Po to buvo inscenizuotas 
laužas, kurio metu pasireiškė jaunesnie
ji skautų vadovai ir visi skautai dainuo
dami, skaitydami bei deklamuodami, 
pagal skautų vadovybės nurodymus. Su
eiga truko dvi su puse valandos.

® Hartfordo Vietininkija, š.m. lapkri
čio mėn. 7 d., sušaukė skautų tėvus bei 
globėjus ir surengė jiems arbatėlę. V. s, 
Em. Putvytė tarė žodį primindama tė
vams skautų sėkmingus metodus jauni
mo tautinio auklėjimo darbe ir iškėlė 
materialinių kliūčių klausimą esantį 
skautų organizacijoje. To išdavoje bu
vo išrinktas skautų tėvų komitetas iš 
penkių asmenų, kuris pasižadėjo viso
mis priemonėmis remti skautų veiklą. 
Arbatėlėje dalyvavusieji trisdešimt 
penki tėvai bei rėmėjai suaukojo vieti-
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ninkijai $26.
• Skautų Vyčių Geležinio Vilko bū

relis, talkininkaujant vyr. skaučių Vai
dilučių skilčiai, stato v.s. Em. Putvytės 
veikalą “Subatos Vakarėlis”. Veikalą 
režisuoja vair. V. Zdancevičius. Numa
tyta pastatyti 54-tų metų sausio mėn. 
9-tos dienos skautų vakarui. V. P.
New York, N.Y.

Sąlygoms nepalankiai susiklosčius, 
Ne wYorko skautai negalėjo iškilmingos 
jubiliejinės sueigos pravesti lapkričio 8 
d., kaip kad viso pasaulio lietuviai skau
tai yra padarę, bet nukėlė ją į lapkričio 
1 d., kuri yra tiksli skautybės įkūrimo 
data. Tą dieną New Yorko skautai ir 
skautės susirinko paminėti trisdešimt- 
penktojo Lietuvos skautijos gimtadie
nio. Iškilmingoje sueigoje dalyvavo ir 
gausus būrys svečių, jų tarpe pats Lie
tuvos skautų Įkūrėjas — Petras Jur- 
gėla, Lietuvos Laisvės K-to narys J. 
Audėnas, dr. H. Lukoševičius ir kt. Po 
raportų, įžodžio ir maldos už žuvusius 
skautus, šnekėjo s. P. Jurgėla. Jis iš
kėlė skautų nuopelnus lietuviškajame 
veikime; suminėjo daug gyvų pavyz
džių, kaip skautai pasireiškė visur pir
mieji, kur reikėjo aukos, pasišventimo 
ir savęs išsižadėjimo Lietuvos gero
vei ... Jis pabrėžė, kad skauto esmė yra 
tame, kad, jei jis yra katalikas, jis turi 
stengtis būti uolesnis katalikas už ki
tus — neskautus; jei jis dirba visuome
ninį darbą, jis turi stengtis jį atlikti ge
riau negu kiti — neskautai; jaunimo 
kompanijoje jis turi būti gyvesnis, links
mesnis, negu jo draugai, nebuvę skau
tais. Žodžiu — skautai turi stengtis vi
sose srityse būti tobulesni negu kiti 
žmonės, neturėję laimės būti skautų 
eilėse.

Kun. Pakalniškis, New Yorko skautų 
kapelionas, nepagailėjo skautams šiltų 
žodžių ir linkėjo tobulėti skautybėje. Dr. 
H. Lukoševičius, New Yorko skautų 
korporacijos “Vytis” Pirmininkas, labai 
įdomiai papasakojo savo įspūdžius iš 
pasaulinių skautų sąskrydžių ir pasi
džiaugė gražiu New Yorko skautiškuo
ju jaunimu. S. Šilbajoris, New Yorko 
skautų atkūrėjas; p. Benderius, New 
Yorko skautininkų vardu; ir p. J. Au
dėnas skautų tėvų vardu sveikino vie- 
tininkiją šios sukakties proga. Visa iš
kilmingąją dalį pravedė s. A. Samusis, 

New Yorko skautų vietininkas. Po iškil
mingosios dalies buvo atliktas žodžio ir 
dainos montažas tėvynės ilgesio nuo
taikoje. Montažą pravedė Rom. Kežys.

Į šią sueigą kaip svečiai organizuotai 
atsilankė New Yorko studentai ateiti
ninkai, kurie taip pat sveikino skautus. 
Sueigos metu skautai ir svečiai sudėjo 
virš $16 aukų BALFui. R. K.

® Lapkričio 8-tą, kai visame laisvaja
me pasaulyje gyveną lietuvai skautai 
rinkosi iškilmingai bendrajai sueigai — 
tiek tolimoj Australijoj, Šiaurės ir Pie
tų Amerikoje, Kanadoje, Europoje ir ki
tuose kraštuose, “Amerikos Balsas” pra
nešė apie tai Lietuvai — “Am. Balso” 
komentatorius Povilas Labanauskas sa
vo apžvalgoje nušvietė sueigos tikslą — 
paminėti 35-tą Lietuvos skautystės įsi
kūrimo sukaktį ir bent mintimis tuo 
pačiu laiku visame pasaulyje pagyventi 
su broliai tėvynėje ir jiems priminti, 
jog skautų šūkis “Budėk” ir jaunimo pa
sišventimo tikslas — tarnauti Dievui, 
Tėvynei ir artimui tebėra (ir liks) jų 
širdyse, ligi tėvynė atgaus savo laisvę 
ir nepriklausomybę. “AB” papasakojo, 
kad New Yorke kalbėjo pats Lietuvos 
Skautų Įkūrėjas Petras Jurgėla-Jurge
levičius, Lietuvos Kariuomenės savano
ris, gimęs ir dabar gyvenąs Amerikoje. 
Savo kalboje jis iškėlė org-jos reikšmę 
lietuviškojo jaunimo auklėjime, duoda
mas daug pavyzdžių, kad jos dvasioje 
išauklėtasis jaunimas davė Lietuvai drą
sių, pasišventusių ir gabių vyrų ir mo
terų, organizacijų vadų. Nevienas jų yra 
paguldęs savo galvą už Lietuvą.

“Amerikos Balsas” pastebėjo, kad 35- 
ji skautystės Lietuvoje sukaktis gražiai 
minėta šią vasarą ir jubilėjinėje stovyk
loje prie Niagaros Krioklio, kur buvo 
suplaukę arti pusės tūkstančio lietuvių 
skautų atstovų iš visos Amerikos ir Ka
nados ir kur buvo paminėta taip pat ir 
Lietuvos Valstybės oficialaus tarptauti
nio pripažinimo 700-ji sukaktis — Min
daugo karūnavimas. “A. B.”

® Lady Baden Powell, pasaulio skau
čių vadė (“World Chief Guide”) lankė
si Amerikoje su paskaitų ciklu ameri
kietėms skautėms. Ta proga ji buvo pa
kviesta Tarptautinio Skaučių Klubo 
New Yorke spalio mėn. 5 d. jos garbei 
suruošton arbatėlėn. Kaip to klubo na
rei, toje arbatėlėje teko ir man dalyvau-
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ti. Šeimininkei supažindinus ir prista
čius mane kaip vienintelę lietuvaitę vi
sų kitų tautų mišinyje, Lady Baden - 
Powell prisiminė savo apsilankymą Lie
tuvoje ir pagalvojusi prisiminė Palangą 
ir kad ji buvo sužavėta visa stovykla 
Palangoje ir apie tai pasakojusi viso pa
saulio skautams savo vėlesnėse kelio
nėse. Ta proga klubas jai įteikė adresą 
su visų klubo narių parašais ir jų tau
tybėmis. Tame adrese ne paskutinę vie
tą užėmė ir rūtelė su Lietuvos vardu.

Su Lady Baden-Powel sykiu buvo jos 
sekretorė p. Grace Wilkinson. Arbatė
lėje dalyvavo daugiau kaip dvidešimties 
tautų skautės, neišskiriant Korėjos, Sy- 
rijos, Egipto, Equadoro ir kt. Arbatėlė 
buvo suruošta ponios Perera, kuri tą 
klubą globoja, privačiame bute.

Em. Putvytė.
Los Angeles, Calif.

® 1953 m. lapkričio mėn. 7 d. t.y. šeš
tadienį, Los Angeles Žalgirio tunto 
skautai paminėjo Lietuvos skautijos gi
mimo dieną. Minėjime dalyvavo didelis 
būrys skautų tėvų ir bičiulių. Minėjimą 
atidarė rajono vadeiva ps. Vladas Pa
žiūra, trumpai nušviesdamas Lietuvos 
skautijos pradžią 1918 m. Jis ragino ir 
linkėjo visiems broliams ir sesėms nie
kada neužmiršti, kad skautavimas re
miasi tarnavimu Dievui, Tėvynei ir arti
mui. Šiuo šūkiu skautija buvo įkurta, jį 
prieš akis turėdami aukojosi liedami 
kraują ir ašaras mūsų broliai-sesės Lie
tuvoje. Juo ir mes turime gyventi čia 
Amerikoje, kad grįžę būtume nenutolę 
savo religija, tautybe ir artimo meile 
nuo mūsų idėjos brolių tėvynėje.

Žalgirio tunto skautams teko didelė 
garbė šiame minėjime turėti savo tarpe 
Vilniaus Universiteto rektorių prof. M. 
Biržišką, nepriklausomybės paskelbimo 
akto signatarą. Jo žodis buvo ypatingai 
įdomus, nes lietė mūsų skautijos įsikū
rimą ir jį iššaukusias aplinkybes. Retai 
kas dabar visa tai beatmena ir težino. 
1918 m. lapkričio mėn. gerb. profesorius, 
būdamas Vilniaus lietuvių gimnazijos 
direktorium, padėjo įsikurti pirmajai 
skautų skilčiai Lietuvoje ir ją globojo.

Po oficialios dalies skautai atliko 
montažą, paremtą Maironio ir kitų ra
šytojų eilėraščiais. Sudainavus keletą 
tėvynės dainų, svečiai išsiskirstė tikrai 
pakilioje dvasioje, išsinešdami ne vieną 

gražią ir kilnią mintį.
• Lapkričio mėn. 26 d. Žalgirio tunto 

broliai suorganizavo iškylą į gražiąsias 
Los Angeles apylinkes. Iškyloje dalyva
vo eilė skautų tėvų, svečių ir keletas se
sių. Visiems buvo smagu atitrūkti nuo 
kasdienio miesto triukšmo ir praleisti 
dieną gražioje, saulėtoje Kalifornijos 
gamtoje.

• Algirdas Giežė, Los Angeles jūrų
skautų valties vadas, išvyko kariuome
nėn. D.

© Padidėjus Los Angeles skaučių vie
netui ir, gavusios iš Seserijos Vadijos 
paraginimą, sesės atsiskyrė nuo brolių. 
Šis naujas vienetas priklauso tiesiogi
niai Skaučių Seserijos Vadijai. Vietos 
vadove paskirta anksčiau su skautėm 
dirbusi v. si. D. Pulkauninkaitė.

® Los Angeles Raganėlės turėjo eks
kursiją į Pamoną County Fair. Ši paro
da buvo labai didelė ir įdomi, ir Raga
nėlės praleido visą dieną joje. Labiau
siai joms patiko šioje parodoje sesės 
Ados Korsakaitės mozaikinės stacijos ir 
moderni vaza. Šiais savo darbais sesė 
Ada Korsakaitė, jau smarkiai pasižymė
jusi menininkė, laimėjo “Honorable 
Mention”.

® 1953 m. lapkr. mėn. 8 d. Los Ange
les skautės minėjo 35 metų jubiliejinę 
šventę, išklausant šv. mišias ir su iškil
minga sueiga. Per šią sueigą iškeliavo į 
“Kelionę per Lietuvą” Kun. Birutės 
dr-vės 16 skaučių. Skautės prasmingai 
pasveikino Tėvų Rėmėjų Būrelio Pirmi
ninkę p. šešplaukienę. Taip pat gražų 
žodį tarė ps. Tamulaitis. Sueigoje atsi
lankė daug skaučių tėvelių ir skaučių 
rėmėjų. Sesė p.
Rochester, N.Y.

• Pirmoji Rochesterio skautų-čių sto
vykla įvyko rugpiūčio mėn. pabaigoje 
gražiam Mendon Ponds Parke, ameri
kiečių skautų stovyklavietėje.

Stovyklavimo laikas buvo trumpas, 
tačiau jis paliko daug įspūdžių ir atsi
minimų. Aplinkybėms susidėjus, vyr. 
skaučių stovykloje buvo tik dvi, tad pa- 
pasireikšti gavo geltonšlipsės ir tos ma
žosios “raudonsnapukės” bei mažieji vil
kiukai. Stovyklos papuošimas ir įrengi
mas, anot mūsų gerb. kun. klebono Bak
šio ir dvasios vadovo kun. D. Mackevi
čiaus, buvo tvarkingas ir meniškas. Mū
sų mažieji uoliai dirbo, mokėsi įvairių
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skautiškų žaidimų, dainų, o savo mažu
tėse širdelėse pajuto mūsų tolimos tėvy
nės meilės ilgesį. Ilgai prisimnis jie šio
je stovykloje praleistą laiką ir tuos lau
želius, įvairius atsitikimėlius, kuriuos 
jie pergyveno.

Šiai stovyklai vadovavo si. St. Ilgū
nas, kuris tikrai visą širdį įdėjo į stovyk
los darbą ir sutvarkymą. Sesių stovyk
los viršininke buvo v. si. Dalia Podely- 
tė. Ši sesė tiek pasišventė, kad rytais, 
vos tik saulutei patekėjus, keldavosi ir 
važiuodavo savo darbovietėn, o vakare 
grįždavo vėl pas mus su dovanom, šyp
sena ir gražiu žodeliu. Mūsų stovyklos 
džiaugiamės jais, jų sumanumu bei iš- 
viršininkai tikrai verti pagyrimo. Mes 
tverme.

Prie stovyklos pasisekimo daug prisi
dėjo sesės ir broliai — stovyklos adj. si. 
Ramunė Armonaitė, jaun. skaučių va
dovė v. si. Ramunė Viliūnaitė, virtuvės 
viršininkė pi. Aldona Šlapelytė, padėjė
jos pi. Vida Vilūnaitė ir pi. Gražina 
Musteikytė, stovyklos komendantas Ra
mūnas Bliudninkas, Neringos valties va
das Vyt. Šlapelis, taip pat visi jūrų 
skautai, be kurių sesėms labai liūdna, 
liūdna būtų buvę. Naujai įsikūrus jūrų 
skautų valtis Neringa buvo tikru mūsų 
ramsčiu.

Mes džiaugiamės ir didžiuojamės, kad 
ši stovykla praėjo su pasisekimu, ir ti
kimės kitais metais vėl neapsileisti. 
Nors mūsų ir labai mažas skautiškas bū
relis, maždaug apie šešiasdešimt, pri- 
skaitant visus — didelius ir mažus, ta
čiau darome ką galime. Dalyvaujame 
įvairiuose parengimuose, aukų rinki
muose ir vaidinimuose, taip pat sten
giamės mūsų mažuosius ugdyti lietuviš
koje, skautiškoje dvasioje

Sesė Ramunė.

Watertown, Conn.
• Rugsėjo 30 d. brolių draugininkui 

A. Zelinkevičiui išrūpinus stovyklavie
tę, Waterburio skautės ir skautai su bro
liais iš Hartford’o ir New Britain’o iš
judėjo į stovyklą. Nors iškylauta buvo 
ir anksčiau, tačiau ligšiol dar nebuvom 
suruošę stovyklos, todėl dabar ją links
mai ir su entuziazmu pasitikom. Sesių 
tikslas buvo pakilti patyrimo laipsniais 
ir pastovyklauti grynai lietuviškoj 
skautiškoj nuotaikoj. Stovyklos metu 
davė įžodį trys sesės.

Sesių stovyklai vadovavo s. O. Sau- 
laitienė ir stovyklos adjutante psi. I. 
Pesytė. Kai savaitgaliui s. Saulaitienė 
turėjo išvažiuoti, stovyklos vadovavimą 
perėmė skaučių draugininke si. L. Mi- 
chaelytė.

Stovyklos metu turėjom savo tarpe 
seniausią lietuvę skautę p. Venclauskie- 
nę. Susėdę pusračiu klausėmės sesės pa
sakojimų.

Užsiėmimams sesėms ir broliams va
dovavo v. s. A. Saulaitis, paaukodamas 
mums daug mielo, laisvo laiko kuris gal
būt būtų reikalingas poilsiui po darbo 
valandų.

Savaitgaliui atvažiavo stovyklauti 
Waterburio skautų vietininkas s. Bag
donas. Stovyklos maištininkei psl. D. 
Malakauskaitei tiek tekdavo prisilaks- 
tyt iš maistinės ir atgal, kad buvo pa
siūlyta jai nupirkti dviratuką. Invento
riaus viršininkė A. Pesytė sąžiningai 
beeidama pavestas pareigas, turėjo taip 
pat nemaža rūpesčių. Ach, tos sesės! 
Visi grėbliai už palapinių, o kirviai vi
dury aikštės, kai budinčioji skautė rė
kia, kad virtuvėj nėra malkų, o rajone 
pilna lapų.

Maudymosi laiku išmokom irkluoti ir 
valdyti valtis, nors nekartą teko sušlap
ti. Bet čia broliai nuskynė laurus; išvir
to iš indėniškos valties (canoe) su visu 
maistu pusryčiams. Mat, jiems buvo pa
togiau jį gabenti iš maistinės į skautų 
stovyklavietę laiveliu, per nedidelį eže
rėlį, negu aplink.

Sesės iš pasigailėjimo pakvietė bro
lius pavakariams. Bet broliai ir čia ne
nusileido: penktadienį pasikvietė seses 
vakarienei — blynams, kurių, kelios se
sės skundėsi, negalima buvo įveikti nei 
su finkomis. Kai pavakarieniavę pas 
brolius grįžom į savo stovyklavietę ra
dom svečių: atvažiavo Hartfordo skau
tės savaitgaliui. Vakare visi susispietėm 
prie pirmo bendro laužo.

Sekantį vakarą sulaukėm tėvų ir dau
gelio svečių, atvažiavusių praleisti su 
skautais vakarą ir skristi mintimis ^ar
tu su dainom į tėvynės laukus. Sekma
dienį iš ryto važiavom į Waterburio lie
tuvių Šv. Juozapo parapijos bažnyčią 
išklausyt šv. mišių. Po pietų, plaukio
jom po ežerą, maudėmės ir žaidėm.

Pavakare gailėdami, tačiau laukdami 
kitų mėtų Vasaros, oficialiai uždarėm 
stovyklą. Sesė Aliodija.
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V KIETUOS RAJONAS 
Meming s, Amerikiečių Zona.

• DL Kęstučio draugovė iškilmin
gai atšv1 3 35 m. LSS sukaktuves. Pa
maldas ūkė ir gražų pritaikintą pa
mokslą akė kun. St. Lisauskas. Po to, 
3 vai. p.p. įvyko iškilminga sueiga, ku
rią pravedė draugininke V. Vykintienė. 
Arų ir voverų skilčių skautai, paukšty
tės ir vilkiukai meniškai atliko visą 
programą, papildydami ją skautiškomis 
dainomis.

• Olandų skaučių veikėja J. Wouw,
dirbanti Miunchene, lankėsi Meminge- 
ne ir su draugininke V. Vykintiėne ap
tarė mergaičių skaučių auklėjimo klau
simus T. V.

Lapkričio 8-toji pas Miincheno 
skautus

Jubiliejipės sueigos metu aš, kaip mū
sų skautų vieneto adjutantas, atrapor
tavau p. pulkininkui Pranckoniui, kad 
sueigoje dalyvauja Vaidilučių skilties 2 
skautės, Voveraičių būrelio — 4 j. skau
tės ir Lapinų — 7 j. skautai. Taigi mū
sų šeima nedidukė.

Per šią sueigą j. skautų įžodį davė 
jau Jums pažįstamas Petriukas ir Bro
nė. Petriukas jau visai gražiai kalba lie
tuviškai, išlaikė egzaminus į trečią pa
tyrimo laipsnį ir taip buvo persiėmęs 
įžodžio svarba, kad graudžiai verkda
mas tarė žodžius: “Aš pasižadu steng
tis ..Bronė taip pat su ašarų perliu
kais akyse davė įžodį. O mes visi “se-
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niai” mintyse ir šir 
me. Ir Petriuko ir I 
tė džiaugsmu, kads 
jau papuošti kaklar 
sius skautukus drąsinančiais zoaziais 
pasveikino kun. klb. Tautkevičius ir 
mūsų senas draugas, Amerikos karys, 
Gediminas Kurpius.

Aišku, kad Petriukui su Brone teko 
laužą uždegti. Jiems padėjo Angelė, 
kaip skaučių atstovė. Nors sėdėjome 
ant patiestų antklodžių, bet pašnekesio 
įtakoje pasijutome nukelti į Lietuvos 
miškus.

Rimtai ir liūdnai buvome nusiteikę, 
bet į pabaigą atgavomepasitikėjimą. Ka
da mažiulis Rytis liūdnai' paklausė “Ko, 
vėjeli, rudenini, rūsčiai švilpauji lau
kuos?”, o Petrelis aimanavo: “Ko, pil
kasis dębesėli, temdai man dangaus 
skliautus?”, Ryte drąsiai atsakė: “Bet
gi aš nenusiminsiu, kad liūdni, tušti lau
kai, dar sugrįš pavasarėlis, dar pievelėj 
žais vaikai!”.

Tas pavasarėlis, tai mūsų tėvynės pri
sikėlimas, todėl aš paraginau: “Tik į 
darbą greičiau, tik mylėkim karščiau, 
tik, vyrai, pajudinkim žemę!” Suskam
bėjo energinga daina, kurios kiekvienas 
posmas baigiasi žodžiais: “Dievas, Tė
vynė, darbas ir dora, tai mūsų laimė, 
laimė amžina!”.

Kartu su mūsų svečiais, kurių buvo 
gražus būrys, sustoję ir susikaupę su
giedojome “Ateina naktis” ...

Arūnas Laukaitis.

vienetų vadovams-vėms. Esant kokių ne
sklandumų, prašoma tuojau kreiptis ad
ministracijom
11) Visi "Sk. Aido” prenumeratoriai, jei 
to pageidauja, gauna prenumeratų ir. aukų 
kvitus. Toki kvitai laikomi administra
cijoje iki pareikalavimo.

Visa tai perskaičiusiems gerb. skaity
tojams reiškiu nuoširdų ačiū.

Linksmų Šv. Kalėdų, viltingų ir laimingų 
Naujųjų Metų, geriausios sėkmės visuose 
gyvenimo posūkiuose kiekvienam broliui 
ir sesei! Jūsų Brolis "Skautų Aido” 

Administratorius

ADMINISTRACIJOS ŽINIOS :

* "Sk. Aidas” grįžo: Kačiokui S., Tau- 
teraitei M., Rūtelei V., Stanaičiui Z., 
Laurinavičiui D., Svilui J., Remeikaitei 
S., Federavičiui E., Lakūnui M., Šal
kauskui K.

* Sesės iš Waterbury pirmosios užsipre
numeravo "Sk. Aidų” 1954. metams. Pa
vyzdys visiems. Ačiū!

DĖMESIO !

Pranešame, kad kišeninis kalendorius 
"TAUTA BUDI" jau atspausdintas ir 
ekspedijuojamas.LABAI SKUBIAI pra
šome siųsti naujus ar papildomus už
sakymus, nurodant tikslų egzemplio
rių skaičių. Užsakymai dar priimami 
adresu: J. Gaižutis, 135 Gorevale Ave. 
Toronto, Ont., Canada. Kalendoriaus 
kaina 50ę. Platintojams 10% nuolai- 
da! LSB Vadija
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