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L. S. B. Vyriausiąjį Skautininką ir Skautų Aido Redaktorių STEPONĄ KAIRĮ, ir jo 

visus bendradarbius ir brolius skautus savo ir Seserijos Vadijos vardu nuo

širdžiai sveikinu Šventų Kalėdų ir Naujųjų Metų proga. Darni seseriška broliš

ka bičiulystė tesustiprina ryžtą dar daugiau dirbti ir aukotis lietuviškos skauti- 

jos ir kenčiančios mūsų Tėvynės labui Naujuosiuose Metuose.

Vyriausioji Skautininke
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Sveikinu Jus visus savo ir LSB Vadijos vardu šioje didžioje Ramybės ir Mei
lės šventėje.

Tegu Didžioji Šviesa - mūsų Viltis ir Kelias, ateinanti iš Dangaus Aukštybių 
vargstančion žemėn, įkuria mūsų širdyse negęstančios meilės ugnį artimui, 
broliams - sesėms, su kuriais gyvename, su kuriais kasdien bendraujame, ku
riems vadovaujame. Ugnį meilės, kuri, apaštalo žodžiais, yra kantri, malonin
ga, nepavydi, neieško sau naudos, neįtaria piktumu, džiaugiasi tiesa, visa nu
kenčia, visa pakelia ir atleidžia.

Tik tada meile spinduliuojančios širdys atliks sėkmingai savo skautiškas pa
reigas vadovaujamųjų ar vadovaujančiųjų eilėse.

Tik tokios meilės persunkta mūsų skautų ir vadovų dvasia nuties kelius mie- 
lon Tėviškėn.

Tik tokia meilė išlaikys Broliją ir Sąjungą prasminga, gaja ir vieninga per 
visas esamų ir ateinančių bandymų dienas iki Motinos Lietuvos slenksčio.

Skautai ir vadovai Australijoje, Italijoje, Vokietijoje, Anglijoje, Venezueloje, 
Argentinoje, JAV ir Kanadoje, tą minutę, kai varpas sugaus skelbdamas naujuo
sius 1955 metus, būsiu mintyse drauge su Jumis, nuoširdžiai spausdamas kai
res ir linkėdamas, kad ateinančių metų visų mūsų asmeniškas ir organizacinis 
darbas būtų Viešpačiui garbė ir Tėvynei Lietuvai pasididžiavimu.

Budėkime 1

Vyriausiasis Skautininkas
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ADMINISTRACIJOS ŽINIOS: 

* Gerb. skaitytojai, kurie dar nėra pra- 
tęsę ”Sk. Aido" prenumeratos 1955 me - 
tams, prašomi pagal galimybę tai arti -

moję ateityje padaryti. Tuo padėsite ad
ministracijai lengviau planuoti laikraščio 
leidimą naujaisiais metais. Iš anksto dė
kojame !
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MIELLASIS “SKAUTŲ AIDE” !

Kokie laimingi mes, lietuviai skautai, kad turime Tave, puošnų, 
turiningą, gyvą, ne verkšlenantį, ryžtingą ir mielą. Pabirę emigraci
niais keliais ir takeliais, mes išmokome vertinti Tave giliau, nei mokė
jome, gyvendami namuos tėviškėlėj.

Štai ir vėl Kalėdos, Didžiosios Vilties užgimimo šventė. Po jų 
ir Nauji Metai, anga į kitą pavasarį, vasarą, rudenį.

Per ką gi kitą, jei ne per Tave, mes susijungiame širdingais sveiki
nimais ir geravaliais linkėjimais tokią iškilmingą valandą mūsų jaun. 
skaučių ir vilkiukų draugovėse, skaučių ir skautų skiltyse, jūros bei 
oro skautų laivuose, ir sklandytuvuose, vyr. skaučių ir vyčių būre
liuose, studenčių-tų skaučių-tų draugovės bei korporacijos skyriuose, 
senųjų skautų židiniuose ir skautininkių-ų ramovėse!

Budėkime!
Vytautas Čepas

Sąjungos Tarybos Pirmininkas.

MIELOSIOS SESĖS,

Savo ir Seserijos Vadijos vardu sveikinu Jus Kristaus Gimimo 
šventėse ir Naujuosiuose Metuose.

Taikos ir Ramybės šventėje pasisėmusios jėgų, Naujuosius Metus 
sutikime su nauja energija ir tvirtu pasiryžimu pasidaryti dar geres
nėmis Lietuvių Skautų S-gos Skaučių Seserijos narėmis. Nors ir 
išblaškytos po platų pasaulį, bet būkime drausmingos, vieningos ir 
dvasioje stiprios. Iš kiekvieno mūsų žodžio, darbo ir minties tesklinda 
gėrio spinduliai, vis stipriau grįsdami į Laisvą Tėvynę grįžimo kelius. 
Viena kitai padėdamos, viena kitą paremdamos tikrai su gilia meile 
vykdykime skautų obalsį Dievui, Tėvynei ir Artimui. Seseriška meilė 
ir taika telydi mus visuose mūsų darbuose.

Budėkime! Jūsų O. Zailskienė 
vyr. skautininke.

Šv. Kalėdų ir N. Metų proga sveikiname Sąjungos Tarybos Pirmi
ninką v.s. dr. V. ČEPĄ ir Tarybos narius, Seserijos Vyriausiąją Skau- 
tininkę v.s. O. Zailskienę ir Seserijos Vadiją, visas seses vadoves, 
Akademinio Sąjūdžio Pirmininkę s. dr. M. Budrienę ir studentus 
skautus-tes, visus “Sk. Aido” bendradarbius ir skaitytojus plačiame 
pasaulyje.

Tik broliškoje ir seseriškoje darnoje dalykai dideliais išauga! 
Viltingai į našius naujuosius metus!

LSB Vodija ir "Sk. Aidos".
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Negęstanti Betliejaus šviesa
1. NukrikščionintosioS Kalėdos

Kalėdos! Visi krikščionys jų laukia ir 
visaip ruošiasi jas sutikti. Bet daugelis 
krikščionių savo kalėdinį lūkestį suveda 
į dovanas, į blizgučius, į svečiavimąsi 
ir į puošnų pasismaginimą, visai nuoša
liai palikdami tikrąją Kalėdų prasmę: 
Viešpaties Jėzaus Kristaus gimimą ir 
žmogaus nusilenkimą Jam bei susitai
kymą su Juo. Įvairūs pirkliai ir pelno 
žvejoto j ai puikiomis reklamų spalvomis 
ir rėkiančia muzika skelbia kalėdinį me
tą, ieškodami savo kišenės papilnėjimo, 
o ne Viešpaties garbės ir ne žmogaus 
sušventėjimo. Daugelis vadinamųjų 
krikščionių, praradę savo dvasinį krikš
čioniškumą, laukia Kalėdų kaip meti
nės, socialinės progos, kada jie, išpuošę 
savo namus ir patys išsipuošę, galės sės
tis prie skaniais valgiais apkrauto kalė
dinio stalo su svečiais, kada galės šne
kėti visokius niekus apie viską, tik ne 
apie Viešpatį, ne apie Kristaus gimimą, 
tik ne apie žmogaus laimę būti krikš
čionimi ... Šitokie žmonės turi Kalėdas 
ant savo stalo, bet jie neturi jų savo 
širdyje: šitokie žmonės pamiršta, kad 
kalėdinis džiaugsmas glūdi ne išorinia
me puošnume, bet tikinčiojo žmogaus 
širdyje, pilnoje kalėdinės meilės Dievui 
ir žmogui, pilnoje kalėdinio šventumo, 
kylančio iš žmogaus taikos su Dievu.

Kalėdos be Kristaus ir be žmogaus 
religinio susimąstymo nėra tikros Kalė
dos: jos viską atiduoda pasauliui, nieko 
nepalikdamos Kristui ir žmogaus sielai; 
tokios Kalėdos yra nukrikščionintos ...

2. Tikroji Kalėdų dvasia
Kalėdos yra grynai religinė šventė ir 

turi labai gilią prasmę bei aiškų tikslą. 
Besiruošiant Kalėdoms ir jas bešven- 
čiant pirmoje vietoje turi šviesti Vieš
paties Jėzaus gimimo faktas. Visą kalė
dinį žmogaus gyvenimą turi apimti re
liginė, krikščioniška nuotaika. Visai tin
ka, kad krikščionis stengiasi švęsti Ka
lėdas kuo iškilmingiausiai, visais būdais 
ir išoriškai jas minėdamas. Tačiau tik
ras krikščionis nepaskęsta vien išorinia
me Kalėdų minėjime, religinę jų prasmę 
nustumdamas į užkampį arba ją pamirš
damas, ar net ir visai jos neturėdamas. 
Kalėdos neturi būti paverstos vien pre

kybos, dovanų pasikeitimo ir pasaulinių 
pramogų švente. Krikščionybės pra
džioje Kalėdos buvo vien religiškai 
švenčiamos, nieko pasauliško į jas ne
įterpiant; visas pirmųjų krikščionių gy
venimas Kalėdose tesisukė vien apie 
Kristaus gimimo minėjimą, ir jis buvo 
pilnas religinio džiaugsmo bei maldų, 
kuriomis krikščionys dėkojo Viešpačiui 
už Atpirkėjo atsiuntimą į žemę žmo
nėms atpirkti ir išganyti. Suprantama, 
gyvenimui įvairėjant ir besikomplikuo- 
jant, į Kalėdų šventimą pateko daug ir 
pasaulinių papročių bei iškilmių. Visai 
tai nėra bloga tol, kol grynai religinė 
Kalėdų prasmė yra svarbiausiu kalėdi
niu centru, kol Kalėdų minėjime vy
rauja religinė dvasia.

Nėra ko stebėtis, kad paskutiniu me
tu USA, Kanadoje ir daugelyje kitų pa
saulio kraštų krikščionys pradėjo plačią 
akciją už Kalėdų sukrikščioninimą ... 
Tai keistai skamba, bet pagoniškoji dva
sia, besiskverbianti į Kalėdų minėjimą, 
iššaukė šią akciją.

3. Meilė ir širdies grynumas
Tikroji kalėdinė dvasia reiškiasi 

krikščionių meile Viešpačiui, jų tarpu
savio meile ir savo širdies parengimu 
Kūdikėlio Jėzaus sutikimui. Tinkamam 
Kalėdų šventimui krikščioniškoji meilė 
ir širdies grynumas yra ypač būtinos 
kalėdinės žymės. Be krikščioniškosios 
meilės ir be širdies grynumo Kalėdos 
netenka savo prasmės, ir jos tada lieka 
tik iškilmingos ceremonijos, nepasie
kiančios žmogaus širdies, nes toji širdis 
jau yra mirusi kalėdinei prasmei. Kur 
yra tikra kalėdinė Viešpaties ir žmogaus 
meilė, ten yra ir atleidimas, susitaikini
mas, nusižeminimas, pamaldumas, ten 
yra veiksmingas noras iš savo privatinio 
gyvenimo pašalinti viską, kas nesideri
na su Išganytojo Evangelija, kas yra 
priešinga Jo dvasiai... Kalėdas tinka
mai švenčia tas krikščionis, kuris savo 
kalėdinį išgyvenimą išreiškia krikščio
niška meile ir širdies skaistumu, sujung
tu su išoriniu galimu iškilmingumu.

Negęstanti kalėdinė Betliejaus šviesa 
yra išganymas tiems, kurie keliauja že
mės kelionę jos spindulių apšviesti.

Alfa Sušinskas
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ŽVAKUTE
N. BANGELĖ

Kartą, Kūčių vakarą, vienas piemenėlis 
grįžo iš ūkininko pas tėvus. Kelias buvo 
tolimas ir dar per girią.

Nors vasarą tuo keliu ne kartą buvo ėjęs 
lankyti savo tėvų, bet žiemą viskas atrodo 
kitaip: visa žemė storai sniegu apklota, nei 
samanų, nei uogienojų nematyt; eglės ir pušys, 
storai apsnigtos, atrodo daug platesnės ir sto
resnės. Mėnulio šviesoje miškas atrodė visai 
svetimas, nematytas. Apsnigti medžių liemenys 
kartais labai baugiai atrodė, kad vaikas net 
krūpčiojo ir stoviniavo apsidarydamas. Ir 
miške buvo taip tylu, kad jis girdėjo, kaip 
tvaksėjo jo širdis.

Nors buvo vienas takas nuo vieno pagirio 
ligi kito, kuriuo jis turėjo eiti, bet vaikui ta 
kelionė taip pasirėdė ilga, kad jis pradėjo 
abejot, ar tik nebus paklydęs, ir nebus nuėjęs 
visai kitur, išilgai girios. Vėl apsistojo ir vėl 
ėmė galvot, ar nebūtų geriau grįžt atgal. Bet 
netoliese išgirdo kažin keno žingsnius pet 
sniegą atšlepsint. Vaikui ir kvapą užėmė.

Štai iš po plačių, sunkiai sniegu nuklotų 
eglės šakų pamatė priešais išeinančią mote
riškę. Ji buvo sena, sulinkus, ėjo lazda 
pasiramsčiuodama, o antroj rankoj nešės eglės 
šakelę su žvakute.

Piemenėlis pirmas ją pasveikino ir pa
sitraukė iš tako. Senelė sustojo, pasižiūrėjo į 
vaiką ir paklausė:

— Kur tu tokį vėlų vakarą vaikščioji 
vienas po girią?

— Einu namo, močiute. Tik nežinau, gal 
jau būsiu paklydęs, kad taip ilgai iš girios 
neišeinu, — guodės vaikas.

—■ Tokiais vakarais nereik vaikčiot, jei 
nenori paklyst ar dar ko blogesnio susilaukt. 
Kūčių vakarą po. saulutės geriau namų 
slenksčio neperžengti. Mažas esi, ne be 
reikalo susivėlinai — tai tiek to, bet piktiems 
žmonėms visko gali atsitikti. Tu, matau, esi 
geras ir mandagus vaikas, tai aš tau padėsiu. 
Pirmiausia pasakysiu, kad tu jau toli nuo 
savo tako nuklydęs. Bet nesirūpink per 
daug. Štai duosiu tau eglės šakelę su žva
kute. Ta žvakelė tave išves į tikrą taką 
ir į tavo kaimo palaukę. Dabar eik tuo pačiu 
taku gerą galą atgal. Ten rasi tris takus. 
Pasuk tuo takeliu, kur kairėje. Kai į tą 
takelį įstosi, ant šakelės užsidegs žvakutė ir 

ves tave teisingu taku. Daug takų praeisi, bet 
eik tik tuo, kuriuo pasukus neges žvakutė. 
Jei žvakutė užges, tai — ženklas, kad negeru 
taku pasukai.

Padavė senelė eglės šakutę su žvakele ir 
dar pasakė:

— Eik ir neatsisuk atgal. Jei atsisuksi, 
žvakelė užges, ir nerasi tikro kelio. Tos 
šakelės su žvakele nepamesk ir niekam pa
keliui neatiduok. Nepaleisk iš rankos, kol 
nepareisi į savo namus.

Tai pasakius, senelė nuėjo sau takeliu tolyn 
ir dingo, po eglių šakomis.

Vaikas stipriai suspaudė savo rankutėje 
šakelę ir grįžo atgal nurodytu taku. Paėjęs 
gerą galą, rado tuos tris takus. Pasuko į 
kairę, ir bematant užsidegė žvakutė. Kai tik 
žvakutė užsidegė, ir piemenėlis smagus pra
dėjo eiti tolyn, išgirdo, kad paskui jį kažin 
kas ateina. Jau buvo beatsisukąs pažiūrėti, 
bet atsiminė senelės žodžius ir susilaikė. 
Paskui einantysis visai priartėjo ir ėmė 
piemenėlį kalbint, viliot žvakutę mainyt į 
visokius žaisliukus ir saldumynus sakydamas:

— Še, tik tu pažiūrėk, kokie gražūs arkliukai, 
ratukai, kiškiukai, lokiukai! Štai traukinėlis 
su visais vagonais! O automobilis su šoferiu! ..

Vartė, kilnojo, barškino visus tuos žaisliu
kus ir vis viliojo, prašė atsisukti pažiūrėt į 
tas visas grožybes.

Piemenėlis neklausė. Dar labiau spaudė 
savo rankoje šakelę ir ėjo, skubino. Paskui 
einantysis taip pat neatsiliko, ko tik ant 
kulnų nemynė.

— Na, tai į saldumynus mainykiva. Pa
sižiūrėk, kokie skanūs, gražūs. O apelsinai — 
kaip kamuoliai, ir sultingi sultingi! O šoko
ladas — su slyvom, su riešutais, su razinkom!

Piemenėlis nuo tų vilionių svaigte svaigo, 
net kojelės linko. O toliau jis galvojo: „Jei 
jis paskui mane seks ligi mano palaukės, 
tai aš galėsiu išmainyt žvakelę. Į palaukę, 
išėjęs, jau ir be žvakelės rasiu namus."

Kai tik piemenėlis taip pamanė, paskui 
einantysis vaikas ir sako:

— Paikutis tu, ir gana! Ką tu veiksi su ta 
žvakele? Imk viską, ką turiu: ir žaisliukus, 
ir saldumynus. Juk štai jau palaukė, jau ir be 
žvakės rasi namus.
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Piemenėlis pasižiūrėjo — tikrai už keliolikos 
žingsnių palaukė ir, rodės, pažįstama vieta. 
Paskui einantysis pamaišė ranka savo krepšį 
— subarškėjo suskambėjo žaisliukai, sučežėjo 
saldumynų popieriai. Pakvipo šokoladu ir 
apelsinais. Neišsilaikė piemenėlis ir sušuko:

— Tai jau mainykiva!
Ir sukos į paskui einantįjį. Bet tą akimirką 

žvakelė blest, užgeso, ir jokio vaiko atsisukęs 
nerado, tik kažin kas lyg susijuokė toliau už 
eglių. Piemenėlis nusigando ir apsidairęs 
nematė nei tako, nei palaukės. Visur buvo 
balta, lygu — nė pėdos. Danguje blykčiojo 
žvaigždės, o mėnulis buvo pasislėpęs už 
medžių viršūnių.

— Ką dabar darysiu, kur eisiu? — susigrau
dino vaikas ir ėmė verkti.

Tuo tarpu iš kažin kur atsirado du kiškučiai. 
Vienas iš juodviejų pasiliko atokiau, o kitas 
atkiusnojo arčiau prie piemenėlio ir tarė:

— Neverk, vaikuti. Pamačiau tave bėdoje 
ir atbėgau. Noriu atsidėkoti tau, už ką vasarą, 
ganydamas bandą pagiryje, apgynei mano 
šeimą nuo pikto šuns. Kad ne tu, visus mano 
vaikelius būtų šuo sudraskęs. Dabar aš norių 
tau padėti. Sėsk štai po egle ir pasilsėk, o aš 
bėgsiu pas senelę žynę paprašyti, kad ji tavo 

žiburėlį vėl padegtų. Aš jai pasakysiu, koks 
tu geras vaikas, ir ji tavęs pasigailės.
Kiškis nudūmė į mišką. Vaikas atsisėdo ant 
kelmo, o kad nuvargęs buvo, tai ėmė ir užsnūdo.

Kaip ilgai jis snaudė, nė pats nežinojo, tik 
pažadino jį sugrįžęs kiškelis sakydamas:

— Žvakelė dega! Kelkis ir eik namo. O 
štai žynė dar tau šio to ir šventėms įdavė.

Tai sakydama, kiškienė kažin ką įdėjo 
vaikui į ryšelį, kuriame jis nešėsi šeimininkės 
duotus Kūčioms žirnius.

Vaikas pramerkė akis ir pamatė, kad 
žvakelė vėl dega, kaip degus. Atsistojo, 
pasiėmė ryšelį ir, padėkojęs kiškųčiams, 
nusiskubino žvakelės nušviestu takeliu.

Neilgai trukus, išėjo iš girios. Čia jau buvo 
viskas pažįstama, savo tėviškės kaimo pa- 
garys. Iš čia jau buvo matyt bespinksąs 
mažutis savų namų žiburėlis, kurio piemenėlis 
nė už jokias gėrybes niekam nebūtų atidavęs...

Parėjęs namo, rado savo tėvelius belaukian
čius, susirūpinusius. Nustebo juodu, kai vaikas 
įėjo į pirkelę su degančia žvakele ant eglės 
šakutės. Vaikas pasisveikino su tėvais, padavė 
motinai ryšelį ir nusipasakojo, kas jam buvo 
atsitikę.

Kai pabaigė pasakoti, motina atrišo ryšelį. 
Ir visi nustebo: jis buvo pilnas labai gražių 
ir skanių pyragaičių. Motina ėmė dėti jų ant 
stalo, bet pyragaičių ryšelyje nemažėjo. Jie 
valgė, kiek norėjo, ir jų vis buvo...

O tą eglės šakutę su žvakele pritaisė kampe 
prie sienos. Ji degė per visas Kalėdas.

Paskutinę Kalėdų dieną vakare pasibaigė 
piemenėlio ryšelyje pyragaičiai, sudegė 
kampe žvakutė, nutrūko ir pasaka.

LSB VS įteikia dovaną psl. J. Karaziejui, laimė
jusiam Toronto Aušros stovyklos pavyzdingumo ir 
pažangumo varžybas nuotr. V. Bacevičiaus
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IIP HR III JIE JILA MJ Z 110
Skyrių, veda s .V.Bražėnas, 41 Hanrahan St ..Stamford,C onn.,U. S. A.

KALĖDŲ DOVANA
K. Vilsonas

Veikėjai: Tėvas — 40 m., motina — 35 
m., Vytukas — 12 m., Draugininkas — 
21 m., Skiltininkas — 15 m. (Lokių skil
ties), Skautai: I Lokių skilties — 6 žm., 
II Lapinų skilties — 7 žm., Adjutantas 
— 17 m.

I VEIKSMAS
Skautų sueiga. Kambaryje ant stalo 

daug įvairių dovanų, valgomų daiktų ir 
eglutė.

Įbėga skautai, rikiuojasi skiltimis 
Skiltininkai turi gaireles.

Draugininkas: (Įeina).
Adjutantas: (Eina su raportu, rapor

tuoja). Broli draugininke, į sueigą at
vyko visi.

Dr-kas: (Pasisveikina). Broliai, budė- 
kim!

Skautai: Vis budžiu!
Dr-kas: (Uždega ant kiekvienos eglu

tės po žvakutę. Kalba į skautus): Bran
gūs broliai, ši sueiga yra mūsų darbo ir 
triūso išdava. Jūs iš savo kuklių sutau
pą šį bei tą nupirkot, savo rankomis pa
darėte įvairių žaisliukų. Kiekvienas 
stengėtės prisidėti prie to darbo, kuris 
yra artimo meilės simbolis.

Broliai, šitomis dovanomis kiek su
teiksim džiaugsmo ir laimės vargšams, 
našlaičiams. Jūs, brangūs broliai, pasi
sėmę skautiškos dvasios, pilni artimo 
meilės, suteiksit džiaugsmo tiems, ku
riems vargas pastojo kelią į laimę. Už
sidegę skautiškos šviesos ugnimi. Pasi
rėmę Kristaus meilės liepsna, jūs sukur- 
sit naują tautos aukurą, kuris liepsnos 
Kristaus meilės idealu. Apie jį subursit 
visus, be skirtumo ir luomo.

Tad broliai, savo šūkio vedami, žy
giuokim tuo vieškeliu, kuris veda į Die
vo, Tėvynės ir artimo tarnybą.

Lokių skiltininkas: (Kreipiasi į dr- 
ką). Broli dr-ke, leiskit pranešti. Mano 
skilties vieno skauto trūksta, būtent, Vy
tuko.

Dr-kas: Kodėl?
Skiltininkas: Vakar buvau jį sutikęs, 

su juo kalbėjau. Jis man pranešė, kad tė
vas užgynęs dalyvauti skautiškuose už
siėmimuose ir griežtai įsakęs nebelanky
ti sueigų. Man jo gaila. Jis toks geras 
berniukas; be to, labai neturtingas. Gal 
mes jo skautiškojo darbo prisiminimui 
ir džiaugsmui ką nors iš šių dovanų pa- 
aukotumėm. Jam būtų be galo smagu.

Dr-kas: Labai puiku, kad pranešei. O 
tavo pageidavimas yra labai geras ir aš 
džiaugiuos, kad tu taip moki branginti 
savo skilties skautus. Mes stengsimės 
tavo sumanymą su džiaugsmu įvykdyti!

Skiltininkas: Labai dėkui, broli drau
gininke.

Dr-kas: Štai dovanos, kurias imk ir 
nunešk su savo skiltimi į Vytuko namus 
ir paruošk jų šeimai Kūčių stalą. Bet 
pirm to, nusiųsk bent du skautu, kad jie 
jį išvestų iš namų, o su likusiais paruošk 
stalą ir nematomai pasišalink.

Kada Vytukas grįš, — viską ras.
Skiltininkas: Stengsimės viską įvyk* 

dyti.

Vyr. skautės dainuoja Detroite 5
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Bet, broli dr-ke, parašyk jam nors ke
lis žodžius.

Dr-kas: Gerai. (Ima popieriaus, rašo. 
Lokių skilties skautai labai patenkinti. 
Parašęs duoda skiltininkui). Kada būsit 
stalą paruošę, tą laišką palikit ant stalo.

Skiltininkas: Dėkui. (Deda laišką į ki
šenę).

Dr-kas: Kaip matot, broliai, sueigą 
baigiam ir visi su dovanomis aplanky
simi tuos, kuriems bus labai džiugu, ku
rie jausis tokie pat laimingi, kaip ir jūs. 
Tad baigdami, sudainuokim “Eisim 
broleliai, namo”.

(Visi susikabina rankomis irtyliai pra
deda dainuoti. Uždanga pamažu užsi
daro).

II VEIKSMAS
Scena: Maža trobelė; prie lango sta

las, toliau lova, kryžius; keletas kėdžių; 
krosnis, indai.

Vytukas: (Įeina, rankoje nešasi šluo
tą). Mamytė dar nepareina. Reikia nors 
iššluoti, viską sutvarkyti, kad jai grįžus, 
nereiktų tuojau griebtis darbo. (Tvar
ko). Ir kaip ji sunkiai per dieną dirba. 
Kažin ką šiandien Kūčiom valgysim — 
nieko nėra. Mamytė žadėjo pareidama 
parnešti kepalėlį duonos. (Išneša sąšla
vas. Vėl įeina, šluosto stalą).

Skautai: (Įbėga). Labas, Vytuk.
Vytukas: Labas.

Skautai: Ką veiki?
Vytukas: Ruošiu kambarį.
Skautai: Vytuk, einam pasivaikščioti. 

Jau, matyt, baigei ruošti.
Vytukas: Eičiau su mielu noru, bet tė

velis uždraudė su jumis susidėti.
Skautai: Nieko, jis nežinos. Pasilaks

tysim. (Kitas): Kur raktas? Aš užrakin
siu duris. (Randa raktą, ant sienos pa
kabintą, paima). O, čia raktas! — einam. 
(Visi išbėga).

(Į sceną įeina visa skiltis su dovano
mis).

Skiltininkas: Tik skubėkim, broliai.
Vienas iš skautų: Reik pasiskubinti, 

nes Vytukas gali tikrai greit pareiti.
(Visi dirba, krauna ant stalo visą tur

tą).
Iš skautų: Bet Vytukui, manau, bus 

džiaugsmo.
Kitas: Gal tėvelis jį vėl leis lankyti su

eigas. (Daiktus baigia sudėti ant stalo).
Skiltininkas: Kaip manot, broliai, at

rodo, kad bus gerai.
Visi skautai: Gerai!
Skiltininkas: Skubėkim, Vytukas mus 

gali užklupti. (Visi išbėga).
Vytukas: (Už durų). Dieve mano, du

rys atviros! (Įbėga). Gal kas buvo?! Gal 
jau mamytė parėjo? ... (Pamato pa
ruoštą stalą, nustebęs). Dieve, gerasis 
Dievuliau, kas čia per stebuklai! Iš kur

Clevelando broliai labai susidomėję . . . nuotr. V. Kizlaičio
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tas gražumėlis. (Eina prie stalo). Ir tiek 
daug visko!

Tėvas ir motina: (Įeina).
Vytukas: (Atsisuka į juos). Mamyt, 

tėveli, iš kur tas viskas?
Motina: Vytulėli, kas atnešė? (Grie

bia sūnų).
Vytukas: Nežinau, mamyte.
Tėvas: (Randa laišką). Žiūrėkit, čia 

laiškas.
Vytukas: Tėveli, duok perskaitysiu.
Tėvas: Palauk, aš pats skaitysiu. Ma

nai, kad aš nemoku. (Pradeda skaityti).
Vytukas: (Pasiima kėdę, pasilipa ant 

jos ir apsikabina tėvui per kaklą. Pade
da tėvui skaityti).

“Brangus Vytuli!
Priimk iš mūsų nors tiek bendro kalė

dinio džiaugsmo. Kad tu ir nebūdamas 
su mumis galėtumei prisiminti mus ir 
tas dienas, kai buvai draugovėje.

Buvai geras skautas, visada paklus
nus, drausmingas ir linksmas. Manau, 
kad tavo tėveliai tavimi džiaugias. Kad 
tėvelis draugovėje būti neleidžia, nenu
simink. Atmink, kad privalai klausyti 
tėvų ir vyresniųjų, nes jie žino, ką daro. 
Užtat būk paklusnus ir sutik su jais.

Taip pat, būdamas namie, nepamiršk 
skautiškųjų darbelių, įstatų. Atmink, 

kad esi davęs įžodį. Pasistenk kiekvie
ną dieną būti geresniu.

Perduok savo tėveliams geriausių lin
kėjimų Kalėdų švenčių proga, ir esu dė
kingas jiems, kad jie tave užaugino tokį 
gerą ir paklusnų.

Linkiu tau linksmai praleisti Šventes.
Tavo brolis Algis, 

Draugininkas”.
Motina: Vytuli, tai tavo draugai skau

tai. Ach, kokie jie geri! Dieve, duok 
jiems sveikatos...

Tėvas: (Į Vytuką). Tu pranešei, kad 
tavęs nebeleidžiu būti skautu?

Vytukas: Pranešiau, tėveli.
Tėvas: Pranešk savo gerajam draugi

ninkui, kad tave vėl leidžiu būti skautu, 
ir gali visada, kada tik norėsi, lankyti 
sueigas.

Dabar suprantu skautybės tikslą ir 
džiaugiuos, kad turiu laimės turėti sūnų 
skautą. Suprantu, ką reiškia kiekvienas 
geras darbelis jaunatvėj, ugdant skaistų 
ir blaivų pilietį. Nuo šios dienos, bran
gus Vytuli, eisim kartu tuo keliu, kuris 
veda prie Dievo, Tėvynės ir artimo.

Tėvais: (Apkabina sūnų, bučiuoja. Mo
tina žiūri ant stalo esančias dovanas).

UŽDANGA.

Prieš pat'vėliavos nuleidimą Toronto Aušroje . . . nuotr. V. Bacevičiaus
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Skyrių veda; ps. P. Pakalniškis, 1331, 16th Si. Santa Monica, Calif., U. S. A.

SENIS LAPINAS PASAKOJA...
Kalėdos yra šeimos šventė. Tiksliau 

gal pasakius, vaikų šventė, jaunimo, mū
sų skautiškosios organizacijos apimty — 
skilties šventė. Kiekvienas skautas ir 
skiltis kalėdiniame laikotarpy sukaupia 
savo darbingąsias jėgas padaryti kuo 
daugiausia gerų darbų artimui, palinks
minti skautiškomis programėlėmis ma
žuosius neorganizuotus vaikučius, nu
nešti šventiškos nuotaikos ligoninėse 
esantiems ligoniams, kad jie visi Kalė
dų šventėse pasijustų drauge su visu pa
sauliu esą laimingi, nors fizinių jėgų ku
riam laikui ir stokotų .

Skiltis tam pradeda rengtis nuo pat 
gruodžio mėn. pradžios. Pirmiausia, su
eigos metu nutariama: KĄ DARYSIME 
KALĖDOMS IR KAIP TAI ATLIKSI
ME. Jei skiltis dalyvaus eglutėje vai
kams, sudaroma meninio turinio progra
mėlė ir jai gerai pasirengiama. Kiekvie
nas skilties skautas pagamina bent po 
kelis žaisliukus. Ant žaisliukų, galimai 
gražiau, atžymimi skilties vardai, skau
tiški ženklai, emblemos, tautiški ir vals
tybiniai herbai, vėliavos, skautiški šū
kiai, sutartiniai kelionės ar signalizavi
mo ženklai. Vaikučiai, gavę dovanėles 
su šitokiais atžymėjimais, visada įda- 
mausis, kas tai yra, ką reiškia. Suaugu
siems, ligoniams, dovanėles daryti rim
tesnio pobūdžio: galima surinkti įdomių 
lietuviškų knygų pasiskaitymui, nuneš
ti mažas kalėdines eglutes, papuoštas 
lietuviško ornamento darbais ir pan. Jei 
padarytoji dovanėlė primins ją gavu
siam ką nors savo, lietuviško, tautinio, 
skautiško. — dovanėlės tikslas bus at
siektas. Kūčių vakare skiltis (visa!) gali 
aolankvti ligonines (kad ir ne savas, sve
timtaučių) ; palatose, kur nėra sunkiai 
sergančių padainuoti lietuviškų bei 

skautiškų dainelių, pajuokauti su ligo
niais, nuoširdžiai pasikalbėti. Einant į li
gonines, senelių ar vaikų prieglaudas, 
gauti iš administracijos leidimą. Ilgai 
nebūti! Lietuvišku pasakymu, — viską 
padaryti trumpai, bet drūtai: skautiškai, 
su tikru atsidavimu, nuoširdumu. Taip 
pat kiekvienas skilties skautas neturėtų 
užmiršti pasveikinti savo tėvelių, namiš
kių, draugininko, mokytojo, klasės auk
lėtojo. Šiuo tremties metu ypač atkreip
ti dėmesį į jau dažnai pamirštamus tau
tinius kalėdinius papročius, Kūčių va
karo burtus, pasakas. Kalėdos yra links
ma šventė, todėl jų metu nepamirškime 
kiekvienas skautiškai nusišypsoti!

Žiemužei pas mus jau atkeliavus, jūs, 
skilties skautai, nenurimstate uždarose 
patalpose. Visi norite išeiti į gamtą, į 
mišką. Kad ir gilus sniegas, kad šaltis 
ir graibsto už ausų, nosies bei skruostų, 
nesvarbu — jūs vis vien norite pasi
džiaugti su žiemiška gamta! Ir pasaky
siu, tai visai natūralu, prigimta. Vasarą 
— vasaros džiaugsmai, žiemą — žiemos 
malonumai: sniegas, ledas, rogutės, pa
čiūžos, karuselės, slidės. Kiek visa tai 
sukelia džiaugsmo skilties skautų tarpe, 
kai skilties sueigos, pradedant gruodžio 
mėnesiu, daromos atvirame lauke. Kaip 
pravesti skilties sueigas ir iškylas žie
mą, jau esu kalbėjęs, bet, bet... ar mes 
mokame tinkamai apsisaugoti šitokių 
sueigų metu? Pakalbėkime dabar.

Žiemos metu žmogaus kūnas turi bū
ti atitinkamai apsaugotas nuo šalčio pa
gal dienos temperatūrą. Darant skilties 
sueigas lauke ir temperatūrai esant že
mai, skautai dažnai tai pamiršta ir nu
šąla. Nušalimus gydyti yra sunku, to
dėl geriau reikia nuo jų tinkamai apsi
saugoti, negu, apie juos laiku nepagalvo-
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jus, rimtai susirgti. Kada jūs su visa 
skiltimi vykdysite skautiškus užsiėmi
mus žiemą lauke, žaisite ar mokysitės, 
— staiga pamatysite, kad vieno skauto 
nosis,ausys ar žandai staiga pasidarė 
pilkšvai pabalę. Tai yra pirmieji ženklai 
nušalimo. Tuoj pat reikia susirūpinti 
pirmąja pagalba! Ieškoti užuovėjos arba 
dengtos patalpos, tik nekūrenamos, ne
šiltos. Pirmoji pagalba lengvuose nuša
limuose remiasi tuo, kad reikalinga grą
žinti nušalusiai vietai normalią kraujo 
cirkuliaciją — normalų kraujo tekėjimą 
i nušalusius kūno audinius, tačiau pama
žu, nesukeliant didelių temperatūros 
skirtumų. Jei nušalusi nosis, ar ausis, ar 
veido dalis — vilnonių daiktų pagalba 
(pirštinių, juostos - šaliko), ranka už
dėjus ant nušalusios vietos, pamažu at
šildyti, kol sugrįš ružava spalva. Jei 
rankų pirštai nušalo, pakišti pirštus po 
priešinga pažastimi prie kūno ir pama
žu, savo paties arba kito kūno tempe
ratūra nušalimą atleisti. Jei kojos nu
šąla, nuauti, įvynioti į sausus vilnonius 
rūbus, antklodę. Esant pavojui, kad ko
jos nušalo dėl labai ankštų batų, kojų 
iš batų netraukti, nes gali atsitikti, kad 
atleidžiant nušalimą, kojos sutins ir ta
da iš viso į batus nebebus galima įmauti. 
Gi esant toliau nuo gyvenviečių, susi
daro pavojus visiškai nušalti, ko pasek
mėje gali susidaryti pavojus kojas am
putuoti arba sunkiai sirgti. Tuo atveju 
kojų nušalimą reikia mėginti atleisti su 
užmautais batais įvairiais judinimo ju
desiais. Niekada netrinti nušalusių vie
tų su sniegu;!!! Pas mus Lietuvoje iš kaž
kur atsiradusi tuo reikalu klaidinga nuo
monė. To reikia griežtai vengti. Sniegas 
yra šaltesnis, negu nušalusių vietų audi
niai. Trinant su sniegu, jo kristaliukai 
gali sužeisti paviršutinius audinius, pa
darant nutrynimo žaizdas, o tuo pačiu 
apsunkinti gydymą. Esant didesniam 
nušalimui arba sušalimui, nunešti ligo
nį į šaltą kambarį. Įsupti į antklodes, 
paliekant nušalusią vietą atvirą, neuž
dengtą. Paimti vandens 40-50 laipsnių F 
ir įmerkti nušalusią vietą. Jei yra apša
lę jau su ledu, pamažu rankomis sulau
žyti ledą ir nuimti, nes ledas nušalusią 
vietą izoliuoja ir neleidžia taip greit at
leisti nuo nušalimo. Vengti nušalusios 
vietos stiprių spaudimų bei gilių masa- 
žavimų: pamažu, iš lėto. Tuoj pat ieško
ti daktaro pagalbos, o kol ji atvyks, li-

I LIETUVOS I 
I NAl . ‘ IiifE j 
t M MAŽVYDO į 
f Bim.lOTHCA

Brolijos Vadovams
1) Kalėdų gerasis darbelis Vokietijos sesėms - 

broliams,
2) Skautininkų registracija,
3) Nario mokesčiai už 1954 m.

Viskas iki gruodžio mėn. 1 d. 
"Skautų Aido" vajus ir lietuviškos dainos var
žybos eina pirmyn!

goniui duoti šilto gėrimo: arbatos, ka
vos, šokolado, sriubos. Neduoti alkoho
linių gėrimų, nes alkoholis numuša vi
daus temperatūrą, o tai gali sudaryti 
kliūtis normaliai kraujo cirkuliacijai. 
Esant anksčiau nušalus ir einant vėl į 
lauką, kada temperatūra yra žema, nu
šalusias vietas reikia ypatingai saugoti. 
Bendrai, kartą nušalusios kūno dalys, 
vėliau yra labai jautrios ir jas reikia 
ypatingai saugoti. Darant skilties užsi
ėmimus žiemą ore, skiltininkas turi visą 
laiką turėti mintyje nušalimo pavojų. 
Kas kelias minutes jis pats asmeniškai 
turi tikrinti savo skautų būklę, primin
damas, kad kiekvienas skautas laiks nuo 
laiko save pasitikrintų.

Darbai gruodžio mėn.: Mokymasis pir
mosios pagalbos. Kalėdiniai žaislai ir 
Kalėdų eglutė.

Kelrodis sausio mėnesiui: Žieminės iš
kylos. Mazgų ir kilpų mokymasis. Jų 
modelių pagaminimas. Sudarymas plano 
pinigų taupymui vasaros stovyklai. 
Skautiškos spaudos užsisakymas ir pla
tinimas.

Mieli skilčių skiltininkai ir skautai!
Jau ištisi metai, kai aš esu šiomis “Sk. 

Aido” eilutėmis su Jumis nuolatiniame 
skautiškame ryšy. Man buvo labai ma
lonu su Jumis visais pasidalinti turimo
mis žiniomis, bet dar maloniau būtų iš
girsti, kaip Jūs mano pateikiama me
džiaga pasinaudojate. Ko Jūs pageidau
tumėte ir ko ne? Parašykite šio skyriaus 
vedėjui savo pastabas ir pageidavimus, 
o aš, kartu su Jumis visais, palinkėsiu 
“Skautų Aidui”, jo Redaktoriams ir 
Jums visiems skiltininkams ir skau
tams tikrai skautiškų Kalėdų Švenčių ir 
skautiškai laimingų 1955 Naujų Metų! 
Budėkime už lietuviškos skautų skilties 
išsilaikymą ir išlaikymą ir savo nuošir
džiu darbu atneškime sa
vo vargstančiai Tėvynei 
nors dalelę Išsilaisvinimo 
Vilties!
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SKAUTĖ IR JOS IŠORĖ

Mielos sesės skautės, spaudos keliu 
siekiu jus visas ir drauge kiekvieną jū
sų paskirai įspėti, kad savo išorės rūpes
čiuose, — blizgučiuose ir prabėgančių 
madų drabužiuose neprarastumėte 
brangaus jaunystės laiko skirto mokslui 
įgyti ir idealams atsiekti.

Žinau, sese, praeitos vasaros džiu
gių stovyklos nuotaikų įtakoje esi pasi
ryžusi ir toliau uoliai skautauti, bet aš, 
tavo vyresnė sesė, pažindama didmies
čių pagundas, baiminuosi, kad menka
vertės vilionės neužgniaužtų tavo kil
nių pasiryžimų. Didmiesčių gyvenimas 
parodė, kad lietuvėms mergaitėms ypa
tingai daug laiko atima puošmenų ran- 
kiojimas po didmiestį ir kad ši mergai
čių silpnybė, it nematomas smakas, sū
ryje ne tik mokslo laisvalaikį, bet nere
tai stipriai nuskriaudžia ir patį mokslą, 
o idealais pasirūpinti tuomet visai jau 
nebelieka laiko.

Mano jauna sese, ši pastaba teatkrei- 
pia tavo dėmesį į šią negerovę ir tepri- 
verčia tave minutėlei pamąstyti, ar ver
ta idealus iškeisti į menkniekėlius ...

Tik įsigilink, sese, į skautų obalsį: tar
nauti Dievui, mylėti Tėvynę ir visada 
visomis išgalėmis padėti artimui. Šie 
idealai tai yra jaunystės didžiuliai švy
turiai nušviečią tau kelią į žmonijos 
ir tavo asmeninę, tikrą gyvenimo laimę. 
Pamąstyk, ar tai būtų verta ir atleisti
na tikrąsias vertybes iškeisti į menknie
kius? ... Mūsų minty to j as Jonas Gri
nius sako: “Kas jaunystėj nepamilo ide
alo ir dėl jo nekovojo, kas drąsiu sakalu 
neskrajojo, tas senatvėje vargu pilka 
varnele belekios”. Šie žodžiai tepaskati- 
na tave visų pirma kovoti su savo silp
nybe — nuolat brangų laiką gaišti prie 
krautuvių vitrinų prikrautų menkaver
čiais blizgučiais ir prabėgančių madų 
drabužiais — ir šioje kovoje laimėtą lai
ką nukreipti į tikrąsias vertybes.

Nepamiršk, sese, kad tu šiandieną esi 
ankstyvo ryto rasoj besiskleidžiąs žie
das, savaime iššaukiąs pasigrožėjimą ta
vimi. Tavo žydinčios jaunystės metuose, 
nors ir brangiausi papuošalai ant tavęs, 
tik nustebia tavo prigimties grožį. Ži
nok, kad kiekvienas pigus papuošalas, 
kiekvienas nenatūralumas skamba tuš
tuma ir tave nuvertina.

Patikinu tave, kad tik pats kukliausias 

drabužėlis pilnumoje išryškina tavo 
jaunystės grožį: darnių spalvų suknelė, 
balta apykaklėlė, lygiai sušukuoti plau
kai, švarios panagės, žemų kulnų batai 
ir tt. Ši apranga yra praktiška ir įsigyti 
lengva: tiek surasti, tiek įpirkti. Žinau, 
tu tuojau man pasakysi: “Sese, ši tavo 
siūloma jaunai mergaitei apranga yra 
tolimos praeities, pasenusi, amžių pri
dengta. Šiandien — kiti laikai, kitos są
lygos, kitos ir mados”. Mano jauna se
se, leisk man čia pat tau atsakyti. Taip, 
gyvenimas bėga, kaip upės vanduo, kei
čiasi ir moterų mados, bet kas yra gra
žu, gera ir kilnu, tą visas pasaulis visais 
laikais vertina ir brangina. Tik tu pa
žvelk į renesanso laikų Rafaelio Mado
ną, ir tuoj pat pajusi, kiek daug Ji sle
pia grožio ir dvasios didybės savo kuk
lume!

Mergaitė yra graži, kai jos fizinis ir 
dvasinis grožis harmonizuojasi. Dažnai 
fizinis mergaitės grožis labai greit daug 
ką į save patraukia, bet jos dvasinė klai
kuma, šiurkštumas tuoj pat ir atstumia. 
Tokia mergaitė nors ir graži, lieka viena 
ir nelaiminga. Mergaitės dvasinio grožio 
atspindys yra: jos malonus šypsnys, 
švelnus balso skambėjimas, malonus pa- 
sitarnavimas artimui ir tt.

Iš viso, kalbant apie žmogaus apran
gą, tenka pasakyti, kad iš jos ir, bendrai, 
apsiėjimo dažnai yra atspėjamas žmo
gaus išsilavinimas, išsimokslinimas ir tt.

Tad, sese, prieš pirkdama drabužėlį, 
pasiklausk pati savęs: ar jis tinka tavo 
amžiui, tavo būdui, ar yra praktiškas, 
ar tinka tavo figūrai. Ir tik gavusi tei
giamą atsakymą į šiuos klausimus — 
pirk.

Lietuvė moteris iš kitų tautų moterų 
visais laikais išsiskyrė savo giliu mote
riškumu, švelnumu, kuklumu — suge
bėjimu atsiekti jausmo ir proto harmo
nijos. Tu sese, skaute, jausk tautinę pa
reigą išsaugoti šią retą ir kilnią lietuvės 
moters dvasinę savybę. Jausk už garbę 
šia prigimties vertybe didžiuotis prieš 
svetimtautes moteris, bet ne žodžiu, o 
pavyzdžiu. Te tavo išorė, tavo elgesys 
visiems, visur ir visada pasako, kad tu 
esi protinga, kukli lietuvaitė skautė, o 
ne eilinė pilka didmiesčio mergaitė, ap
sikarsčiusi blizgančiomis skardelėmis ir 
stikliukais. s. Z. Juškevičienė
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i Tėvynę, j namus !...

P r . K oz u I i s

Užsnigti visi takeliai.
Temsta. Vakaras. Ramu.
AŠ mažytis, kaip paukštelis — 
be Tėvynės, be namų.

Arūnas L. Bujokas

Kas, kad oš esu mažytis? 
Bet oš viską suprantu: 
Nemunėlio nematyti 
nematyti jo krantą .

Tiesiai šiaurėn mūsų kelias 
nuvingiuoja tarp kainų -— 
neramus aš, kaip paukštelis, ... 
be Tėvynės, be namų.

★
Kai pavasario sulauksiu, 
spindulėlių jo švelnių, 
susišauksiu pulką paukščių 
ir keliausim į namus.

★
Jie plasnodami sparneliais 
lėks j Lietuvą pro mus:

"O, Lietuva, koks mielas kraštas, 
Kurio aš netekau ūmai.
To neišreikš nei vienas raštas, 
Tą pasakys vieni jausmai".

Kiekvienas žmogus turi savo tėvynę. 
Mano tėvynė yra Lietuva, nes joje gi
mė ir augo mano tėvai ir tėvų tėvai.

Aš didžiuojuosi savo tėvyne, nes jos 
praeitis yra garbinga ir garsi. Aš žinau 
iš istorijos Vytauto Didžiojo ir kitų žy
mių Lietuvos kunigaikščių viešpatavi
mo laikus. Jų garsūs darbai padarė Lie
tuvą didele ir garsia valstybe.

Lietuva apdainuojama lietuvių daino
se. Žymiausi Lietuvos dainiai kaip Mai
ronis, Vaičaitis, Brazdžionis ir kiti labai 
gražiai apdainuoja Lietuvą savo dai
nose.

Visa tai aš žinau apie Lietuvos gražų 
kraštą iš mamytės, tėvelio ir mokytojų 
pasakojimų. Aš iš Lietuvos išvažiavau 
mažas, todėl nieko neprisimenu apie 
Lietuvą. Bet man užtenka tų žinių, kad 
aš mylėčiau savo tėvynę.

Lietuva laimėjo spaudą per dideles 
kančias. “Eglutėje” skaičiau, kad lietu
vių tauta švenčia šiais metais penkiasde
šimt metų spaudos atgavimo sukaktį. 
Lietuva turėjo daugybę kančių seniau 
nuo kryžiuočių, o dabar nuo visokių 
okupantų. Kančiose žmogus užsigrūdi
na, taip ir lietuvių tauta užsigrūdino ir 
sutvirtėjo bekovodama su visokiais prie
šais.

Man yra didelė garbė būti lietuviu ir 
turėti tokią gražią tėvynę. Laukiu tos 
valandos, kada tie raudonieji slibinai iš
sikraustys iš mūsų brangios tėvynės. 
Norėčiau kada nors išvysti tą gražųjį 
Nemuną. Maironis štai kaip gražiai kal
ba apie Lietuvą:

"Lietuva brang i,mano tėvyne, 
Šalis, kur miega kapuos didvyriai! 
Ne veltui bočiai tave taip gynė, 
Ne veltui dainiai plačiai išgyrė".

Winnipegas, 1954 m.
(Šis rašinys laimėjo lll-čią vietą Kanados 
LB Švietimo Komisijos skelbtame konkurse).
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1.
Tuose namuose, kuriuose gyveno 

Okas, Bergstromas buvo sargu; jis bu
vo baisus namų sargas.

Jis buvo pasibaisėtinai didelis.
Ir jis turėjo ilgą, geltoną barzdą, pik

tas akis ir ponią, nors jis nebuvo vedęs.
Kodėl jis buvo toks baisus, turėdamas 

ponią ir būdamas nevedęs, Okas neži
nojo ... O taip buvo...

Jis buvo taip pat labai pavojingas.
Vieną kartą miestelio valdybos galva 

Altinas nubaudė Bergstromą penkių 
kronų pabauda už tai, kad jis nenuvalė 
nuo gatvės sniego. Ir ištisas tris naktis 
Bergstromas tykojęs ir stovėjęs prie 
miestelio valdybos pirmininko Altino 
durų, norėdamas jį nužudyti. Tačiau jis 
jo nepagavo...

Jis gyveeno rūsyje. Kiek kartų jis tik 
išeidavo iš savo juodos kiaurymės ir pa
matydavo šviesią dieną, tiek kartų 
mirkčiojo akimis ir kvailai raukėsi.

Jis turėjo septynis vaikus, ir jie visi 
buvo raudonnosiai. O pats jauniausias 
vadinosi mažasis Jonkė.

Vieną dieną, kai mažasis Jonkė ėjo 
per aikštę prieš didijį namą ir nešė pin
tinėlę, Okas ir Palis Altinas sėdėjo smė
lyje ir statė geležinkelį.

— Kur tu nori eiti, mažasai Jonke? — 
paklausė Palis.

— Į aludę.
— O ką ten darysi?
— Turiu Bergstromui alaus parnešti, 

— atsakė mažasis Jonkė.
— Girdi, Okai? — sušuko Palis. — Jis 

savo tėvą Bergstromu vadina.
— O ar jis ne taip vadinasi? — pa

klausė Okas.
— Esi kvailas! — atsakė Palis.
Tačiau mažajam Jonkei atidarius sodo 

vartelius, Palis pasiūlė:
— Eikš, eisime su juo drauge.
— Kam? — paklausė Okas.
— Todėl, kad žinau šį tą linksmo, — 

atsakė Palis.
Juodu atsistojo ir šoko pro sodo var

telius.
— Dabar tu turėsi draugų, mažasis 

Jonke, — tarė Palis.
— Gerai, — atsakė mažasis Jonkė.
— Bet tu neturi kepurės, — pasakė 

Palis. — Tu privalai turėti kepurę, kai 
su mumis eini!

Ir tai sakydamas, ant mažojo Jonkės 

galvos užmovė pintinėlę.
Mažasis Jonkė nieko nesakė, nes jis 

buvo pripratęs, kad su juo taip elgtųsi.
Palis paėmė jį už dešinės rankos, o 

Okas už kairės, ir trys žmogučiai, kurių 
mažiausias vietoj kepurės mūvėjo pin
tinę, patraukė išilgai gatvės.

Buvo šviesus ir šaltas spalio mėnesio 
vakaras su besileidžiančia saule.

2.
Trys maži žmogiukai pasuko į skers

gatvį, ir netrukus stovėjo jau prieš lau
kus, nes miestas buvo nedidutis.

Gatvė baigėsi jau laukais besitęsian
čiu vieškeliu, o dešinėje dar buvo tikra 

gatvė, nors tik iš vienos pusės teturėjo 
namus.

— Bergstromas sakė, kad čia aš turiu 
eiti, — pasakė mažasis Jonkė, ir parodė 
į vienpusę gatvę.

— Ar tu pasiutai? — atsakė Palis. — 
Taip tu niekados nenueisi į alinę.

— Nenueis? — nustebęs paklausė 
Okas.

Palis uždėjo smilių pirštą ant nosies 
ir mirktelėjo Okui; tai buvo ženklas, 
kad Okas nesudarkytų juoko.

— Juk tu gali suprasti, kad jis čia 
negali eiti, — tarė Palis. — Jeigu jis 
tiesiu keliu nori nueiti...

Mažasis Jonkė svyravo.
— Taip, bet Bergstromas buvo sa

kęs ... — tepasakė.
— Tu blogai nugirdai! — atsakė Palis.
Okas, nustebęs, žiūrėjo į Palį. Jis dar 

niekad nebuvo girdėjęs taip į akis me
luojant.

Ir vieną akimirką jau buvo sugalvo
jęs, kad reikėtų viską mažajam Jonkei 
pasakyti.

Tačiau jis bijojo, kad už tai jį Palis 
paniekinsiąs.

Už tat jis ir tylėjo.
Nebuvo sunku mažąjį Jonkę suklai

dinti, nes jis dar sunkiai galvojo ir bu
vo tik ketverių metų.

— Ar eisite drauge su manim? — jis 
paklausė.

— Ne, mes negalime toliau eiti, — 
atsakė Palis. O tu bėk tiesiog! Tiesiog 
ir tiesiog.

Mažasis Jonkė atsiduso, nes priešais 
jį buvo neaprėpiami laukai. Ir paskui 
jis nuėjo.

Okas ir Palis dar stovėjo valandėlę ir 
žiūrėjo kaip mažasis Jonkė nešinos 
grumbluotu keliu, vis dar mūvėdamas 
pintinę ant galvos. Ir jie matė, kaip 
šešėliai tolydžio ilgo marguose ir ban
guotuose laukuose. Ir jis jautė, kaip 
atėjo vakaras.

Tačiau nematydami jau mažojo Jon
kės, apsisuko ir tuo pačiu keliu pasilei
do namo, kuriuo ir buvo atėję ... O juo
kėsi, garsiai, net per garsiai.

Juodu juokėsi daugiau, negu papras
tai. Jie, lyg pamišę, įspruko į sodą pro 
vartelius ir krito ant žemės, ir juokėsi, 
o Okas visų labiausiai.

Tačiau, kai jau negalėjo daugiau juok
tis, jis nurimo ir buvo rimtas.

3.
Ir jis vis rimtėjo ir rimtėjo, juo la

biau artėjo naktis, ir kai jau jis gulėjo 
lovoje ir turėjo migti, nė minutės nega
vo ramybės.

Nenoromis jis galvojo, kad dabar ma
žasis Jonkė jau turėjo būti sugrįžęs, ta
čiau, aišku, nebuvo parnešęs alaus. Su
prantama, jis pasakė Bergstromui, kaip 
ir kas jį buvo suklaidinę.

Okui per nugarą nuėjo šaltas virpu
lys, pagalvojus apie rytojaus dieną.

Aja, jo sesutė, savo lovoje lengvai 
alsavo ir miegojo, o pro miegamojo 
kambario duris čionai sprūdo siaura 
šviesos juosta.

Jis girdėjo, kaip laikrodis pradėjo 
mušti. Tai buvo valgomojo kambario 
laikrodis, ir jis išmušė ilgą valandų eilę.

Jis matė, kad ir mama jau rengiasi 
miegotį.

Nieko nepadėjo, nors jis taip akis su
spaudė, kad suskaudo.

Jis vistiek negalėjo miegoti.
Staiga jis išgirdo miegamajame bal

sus, nes buvo sugrįžęs tėvas.
— Atleisk, kad taip vėlai sugrįžau, — 

pasakė jis Oko motinai: — gatvėje su
tikau Bergstromą, ir jis buvo labai su
sijaudinęs.

— Kas atsitiko? — paklausė motina. 
— Vėl kas susirgo?

— Ne, bet mažasis Jonkė dingo. Jis jo 
išieškojo po visą miestą, tačiau tai nie
ko nepadėjo. Visų žmonių jis išklausi
nėjo, kuriuos jis sutiko, ar nėra matę 
jo mažo vaiko su didele pintine.

— O ar jis kreipėsi į policiją?
— Nesikreipė, nes nenori turėti bet 

kokių reikalų su policija. Tu žinai, kas 
jis per vienas. Dėl to aš jam pažadėjau 
eiti drauge ir padėti surasti berniuką.

Okas iš baimės šalo. Mažasis Jonkė 
nebuvo sugrįžęs. Gal jis vilkams į nas
rus pakliuvo? Taip atsitinka beveik su 
visais vaikais, kurie tiktai paklysta.

Staiga per galvą tvykstelėjo mintis: 
jeigu taip atsitiktų, mažasis Jonkė nega
lėtų papasakoti, kas kaltas, ir Okas bū
tų išgelbėtas.

Tai buvo puiki mintis.
Ir nors Okas darė visą, ką galėjo, kad 

tik nuvytų mintis, bet jos vis ir vis 
sugrįždavo.

Paskui staiga gerklėje pasidarė šilta 
nuo karštų ašarų, nes jis įsivaizdavo 
mažojo Jonkės likimą.

Buvo stebuklinga.
Ir Okas labai gerai žinojo, kad viena 

jam telieka padaryti: šokti į miegamąjį 
kambarį ir pasakyti viską savo tėvui.

Nieko kito jis ir negalėjo daryti, tai 
buvo suprantama ir aišku.

Bet jis taip nepadarė.
Už tat jis gulėjo visai tylus. Ir nors 

girdėjo, kaip tėvas atsisveikino ir išėjo, 
Okas nė neprasižiojo. Jis žinojo, kaip 
turi būti nuvargęs tėvas, atėjus vakarui. 
Ir vis dėlto jis leido tėvui išeiti ir vidu
ry juodos nakties pagelbėti ieškoti ma
žojo Jonkės. Jis įsikando į antklodę, kad 
tik nepradėtų kukčioti. Iš ryto jam visas 
pasaulis atrodė toks šviesus ir ramus, o 
dabar pasikeitė. Okas pasidarė pikčiur
na. Jis galvojo apie mažąjį Jonkę. Kai 
jis sumerkdavo akis, matydavo grumb- 
luotą vieškelį, o ant jo gulėjo išbarstyti
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kaulai. Tai buvo mažojo Jonkės kaulai. 
Ir jis matė tamsų šešėlį, slystantį per 
tuščius laukus ir pradingstantį. Tai bu
vo vilko šešėlis.

4.
Valgomojo kambario laikrodis daug 

kartų buvo išmušęs, kai pagaliau sugrį
žo Oko tėvas.

— Suradote? — paklausė motina.
— T' .ip, — atsakė Oko tėvas.
Okas vis dar budėjo. Keletą kartų jis 

buvo snustelėjęs, bet tik kelioms trum
poms minutėms. Tai buvo neramus 
miegas.

Taigi mažasis Jonkė buvo išgelbėtas. 
Tai buvo tas, apie kurį Okas nieko ne
galėjo pasakyti.

— Iš pradžių mes išieškojome visus 
kiemus ir skersgatvius, — prabilo Oko 
tėvas, — bet paskui man atėjo į galvą 
mintis, kad, gal būt, jis bus išėjęs į lau
kus. Ir buvo teisybė. Tačiau, Viešpatie, 
kur per tamsą mažasis vargšelis buvo 
nukiūtinęs! Tik po geros valandos mes 
užšokome ant jo, vidur kelio sėdinčio ir 
miegančio. Nebuvo galima barniuko pri
žadinti, taip, kad Bergstromas paėmė jį 
ant rankų ir parnešė namo. Ir, pagalvok, 
pintinė, kurią jis išsinešė iš namų, jam 
buvo užmauta ant galvos.

— Kodėl?
— Ir mes gerai nežinom.
Po valandėlės Oko motina paklausė:
— Bergstromas, tur būt, labai laimin

gas?
— Ne taip jau, — atsakė tėvas, — jis 

nemoka labai džiaugtis. Tačiau mums 
išsiskiriant, jis ištiesė ranką ir pasakė: 
Dėkui už pagalbą.

— Geriau jis nė negalėjo pasakyti, — 
tarė motina.

— Nežinau, — atsakė Oko tėvas.
Okas girdėjo, kaip tėvas vandeniu 

taškėsi ir paskui atsigulė. Tuoj ir lempą 
užgesino.

Tačiau dar ilgai atmerkęs akis gulėjo 
Okas ir žiūrėjo į tamsą.

5.
Tasai, kuris rytą nubudo Oko lovoje, 

nebuvo paprastas Okas, pratęs drąsiai 
atmerkti akis prieš prasidedančią dieną, 
lyg prieš gėlėmis papuoštą vardinių sta
lą su visokiomis dovanomis.

Elinos išbudintas Okas nesijautė drą
sesnis už miriop nuteistąjį, kurį pažadi
no atlikti paskutiniąją kelionę.

Ir kai Aja sėdėjo prie stalo vaikų 
kambaryje ir valgė savo šokoladą, jo 
žvilgsnis, platus ir tamsus, klaidžiojo 
ąsotėlio kraštu.

Šiandien turi kažkas atsitikti. Jeigu 
Bergstromas dar nežinojo, kas buvo ta
sai, kuris sukvailino mažąjį Jonkę ir 
paklaidino, tai greitai vistiek jis sužinos. 
Aišku, kad mažasis Jonkė netylės.

Jis matė baisųjį Bergstromą su žio
ruojančiomis akimis ir suspaustais 
kumščiais pasilenkusį ant mažo jauni
kaičio. O tas jaunikaitis buvo jis pats.

Per savo trumpą gyvenimą Okas jau 
šiuo tuo buvo buvęs. Jis buvo veršis, ir 
šuo, ir traukinys, ir pulkininkas ir dar 
daug kuo. Tačiau jis jautė, kad tą va
landą, kai ant jo bus pasilenkęs Berg
stromas, jis tebusiąs mažas, mažas jau
nuolis.

Kaip galėjo, taip greitai jis nukūrė 
pas Palį Altiną išpasakoti savo baimę.

Bet falis Altinas tik juokėsi.
— Jis manęs negali paliesti, — pasakė 

jis, — nes mano tėvas yra valdybos pir
mininkas. Mano tėvas gali pas jį tiek 
policininkų pasiųsti, kiek tik jis nori. 
Bet su tavim — jau kas kita. Tavo tėvas 
tėra tik daktaras.

Okas susimąstė.
— Taip, — tepasakė jis.
Bet paskui jo veidelis prašvito.
— Bet jis yra Šiaurės Žvaigždės rite

ris, — sušuko.
— Ech, — atsakė Palis Altinas. — Tai 

nieko nereiškia, nes mano tėvas yra Šv. 
Petro ordino savininkas!

Aišku, nebuvo ko ginčytis.
Visą dieną Okas laikėsi ko toliau nuo '
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Bergstromo rūsio. Valgyti eidamas, jis 
galvojo: na, dabar jis ateisiąs.

Bet jis neatėjo. Pusryčiai praėjo, ir 
nieko neatsitiko. Paskui, kai vėl jis grį
žo už namo ir atsisėdo ant kopėčių, vis 
dėlto nė kiek nebuvo ramesnis.

Tikriausiai jis mane per pietus užtiks, 
galvojo jis.

Buvo pusiaudienis.
Bet irgi nieko neatsitiko.
Buvo vakaras, ir nieko neatsitiko pa

vojingo.
Okas galvojo:
Aišku, kad, man gulint, jis įeisiąs į 

mano kambarį ir nutrauksiąs mano ant
klodę.

Jis sukalbėjo savo vakarinę maldelę, 
ir buvo užgesinta lempa, ir jis ilgai gu
lėjo, klausydamas, bene nugirsiąs už 
lango žingsnius.

Bet visa aplink tylėjo.
Ir savo nuovargio išvargintas, jis už

migo ir pabudo tik kitą dieną, kupinas 
tos pačios baimės. O baisumas vis dar 
vertė jį laukti...

Jis neatėjo nei šią dieną, nei kitą, nei 
visą šią savaitę. Ir krito sniegas, ir bu
vo žiema, ir geltoni bei raudoni paukš
čiukai lesė grūdus nuo palangių. Tačiau 
jis neatėjo. Ir visos šakos sviro nuo bal
tos naštos, ir oras skambėjo, kaip var
pas, ir vakariniai debesys dažnai nuo 
šiaurės pašvaistės buvo baltutėliai. Ta
čiau jis neatėjo. Ir taip Okas pradėjo už
miršti savo baimę, ir vis rečiau galvojo 
apie juodąją savo piktadarystę. Tik ret
karčiais netikėtai jausdavo, kad jis 
nesąs tikrai laimingas.

6.
Vieną dieną Okas sėdėjo savo tėvo 

darbo kambaryje, ant grindų, o jo tėvai 
gėrė popietinę kavą.

Jis buvo išvertęs visą popierių pinti
nę, norėdamas surasti ką nors įdomaus.

Staiga kažkas paskambino prie įei
namųjų durų.

Po valandėlės į kambarį įėjo Elina ir 
pasakė, kad lauke esąs Bergstromas ir 
kad jis norįs su daktaru pakalbėti.

Okas jautė, kaip jo veidas kruvinai 
paraudo, tačiau kitą sekundę atrodė, 
jog visas kraujas sutekėjo į kojų pirš
tus. O širdis liovėsi plakus.

Tėvas atsistojo ir išėjo į koridorių.
Okas girdėjo Bergstromo balsą, griau

džiantį dusliu bosu, ir vieną kartą, ant
rą savo tėvo balsą.

Iš pradžių jie nesuprato, apie ką juo
du kalbasi.

Pagaliau jis pagavo keletą žodžių. 
Bergstromas kalbėjo:

— Aš čia pat turiu. Jeigu ponas dak
taras norėtų įsitikinti...

Ką jis ten turėjo?
Gal būt, mažąjį Jonkę?
— Kas tau? — paklausė Oką mama.

— Tu toks išbalęs. Ar tau bloga?
— Ne, — atsakė Okas.
Jis pasuko galvą į šalį, kad mama 

negalėtų matyti jo veido.
Tai buvo baisus laukimas.
Ir jis girdėjo, kaip buvo atidarytos 

įeinamosios durys, kaip tėvas su Berg- 
stromu nulipo laiptais į rūsį. Nuo dabar 
jis jau negirdėjo jų balsų.

Taigi, Bergstromas taip ilgai nebuvo

Detroito Žuvėdrų "Šo- 
charozodo"
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atėjęs, norėdamas būti piktesnis. Ir da
bar, kada jau Okas jautėsi gana ramus...

Ar jis jį dabar užmuš, ar tik gerai 
primuš?

Staiga prasidarė durys, ir stovėjo ant 
slenksčio tėvas.

— Eikš šen, Okai! — jis tarė. Pasi
skubink!

Okas nuo grindų atsistojo. Keliai dre
bėjo, o dantimis kaleno.

Jis prisispaudė prie tėvo kojų ir su 
juo išėjo j rūsį, iš kurio tesimatė besi
skverbiąs pro langus blyškus žiburėlis.

Priešais vieną langą stovėjo milžiniš
kas Bergstromo liemuo, kuris šiame 
blyškiame apšvietime baisesnis, negu 
bet kada, atrodė.

Okas negalėjo jo veido pažinti, tema
tė tik akis, grąsinamai blizgančias. Okas 
abiem rankom suspaudė savo tėvo ran
ką ir vos vilkosi į priekį.

Prieš įeinamąsias duris į kubilą buvo 
atremtos rogutės, visai naujos, dar net 
nenudažytos.

Ar Okas turėjo būti šitom rogutėm 
išvežtas? Gal būt, kai jis bus negyvas...

— Tu nieko nematai? — paklausė tė
vas.

— Ne, — atsakė Okas.
— Na, geriau apsidairyk, — pasakė 

tėvas. —- Ar vis dar nieko nematai?
— Nieko, — atsakė Okas.
— O ką dabar matai?
— Bergstromą, — sušnibždėjo Okas.
— Esi mažiukas kvailutis, —■ tarė tė

vas. — Ar tu nematai rogučių? Jas pat
sai Bergstromas tau padarė. Eik ir pa
dėkok jam!

Okas nė iš vietos nepajudėjo. Jis nie
ko nesuprato.

— Ar tu negirdi? — paklausė tėvas. 
— Turi nueiti ir Bergstromui padėkoti.

— Nereikia dėkoti, — atsakė Berg
stromas. — Sudiev!

Jis užsimovė kepurę, kurią ligi šiol 
laikė rankoje.

— Tai, ką aš padariau, padariau ponui 
daktarui, ir niekam kitam!

— Bet vieną dalyką mes turime išsi
aiškinti, Bergstromai, kol galime, — kal
bėjo tėvas. — Reikia bent už medžiagą 
atlyginti. Visai užtenka, kad šitas dar
bas kainavo tau laiko ir triūso.

— Atlyginti?! — paklausė Bergstro
mas. — Na, mes jau nesame tokie skur
džiai, kad neturėtume nė trupinio at

liekamos malkos, nors esame tik varg
šai sargai. Būkite geras, ponas daktare, 
ir nekalbėkite apie medžiagą!

Ir jis nuėjo.
Tačiau Okas ir tėvas liko stovėti, ir 

tėvas tarė:
— Kodėl tu nepadėkojai Bergstro

mui? Ar tu nesi patenkintas?
Okas tylėjo.
— Taip seniai jau tu nori rogučių, o 

dabar turi.
Jis padėjo ranką ant Oko galvos ir 

pasuko į save jo veidą, bet Okas nulei
do akis.

— Atrodo, kad tu būtum kažkuo susi
rūpinęs. Eik namo ir pasistenk, kol dar 
nėra vėlu, rogutes išmėginti!

Tą pačią akimirką Okas išsivadavo iš 
tėvo rankų ir pasileido bėgti.

Okas nežinojo, kodėl jis bėgo ir kur 
jis bėgo. Jis pranėrė pro vieną gatvės 
kertę ir atsidūrė prieš vieškelį, kuriuo 
buvo nukiūtinęs mažasis Jonkė. Jis bė
go ir bėgo. Gal jis neaiškiai jautė, jog 
už jo kažkas buvo, kažkas, kas norėjo 
priversti jį paimti rogutes. O jis tik bėgo 
ir bėgo. Maži, gumbuoti medžiai skrido 
pro jį, tačiau jis jų nematė. Šaltis, lyg 
botagu, smogė jam į veidą, tačiau jis 
nieko nejautė. Jis jau buvo bepuoląs 
ant grubaus kelio. Ir kai jau nebegalėjo 
toliau bėgti, metėsi, sunkiai dūsauda
mas, į pusnį ir karčiai verkė.

7.
Kai Okas grįžo iš savo bėgimo į na

mus, tylėdamas suvalgė savo kruopinę 
košę ir buvo linksmas, kad niekas ne
klausinėjo apie jo nesuprantamo elge
sio priežastis.

Tačiau kai jis jau gulėjo, prie jo atėjo 
tėvai ir atsistojo prie jo lovos; jie ilgai 
išstovėjo ir susimąstę į jį žiūrėjo.

— Gal jis serga? — paklausė motina.
— Yra kažkas, kas jį slegia, — atsakė 

tėvas; — mes privalome būti kantrūs.
Ir laikas ėjo.
Okas dažnai prabūdavo lauke su sa

vo senomis, išgverusiomis rogutėmis, o 
naujųjų visai nelietė.

Jis jas pastatė malkinėje ir saugojosi 
prie jų arčiau prieiti.

Okui viena buvo aišku, būtent, kad 
mažasis Jonkė nebuvo išplepėjęs, kas 
jį paklaidino.

Bet kas nustabiausia — šitai nenura
mino jo širdies.
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Priešingai, jis jautėsi dar mažiau tu
rįs drąsos, kaip tada, kai dar laukė 
Bergstromo keršto.

Tėvai pastebėjo, kad jis labai ilgai 
prasėdi tylėdamas ir nežaisdamas, o 
paskui giliai atsidūsta ir tik tada vėl 
ima ką nors veikti.

Įvairiais būdais jis mėgino sutramdyti 
savo nerimą. Savo šventadieninio pyra
go gabalą atplovęs, susukęs į popierių, 
jis jį įkišo į mažojo Jonkės kišenių. Jis 
meldė Dievą ...

Bet nieko nepadėjo.
Jis vis ir vis darėsi labiau užsidaręs 

prieš žmones, net prieš tėvus, ir jo nuo
taika buvo nepastovi. Jis galėjo būti 
nuolankus, kaip ėriukas, ir tučtuojau jis 
buvo užsispyręs, lyg ožys.

O laikas ėjo.
Vieną dieną iš sniego Okas pasistatė 

olą, nedidelę, nes joje turėjo sėdėti tik
tai sutraukęs kojas.

Ir kai jis taip susitraukęs, kaip mažas 
paliktas eskimas, sėdėjo ir pro olos sky
lę žiūrėjo į lauką, ją užstojo dvi ilgos 
kojos, ir jis išgirdo griaudžiantį balsą:

— Taip, tu čionai sėdi, tu, užuot ro
gutėmis važinėjęsis?

Okas nieko neatsakė. Net liovėsi kvė
pavęs.

— Eikš lauk, kad galėčiau su tavim 
pakalbėti, — pasakė balsas.

Bet Okas pagalvojo, kad dabar bus 
geriausia, jeigu jis tylėsiąs.

— Eikš lauk, aš tau sakau, o ne, tai 
bus sugriauta tavo ola!

Bet Okas nesijudino.
Tada į olą įlindo ilga ranka ir sučiupo 

jį už vienos kojos, o kitą akimirką iš
traukė jį į lauką.

Čia stovėjo baisusis Bergstromas, o jo 
ilgi, juodi dantys kando jo geltoną 
barzdą.

— Kodėl tu neslaidžioji su rogutėmis?
— paklausė Bergstromas. — Gal būt, 
kad jos niekam netinka?

— Nagi... — atsakė Okas.
Jis apsidairė, žiūrėdamas, ar niekaip 

jau negalima pasprukti.
— Tai kodėl jomis neslaidžioji?
— Ką — paklausė Okas.
Jis sunkiai suprato Bergstromo kalbą.
— Nenusiduok kvailiu! Kodėl tu ne

sinaudoji rogutėmis? Kodėl jos visuo
met guli pamestos malkinėje?

— Todėl... kad jos dar nėra sausos,

Detroitiškis br. Kazys smuikuoja lietuviškas me
lodijos . . .

— atsakė Okas.
— Sučiaupk burną! Tu manai, kad aš 

jau taip kvailas ir tuo patikėsiu? Ar tu 
manai?

Okas tylėjo.
— Ar tu manai, kad aš toks kvailas 

esu, ką?
— Ne, — atsakė Okos.
Bergstromas garsiai nusijuokė.
— Tavo laimė, tavo! — jis pasakė.
Jis vėl pasilenkė prie Oko ir sugriebė 

jį už apikaklės.
— Žiūrėk man į akis, jaunikaiti! — 

tepasakė.
Okas žiūrėjo, bet tas jo žvilgsnis bu

vo netvirtas.
— Kodėl tu jomis neslaidžioji?
— Ką tai reiškia “slaidžioti”? —- pa

klausė Okas.
— Ar tu savo tėvų kalbos nemoki? 

Ar tu nežinai, ką reiškia “slaidžioti”?
— Ne, — atsakė Okas.
— Tai aš negaliu tau pagelbėti. Bet 

tu privalai pasakyti, kokią klaidą turi 
rogutės.

— Jos neturi jokios klaidos, — atsi
liepė Okas.

Jis pasisuko, spurstelėjo, norėdamas 
išsivaduoti iš Bergstromo žnyplių.

— Atsakyk, jaunikaiti! — suriko šisai 
ir jį pakratė.

— Jos neturi jokios klaidos! — atšo
vė Okas.

— Po perkūnais, koks tu užsispyręs...
— sumykė Bergstromas.

Okas dabar jau nėrėsi kuone iš kailio.
— Aš jų nenoriu! — pilna gerkle aša-
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rų jisai suriko. — Aš jų nenoriu! Aš 
jų nenoriu!

Valandėlę Bergstromas stovėjo nuste
bęs, nesurasdamas atsakymo, leisdamas 
Okui rėkti.

Okas stovėjo ir spoksojo į perplėštą 
Bergstromo švarko atlape sagos skylutę.

Staiga jį apėmė kažkoks įkvėpimas, 
ir jis panoro viską išsiaiškinti.

— Aš jų nenoriu todėl, kad per mane 
turėjo paklysti mažasis Jonkė, — gar
siai pasakė.

Jis savo žvilgsnį laikė įbedęs į Berg- 
stromą ir galvojo, kad tučtuojau tasai 
jį partrenksiąs vienu kumščio smūgiu 
į sniegą. Daugiau nieko nebuvo galima 
laukti.

Bet nuostabiausia buvo, kad atrodė, 
lyg Bergstromas nuo atsakymo būtų 
ėmęs ir pradžiugęs; jis giliai kvėpavo.

Ir paskui jis nusispiovė.
— Aš tai jau seniai žinau, — pasakė 

jis. — Ką, tu manai, kad mažasis Jonkė 
neturi burnos kalbėti?

Okas iš karto pajuto, kad nuo krūti
nės akmuo nusirito.

— Tu labai stebiesi, kodėl aš tau pa
dovanojau rogutes, kai tu tokią šunybę 
esi iškrėtęs, — kalbėjo Bergstromas to
liau. — Aš tau pasakysiu. — Jis pakėlė 
savo paraudusias akis ir žiūrėjo pro 
Oko galvą į tolį; jos dabar buvo beveik

Skyrių veda:s. V. Mantautas, West Baden 
College, West Baden Springs, Ind.U.S. A.

SKAUTŲ OBALSIO REIKŠMĖ
Lietuvi! Kančios ištremtųjų 
Ir kraujo žuvusių lašai 
Tebūnie priesaika gyvųjų, 
Kurių širdin jrašai: 
Kantrybė, darbas ir kova 
Ir vienas tikslas — Lietuva!

K. Bradūnas.

Dievui, Tėvynei ir Artimui — Skam
ba skautybės obalsis. Šiuose trijuose žo
džiuose telpa visa mūsų ideologija — 
programa. Tai yra skautų alfa ir omega, 
pagal kurias mes turime tvarkyti skau
tiškąjį gyvenimą. Keliomis eilutėmis 
trumpai bandysiu br. vyčiams apibūdin- 

liūdnos išraiškos.
— Kad tu buvai liurbis, — tęsė toliau, 

— aš tai žinojau, ir tai viskas. Bet kad 
puikus ponas tokią biauriai juodą naktį 
išeitų su vargšu, kuriuo niekas nesirū
pina, ieškoti jo paklydusio kūdiko, tai 
jau kas kita. Ir už tai tu gavai rogutes, 
nors tu užsipelnei bizūno.

Bergstromas apsisuko ir nuėjo į savo 
rūsį. Pirmą kartą Okas pastebėjo, kaip 
pavargusiai atrodė jo nugara ir kokie 
sunkūs buvo jo žingsniai. Ir jis žiūrėjo 
į jį, iš lėto pradingstantį juodoje skylėje.

Ilgą valandėlę jis liko bestovįs toje 
pačioje vietoje ir kojomis mušė sniegą. 
Jis mąstė ir mąstė.

Paskui jis šokosi ieškoti tėvo.
Ir čia jis antrą kartą suprato savo nu

sižengimą, kad jis taip ilgai buvo ty
lėjęs. ..

Bet jau vakare jis važinėjosi rogutė
mis mokyklos kieme. Čia buvo pilna 
žmonių: skriejo rogutės, didelės ir ma
žos, čiuožė pačiūžomis, sniege vartėsi 
suvirtę žmonės.

Okas, pasisodinęs ant naujųjų rogu
čių mažąjį Jonkę, krykštė, buvo links
mas, ir abudu važinėjosi, kaip niekuo
met.

Rogutės buvo puikios ...
Vertė V. M.

ti šiuos terminus.
Tarnauti Dievui tuo metu, kada žmo

gui Jo įdiegtieji kilniausi pradai, žmo
gų išskiria iš gyvulių tarpo. Žmogus pa
junta, kad jis yra daugiau negu kiti že
mės sutvėrimėliai. Jis nėra tas pats kas 
arklys, šuo ar katė. Ne žmogus gyvu
liams tarnauja, bet jie privalo jam pa
klusti. Bet žmogus jaučia, kad yra ir už 
jį aukštesnė esybė, kuriai ir jis turi nu
silenkti. Skautas tiki ir myli Dievą, bet 
laiko, kad Dievas sutvėrė mus tam, kad 
mes gyvendami būtume laimingi; 
džiaugtumėmės Jo didžiausia dovana — 
gyvenimu. Laimė ir liūdesys nėra du 
draugai. Mes nemanome, kad kančia yra 
gyvenimo tikslas, o žemė — ašarų pa
kalnė. Nenusimename ir dabar tremti
nio vargą vargdami.

Trumpai tariant, šiuo punktu sk. vy
tis turi stengtis suprasti Dievo prigimtį, 
o antra — išlavinti ir geriems tikslams 
naudoti savo kūną, kurį Jis tau paskoli-
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Po vyčių įžodžio stovyk
los koplytėlėje . . . Angli
jos rajono stovykla

no, išvystyti proto ir dvasios gabumus, 
kuriais Jis tave apdovanojo. Nepamiršk 
rodyti meilės ir gerumo kitiems, nes šis 
tarnavimo būdas Dievui tikrai patiks.

Motto: Tėvynė klaus — pareikalaus 
Tavęs brolyt, reiks atsakyt 
Kodėl gerai Jai nedarai. 
Kq tu į tai, ka tu į tai.

Tarnauti Tėvynei šiuo metu yra daug 
progų. Juk mes tremtyje esame mūsų 
tautos ambasadoriai, todėl ir turime ją 
tinkamai atstovauti kiekviena proga vi
sur ir visada.

“Ne vien ginklu savo Tėvynę vaduosi” 
— skambėjo obalsis, įrašytas mūsų ka
riuomenės vieno pulko vėliavoje. Tai 
turėtų įsidėmėti tie, kurie tarnavimą tė
vynei supranta tik su ginklu rankoje. 
Dabar gyvename dvasios kovos laiko
tarpį, tad mūsų pareiga palaikyti savo 
tautiečių tarpe tikėjimą savo tautos ir 
valstybės laisva ir šviesia ateitimi. 
Ruoštis patiems ir traukti kitus ruoštis 
dalyvavimui tėvynės atstatyme. Turime 
skiepyti savo tautiečių tarpe vienybės 
ir tarpusavio sugyvenimo, tolerancijos 
mintį, nežiūrint politinių pažiūrų skir
tumų. Jaunesniųjų tarpe tenka auklėti 
tvirtas asmenybes, sugebančias pasiau
koti Tėvynės reikalams, nelaukiant at
lyginimo už tai. Visada tinkamų progų 
metu ir tinkamu būdu turime pabrėžti 
svetimųjų tarpe mūsų tautos laisvo gy
venimo viltis, teises ir mūsų kovas bei 
aukas. Tai bus tik keli pavyzdžiai tarny
boje Tėvynei. Juk vyčiai privalo patys 
ieškoti naujų kelių ir būdų savo ideolo
gijos įgyvendinime.

Partizanų kovos ir vargai neverčia 
mūsų verkšlenti ir nusiminti, nes jie 
mums prikišamai rodyte rodo, kad seno
ji didvyrių tautos dvasia dar nemirė, 
dar gyva. Vergovės metai nepalaužė 
mūsų. Ateitis priklauso mums, nes tau
tos dvasia pasireiškianti tokiu didvy
rišku pasiaukojimu Tėvynės labui.

“Nelauk iš kito nieko, bet visa duok 
pats ką gali” — tai būtų įžanga į trečiąjį 
skautų šūkį. Padėti silpnesniesiems, 
vargstantiesiems ir skriaudžiamiems — 
štai riterių dėsnis, kurį modernusis rite
ris sk. vytis turi progos ypatingai plačiai 
vykdyti. Gyvendamas tremtyje, pats 
vargdamas tą patį vargą, vytis neturi 
užsimerkti ir praeiti pro šalį, matyda
mas kitus jo pagalbos prašančius. Jis 
turi matyti kur, kam ir kuo gali padėti. 
Kaip daug vargo , skausmo ir sunkumų 
pavienis vytis ar būrelis drauge gali pa
šalinti savo darbu atliekamu laiku. Čia 
norėtųsi priminti Vaižganto žodžius: 
“Laimės ieškojau kitiems — pats tapau 
laimingas!” Tai turėtų mums būti kel
rodžiu artimo tarnyboje. Tarpusavio pa
rama tebūnie tas gerasis cementas mūsų 
tautinei vienybei sustiprinti svetur.

Skautybės kūrėjas Baden Powellis 
laiko aukščiausiu skautybės tikslu pa
daryti žmogų laimingą, kurio siekimai 
tokie platūs, neseikėti. Filosofų teigimu 
savo asmenišką laimę žmogus tegali ras
ti tik tarnaudamas kitiems, tik atsižadė
damas savo siaurų interesų, dirbdamas 
kitų, o pirmiausia savo Tėvynės labui.

Zugaitis.
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Skyrių veda jūrų s. B. Stundžia, 89 Glenlake Avė., Toronto, Ont. , Canada

VIENO LAIVO PASLAPTIS
Senovės jūrininkui tolimi ir nepažįs

tami vandenynai bei jūros buvo pilni 
įvairių pabaisų: didžiulių gyvačių, keis
tų ir pavojingų žuvų, milžinų aštuonko- 
jų, na, ir visokių kitokių siaubingų su
tvėrimų, kokių nė žmogaus vaizduotė 
negalėdavo aprėpti.

Grįžę iš tolimų nežinomų kraštų, tie 
senovės vyrai pasakodavo šiurpą ke
liančių istorijų, nuo kurių, rodos, ir 
kraujas kūne turėtų sustoti vaikščiojęs. 
Iš tikrųjų argi nebaisu tada būdavo, kai 
anie vyrai turėdavo buriuoti per ugnies 
jūrą arba kai iš jūros išnėręs aštuonko
jis apkabindavo savo galingais čiuptu
vais laivą ir nutraukdavo į paslaptingas 
gelmes!? Dar ir šiais laikais jūrininkai 
be jokio noro, ir nepasakyčiau, kad be 
baimės, plaukia į Sargaso jūrą, kuri iš 
visų vandenų yra paslaptingiausia ir 
pavojingiausia.

Betgi reikia pripažinti, kad ir visais 
laikais visos jūros buvo ir yra pilnos 
paslapčių — prisiminkime tik laivus 
vaiduoklius, paskendusius lobius, pa
slaptingas salas ir kitus įvairiausius nu
sidavimus.

Šį kartą neburiuosim į Sargaso jūrą. 
Praplaukę Azorų salas, pasuksime kur
su į Portugalijos pakraščius, maždaug 
380 mylių į vakarus nuo Roco rago, kur 
1872 m. gruodžio mėn. 5 d. po pietų plau
kė Naujosios Škotijos brigas Dei Gratia, 
kursu iš New-Yorko į Gibraltarą, veda
mas kapitono Morehouse. Jūra buvo 
palyginamai rami, lengvas vėjas pūtė 
iš šiaurės. Netoliese plaukė vokiečių gar
laivis į V. Indiją, o už kelių mylių ma
tėsi kitas burlaivis.

Vokiečių laivo kapitonas pranešė Dei 
Gratia laivui, kad jis signalizavęs neži
nomam burlaiviui, bet pastarasis nieko 
neatsakęs.

Tą popietį Dei Gratia buriuodama 
širborto bugu, ėmė lenkti tą nežinomą 
brigą, kuris taip pat buriavo štirborto 
bugu, nors jo priekinės burės, fokas ir 
priekinio stiebo štagos burė, buvo iš
temptos iš bekborto.

Visiškai susilyginus, kapitonas More
house nustebo, kai atpažino kad tai bri
gas Mary Celeste, kuris tuo pačiu laiku 
New-Yorke pasikrovė kaip ir Dei Gra
tia, bet išėjo į jūrą kelias dienas anks
čiau. Mary Celeste kapitonas Briggs bu
vo senas Morehouse draugas ir abu kar
tu vakarieniavo prieš Mary Celeste pa
liekant uostą.

Į Dei Gratia signalus Mary Celeste 
neatsakė. Priekinių burių užtakelavimas 
kapitonui Morehouse buvo keistokas, to
dėl pasitaręs su šturmanu, nutarė, kad 
įgula apačioje girtuokliauja.

Tuo metu laivai priartėjo per pusę my
lios. Jokios gyvybės ant brigo nesima
tė. Visiškai sugretėjus, į šauksmus nie
kas neatsakė — Mary Celeste denis bu
vo tuščias ir laivą gaubė visiška ramybė.

Kapitonas Morehouse įsakė nuleisti 
valtį, pirmam šturmanui paėmus du vy
rus nuirkluoti į Mary Celeste ir ištirti 
kas ten atsitiko: maištas, liga ar dar kas.

Užlipę ant borto vyrai rado laivą 
tvarkoje, buriuojantį vieną be įgulos ar
ba su dvasių įgula, kaip kad “Skraidan
tis Olandas”.

Vėliau, atvykus kapitonui, laivas bu
vo pagrindinai ištirtas. Takelažas ir lie
muo radosi geram stovyje. Važta, kurią 
sudarė 1700 alkoholio statinių, buvo sa
vo vietoje. Maisto ir vandens, atrodo, 
pakako. Ant denio visur buvo pavyzdin
ga tvarka. Jūreivių patalpose kabojo 
džiovinami drabužiai, gulėjo nesurūdy- 
ję skustuvai, visokie asmeniniai reikme
nys ir net pinigų buvopalikta. Virtuvėje
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viskas atrodė taip, lyg kad virėjas būtų 
išėjęs poilsiui. Kapitono kajutėje radosi 
knygos, gaidų sąsiuviniai, ant stalo siu
vama mašina su medžiagos gabalu ne
baigtu siūti, pradėtas rašyti laiškas — 
matomai I-mo šturmano, ant žibinto pa
kabintas kapitono laikrodis, pusiau su
valgyti pusryčiai, logo knygos lapai ro
dantieji, kad paskutinis įrašas buvo pa
darytas lapkričio mėn. 25 d. —- na ir visi 
kiti asmeniniai daiktai.

Atrodė, kad įgula skubėjo palikti lai
vą, nes maisto patalpose keli atdari stal
čiai buvo paskubomis ištuštinti; trūko 
laivo dokumentų (išskyrus logo knygą) 
ir nesimatė kapitono chronometro. Lai
vo pagalbinė valtis buvo taip pat din
gusi.

Paskutinė logo knygoje įrašyta radi
mosi vieta buvo tokia: Lat. 35°56’N, 
Long. 27°20’W, arba kitaip sakant, apie 
100 mylių į vakarus nuo Azorų salos 
Santa Maria. Radimosi vieta buvo nusta
tyta lapkričio mėn. 24 d., o įrašai į logo 
knygą buvo tęsiami iki kitos dienos 8 
vai. ryto, kada laivas turėjo praplaukti 
šiaurinį Santa Maria salos pakraštį. Tai
gi Mary Celeste be įgulos ir nevairuoja
ma, per 10 dienų ir naktų, laikydamosi 

vieno kurso praplaukė apie 370 mylių 
kol ją užtiko Dei Gratia brigas.

Tuo pat laiku buvo surastas durklas, 
kuris atrodė turėjo kraujo žymių, taip 
pat kaž kas panašaus užtikta ant denio. 
Laivo priekis buvo truputį sužalotas, bet 
neprakirstas kiaurai. Tai ir viskas ką 
Dei Gratia įgula nustatė tirdama laivą.

Kapitonui Morehouse nieko neliko, 
kaip paskirti šturmaną su pora vyrų va
dovauti laivui, nuvesti į Gibraltarą ir už 
išgelbėjimą pareikalauti atlyginimą — 
tas žinoma ir buvo padaryta.

Mary Celeste buvo 282 tonų, statyta 
1861 m., priklausanti J. H. Winchester 
Co. New-Yorke. Kapitonas Briggs buvo 
skaitomas rimtu ir patyrusiu senos mo
kyklos jūrininku. Paskutinėje kelionėje 
kartu plaukė jo žmona, dviejų metų 
dukrelė ir septynių vyrų įgula.

Atvykus abiems laivams į Gibraltarą 
pasklido įvairios istorijos — gal ir todėl, 
kad kapitonas Briggs nebuvo svetimas 
toje uoloje.

Anglų admiraliteto jūrų teismas per
ėmė laivą savo žinion ir tikrino, tyrinėjo 
kol kiekviena pėda liko apžiūrėta.

Iš karto buvo spėjama, kad Mary Ce
leste atsitrenkė į uolą, nes laivo priekis

Prek. laivo kap. A. Urbelis, jachtos savininkas, ir v. valt. V. Zelenkevičius buriuoja (obu buvę ir Lie
tuvoje K. Birutės laivo jūrų skautai)

21

22



buvo išrėžtas aštriu daiktu, įgula išsi
gandus paliko laivą, bet niekas iš plau
kusių vyrų nebuvo užtiktas, be to, laivo 
šonas nebuvo kiaurai prakirstas ir bilžė 
buvo sausa.

Toliau buvo mėginta viską aiškinti 
maištu. Atseit, įgula pasigėrė, nužudė 
kapitoną su šeima ir pabėgo. Bet taria
mos kraujo dėmės pasirodė esančios rū
dys. Be to, įgula tuo atveju būtų laivą 
paskandinusi nusikaltimui nuslėpti. Pa
pildomas aiškinimas buvo tas, kad pa
galbos valtis buvo sudaužyta į pakran
tės uolas ir visa įgula žuvo. Iš tikrųjų 
Santa Maria salos pakraščiai yra pavo
jingi. Bet iš kitos pusės kapitonas Briggs 
gerai sugyveno su įgula. Kapitonas 
Morehouse galvojo, kad pakrantėje lai
vas pateko į srovę ir buvo pavojus su
dužti, todėl įgula susėdo į pagalbos val
tį, bet pakilęs vėjas pagavo brigą ir iš
nešė iš srovės. Įgula gi su irklais jo ne- 
bepavijo ir jų jaulas buvo sudaužytas į 
uolas. Bet vėl — logo knygoje nebuvo 
įrašo apie, srovę, tik pasakyta, kad vėjas 
lengvas, gražus oras ir krantas matosi 
už 6 myli!. Be to, kapitonas Briggs nebu
vo koks naujokas, kad dėl menkos prie
žasties paliktų laivą. Dar viena priežas
tis galėjo būti, kad aukštos temperatū
ros pasėkoje susirinko alkoholio dujos ir 
įvyko sprogimas. Pradžioje sprogo vie
noje vietoje, o gal būt ir du sprogimai 
•įvyko vienas po antro. Aišku, baimė tu
rėjo būti pamatuota, nes 1700 statinių 
alkoholio galėjo išnešti laivą į padanges. 
Laiko daug nebuvo: kapitonas sugriebė 
chronometrą, iš maisto sandėlio pasku-

LSB VS su jūrų s. B. Stundžia ir Dr. K. Aglinsku 
Toronte spalių mėn. 24 d.

nuotr. L. Knopfmilerio

bomis paimta konservų ir, nuleidus val
tį, visi skubėjo pasprukti iš laivo. O gal 
nuleidžiant valtį ji apsivertė ir visi pri
gėrė.

Dar kiti spėliojo, kad įgulai pasirodė, 
kad laivas leidžia vandenį, kapitonas ga
vo širdies priepuolį ir mirė arba buvo 
nuplautas nuo denio; todėl pavojui už
ėjus visi neteko galvų ir paskubomis 
paliko laivą. Bet, kaip anksčiau buvo 
minėta, laivo dugnas rastas sausas.

Taip iki šių dienų nei vienas iš Mary 
Celeste įgulos nebuvo surastas, nei jokių 
žinių negauta ■— tad pats, mielas skaity
tojau, gali spėti, kas su jais atsitiko.

Laivas, nuvežęs alkoholio važtą į Ge
nują, par buriavo atgal į Ameriką, kur 
ėjo pardavinėjamas iš rankų į rankas, 
nes jame niekas nesiryžo dirbti, kol 1884 
m. prie Haiti krantų užbėgo ant Rochell 
rifo ir paskendo. B. S.

PADĖKA

Vyr. valt. V. Zelenkevičiui iš Brooklyn, N.Y. 
paaukojusiam $10 knygos "Buriavimas ir 
Jūrininkyste" paskutinių skolų išmokėjimui, 
dėkoja

LSB Jūrų Skautų Skyrius.

TRUMPAI
A Š.m. spalių mėn. 23-24 d. į Torontą suvažia

vę jūrų skautai ir jūsų budžių vadai, įeinantieji j 
LSB Jūrų Skautų Skyrių, aptarė priemones ir ga
limybes dar didesnei veiklai išvystyti. Aptarta jūrų 
skautams ir jūrų budžiams tinkamų pastatų tipai, 
apsvarstyta jaunųjų jūrų skautų organizavimas ir 
apmokymas. Susirūpinta vadų paraengimu; čia 
kreiptinas dėmesys į jų būdo savybes ir kvalifikaci
jas jūrininkystės srityje. Ta proga aptarti pakeiti
mai jūrų skautininkų statute. Užakcentuota, kad 
jūrų skautų užsiėmimai būtų pravedami draus
mingai ir su didžiausiu atsargumu, tuo apsisaugo- 
jant nuo nelaimių.

Jūrų skautų vadus priėmė LSB VS, su kuriuo 
buvo išsikalbėta bendrais skautų ir jūrų skautų 
reikalais. Kaip svečias pasitarimuose dalyvavo ir 
LSB skautų vyčių skyriaus vedėjas jūrų s. H. Ste- 
paitis. Baigiantis pasitarimams, žodžiu pasveikintas 
VS vs. S. Kairys, o raštu VS v.s. O. Zailskienė už 
jūrų skaučių skyriaus atkūrimą ir ats. b. gen. T. 
Daukantas. Pasitarimams vadovavo jūrų s. B. Stun
džia ir jūrų s. Dr. K. Aglinskas.

* Čikagoje suorganizuotas naujas jūrų skautų 
Nidos laivas, kuriam vadovauja v: valt. J. Merke
lis, ir jaunesniųjų jūrų skautų Žilvino laivas, kurio 
vadu yra valt. E. Simaitis.

A Montrealio jūrų skautams uždarant vasaros 
.sezoną, dalyvavo ir Toronto jūrų skautų būrelis 
vadovaujamas valt. M. Slapšio.

* Vienetai, kurie dar negavo jūrų skautų prog
ramų, gali jų gauti LSB Jūrų Skautų Skyriuje.
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KAIP TURIM TREMTYJE GYVENTI IR VEIKTI
A. Brinkis

(Vasario 16 gimnazija, Vokietijoje)
Esu Lietuvos reprezentantas tremty

je. Svetimieji stebi mane kiekviename 
žingsnyje. Žinau, kad nuo mano elgesio 
priklauso, kokį jie vaizdą susidaro apie 
Lietuvą. Ar Lietuvos vaizdas skambės 
garbingai ar ne, priklauso nuo manęs. 
Tad mano pareiga yra, kad visur gerai 
apsieičiau, daryčiau visiems malonų įs
pūdį. Taip pat turiu svetimtaučiams pa
rodyti, kad esu kultūringas žmogus, pa
siryžęs už savo Tėvynės interesus kovo
ti. Niekados negaliu praleisti progos aiš
kinti svetimiesiems dabartinę Lietuvos 
būklę, turiu kitus supažindinti su 
skriaudomis padarytomis Lietuvai. Bet 
to neužtenka. Mano pareiga yra sudaryti 
kitiems vaizdą apie lietuvių tautą, jos 
praeitį, pasiektus laimėjimus ekonomi
nėje ir kultūrinėje srityje.

Taip pat turiu būti geras tautietis. 
Gražiai sugyventi su savo krašto žmo
nėmis. Kad nenutrūkčiau nuo bendro 
tautos kamieno, turiu dalyvauti lietuvių 
organizacijose, jas remti. Jei galimybės 
leidžia, turiu taip pat prisidėti prie lie

tuviškų organizacijų steigimo. Ir ne vien 
tik organizacijos, bet ir spauda lietuvių 
kalba yra didžiausias ginklas kovoje su 
tautos priešais, pavergusiais Lietuvą.

Jei mes, lietuviai, būsim vieningi, tai 
pergyvensime ir šį liūdną mūsų tautos 
kančios laikotarpį. Nevienybė yra mūsų 
didžiausias priešas. Ji skaldo mūsų ir 
taip menkas jėgas. Taigi mano pareiga 
ne tik budėti, kad aš pats kultūringą gy
venimą vesčiau, bet ir kiti tautiečiai. 
Kad jie būtų vieningi, gerai sugyventų. 
Turiu būti kitiems geru pavyzdžiu, kas 
ypatingai čia Vokietijoje reikalinga gy
venant stovyklose, nes žmonės, gyven
dami blogose sąlygose ir prarasdami 
viltį grįžti į Lietuvą, labai lengvai pasi
duoda alkoholiui, tuomi pakenkdami ge
ram lietuvio vardui.

Gyvenkime visur taip, kad žmonės 
mus vien geru minėtų. Tuomet būsime 
ne tik sau gero padarę, bet ir savo Tė
vynei! Vis budžiu!

(Šis rašinėlis buvo patiektas Brolijos vienetų 
pažangumo varžybose 1953 m.)

Melburno tunto tautinių Šokių grupė su vadovu ps A. Karpavičium ir akordeoniste M. Laisvėnaite.
Nuotr. Butkūno.
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BROLIJOS VADUOS PASTOGĖJE

* v. s. V. Skrinskas, jam pačiam pra
šant, atleistas iš LSB Vadijos Skautinin
kų Skyr. vedėjo pareigų nuo š.m. lap
kričio mėn. 10 d, Br.vadovai prašomi vi
sus su šiuo skyriumi susijusius reikalus 
nukreipti į LSB Vadijos reikalų vedėją 
ps. VI. Morkūną, 277 Evelyn Ave., To
ronto, Ont.

* LSB Vyriausiasis Skautininkas gruo
džio mėn. 1 d. išleido "Šaukiamąją Kri
vulę" Korespondencinei Brolijos Vado
vų" Sueigai (KBVS). Šioje sueigoje bus 
aptarti Brolijos darbo planai ateičiai ir 
išrinkta nauja Brolijos vadovybė.

KANADOS RAJONAS

Toronto, Ont.

* Lapkričio vidury čia lankėsi Montre- 
alio tunto tuntininkas ps. St. Naginionis. 
Pasikalbėjime su Brolijos VS svečias 
tuntininkas pareiškė, kad šios žiemos 
"Skautų Aido" vajuje montrealiečiai iš- 
statys pačias geriausias savo pajėgas. 
Šitai ypač tenka įsidėmėti didesnėms vie
tovėms, kaip Torontu! ir Čikagai, kurios 
pramatytos rimčiausiais šio konkurso 
varžovais. Sėkmės visiems!

* Skautų vyčių Perkūno būrelis, vado
vaujamas s. v. si. G. Šerno, pradėjo įgy
vendinti tradiciją kiekvieną pirmą mėne
sio penktadienį reguliariai rinktis suei
goms, kurių pobūdis, ieškant vyčiavimui 
kelių, kiek skirtingas nuo įprastų sueigų . 
Štai, vieną kartą vyčiai renkasi su šei
momis tarpusavio draugiškumui stiprinti, 
kitą kartą paruošiamas vyčių klausimais 
referatas, lankomos meno galerijos, pla
nuojamos bendros visų išvykos į kitus 
miestus.

* Š. m. lapkričio 7 d. Lietuvių Namuose 
įvyko Šatrijos ir Rambyno tuntų štabų 
bendras posėdis su "Sk.Aido" redakcijos 
kolektyvu. Redakcija painformavo šta
bus apie laikraščio padėtį, kviesdama vi- 
sus-as ir šiais metais energingai stoti į 
"Sk.Aido" platintojų eiles. Žinant, kad 
Toronto vienetams tenka dirbti laikraščio 

administravimo ir ekspedijavimo darbus, 
buvo tartasi ir šiais klausimais.

* Š.m. lapkričio 14 d. s. v. v. si. J.Ba
naičio namuose įvyko vyčių dr-vės neo
ficiali sueiga, kurioje buvo svarstoma, 
kokia forma turėtų reikštis veikimas se
nųjų vyčių, atsižvelgiant į jų amžių ir uži
mamas vietas, vadovaujant skautų bei 
vilkiukų vienetams. Bendroje išvadoje 
prieita vieningos nuomonės, kad reikia 
iš nariais nebegausių Lituanikos ir Da
riaus-Girėno būrelių sudaryti senųjų vy
čių vienetą, į kurį ateityje galėtų jungtis 
ir kiti skautai vyčiai. Naujojo vieneto 
vadu išrinktas ps. L. Kalinauskas, pava
duotoju s. v. v. si. J. Banaitis. Tolimesnio 
veikimo gairės bus paskelbtos po antrosios 
šio vieneto sueigos. Sueigos dalyviai su
metė po $1.00 Kalėdų gerajam darbeliui.

* Vilkiukų dr-vė, vadovaujama ps. F. 
Mockaus, smarkiai ruošiasi II pat.laips
nio egzaminams, o kandidatai pasiryžę 
duoti per ateinančią Vasario 16-tąją vil
kiuko įžodį. "Sk.Aide" nr.ll paskelbtos 
mažiesiems pastabumo varžybos drau
gininko paskelbtos dr-vei kaip privalomas 
konkursas būreliams. Taip pat drauginin
kas džiaugiasi, kad visi vilkiukai pre
numeruoja "Sk.Aidą" ir jį mielai skaito.

Per-nas
* Pereitą žiemą pradėti skiltininkų kur
sai, vasarai praėjus, tęsiami toliau. Iš 
viso jau padaryta 12 sueigų kursantams. 
Sueigų metu pravedami pašnekesiai. Va
saros stovykloje kursantai išėjo praktinio 
lavinimosi kursą. Šiuo metu kursus lanko 
9 skautai.

* Š.m. lapkričio 19 d. skaučių Živilės 
dr-vė, vadovaujama ps. I. Šernaitės, Šv. 
Kazimiero salėje suruošė viešą vakarą. 
Programa gerai paruošta, vykusiai suda
ryta ir pravesta. Ją pradėjo sk.D.Skrins- 
kaitė, paskambindama pianinu tris nuo
taikingus dalykėlius. Toliau deramai pri
taikytame apšvietime scenoje pasirodė 
keturios skautės, vasaros stovykloje da
vusios įžodį - J.Dailydaitė, Z. Peseckaitė, 
V. Barcevičiūtė ir Z. Stančikaitė. Gražiai 
jos atliko plastiką. Po to R. Juknevičiūtė 
akomponuojant D. Ščepavičiūtei, su giliu 
įsijautimu padainavo "Tykiai tykiai Nemu
nėlis teka". Šiupinio ketvirtuoju pasiro-
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dymu - baletu - kurį atliko L.Kuolaitė ir 
Ž. Nalivaikaitė, mokinės žinomų Toronte 
baleto studijų, publika neperdėtai žavėjo
si. Linksmesnei nuotaikai toliau išbėgo 
trys "katės" - R.Merkelytė, G. Lazaus
kaitė ir L. Januševičiūtė. Jscenizavo dai
nelę apie gudrų katinėlį ir piktų šeiminin
kų. Augančiai pianistei D. Ščepavičiūtei 
paskambinus Fr. Šuberto "Imprompto" , 
sekė dr-vės sukurti kupletai. Apdainuoti 
smagesni ir liūdnesni skautiško gyvenimo 
įvykiai publikai kėlė skanaus juoko. Prog
rama baigta tautiniu šokiu "Blezdingėle" , 
kurių skautės be priekaištų sušoko. Dė
kingos jos p. Šadeikienei, kuri jas to šo
kio pamokė. Programų vedė sk. B. Gri- 
gaitjdė. Programai pasibaigus, vyko sma
gus jaunimo pasišokimas, savo charak
teriu taip primenųs-Nepr. Lietuvoj rengtus 
moksleivių pobūvius. Gaila tik, kad šiuo 
tikrai gerai paruoštu, pakankamai išrek
lamuotu, kultūringai pravestu vakaru su
sidomėjimas buvo palyginti mažas. Skau
tiškasis jaunimas į vakarus nežiūri kaip 
į pasipelnymo šaltinį. Jam tereikia jų 
pastangų įvertinimo ir moralinės visuome
nės paramos dirbamiems darbams. įvai
rių švenčių progomis įpratusieji jaunimų 
pabrėžti kaip tautos ateities žiedų turėtų 
apie tai pagalvoti. -SKS -

JAV RAJONAS

Detroit, Mich.

* Spalių 2 d. Detroito skautės ir skau
tai suruošė laužų - vakarų, kurį pravedė 
v.si. D.Šeputaitė. "Tegul mūs pasirody
mai ir dainos prablaivo jūsų mielus vei
dus. . ." su daina pradėjo laužų vyr.skau
tės. Ir tikrai, veidai prasiblaivė bestebint 
jaunesnes skautes (vad. L. Petrauskaitei) 
gražiuose drabužiuose šokančias drugelių 
šokį. Gal kiek nustebinti svečiai, kad ir 
jiems tenka "pasirodyti" - sudainavo "Šė
riau žirgelį..." Vėl sekė pasirodymai: 
"Radio", "Reporteris", deklamacija, pa
kaitom su daina. Ypač publikai patiko "Se- 
herezada", dviejų paveikslų vaidinimas, 
parašytas ir surežisuotas pačių Žuvėdrų, 
vad. A. Rastenytės, kur puikiai apsirengę 
princesės iš Tūkstantis ir viena naktis, 
šoko, senajai raganai piktai kvatojant. Iš 
prabangiųjų rytų mus sugrąžino jaun. sk. 
Leknius, puikiai smuiku atlikęs lietuviškų 
dainų pynę. Laužo vedėjos paprašyti sve
čiai dainavo "Augo sode klevelis..." 
Kregždės suvaidino "Vaizdelį prie pala
pinės" (parašyta sk. V. Lekniutės), o vyr . 
skautės padainavo kupletus. Publikai skau
tiškai paplojus ir vėl linksmai padaina
vus dainų, pasirodė Lapės, vad.D.Bulga- 
rauskaitės su puikiu montažėliu, kuris 
yra tikras pavyzdys veržlios skautiškos 
dvasios, kur viskas pačių sukurta ir pa
rodyta. Neveltui svečiai palydėjo audringu 
plojimu.’ Programa buvo baigta bendra 
daina "Leiskit į tėvynę...". Vėliau sekė 

šokiai bei žaidimai jaun. skautams.

* Spalių 10 d. įvyko Gabijos tunto suei
ga, pravesta D. Seputaitės. Sueigų pradė
ta šūkiais, po kurių sesė raportai ir įsa
kymai. Po to v. s. K. Kodatienė įteikė pa
sižymėjimo ženklus D.Šeputaitei, A.Ras
tenytei ir D. Bulgarauskaitei ir tunto var
du pasveikino Ž.Buknytę ir M. Švobaitę , 
neseniai pakeltas į paskautininkės laipsnį. 
Sekė dainos, o po jų - per septynias mi
nutes sukombinuoti pasirodymai. Pašoko 
paukštytės, vaidino Kregždės ir Lapės, 
o ypač gražiai padainavo Žuvėdrų kvar
tetas. ps. A. Banionis parodė filmų iš per
eitos stovyklos, kuri sukėlė daug malonių 
prisiminimų.

* Iki šiol ėjusios vadovių pareigas tun
te: D. Šeputaitė - adjutantės, L. Griškelytė 
- sekretorės ir M.Svobaitė - jaun. skau
čių draugininkės, pasitraukė iš pareigų, 
Kiek anksčiau į Čikagų išsikėlė I. Geru- 
laitytė - vyr. skaučių skiltininkė ir A.Ka- 
šelytė - skaučių skiltininkė. Naujų tunto 
vadovybę sudaro: D. Bulgarauskaitė - ad
jutante, I.Neveravičiūtė - vyr.sk. skilti
ninkė, A. Rastenytė - Vilijos draugininke, 
A. Gintautaitė, J. Miltakytė, C. Griciūtė ir 
M.Lekniūtė - skiltininkės. Jaun. skautėms 
vadovauja: L. Petrauskaitė - draugininke , 
D.Memėnaitė - adjutante, M.Skirgaudaitė, 
R. Černiauskaitė, V. Buivydaitė ir A. Vai
čiūnaitė - skiltininkės. Sėkmės naujai 
vadovybei. D.Š.

New York, N. Y.

* Spalių 23 d. "Rambyno" skautų sto
vyklautojų linksmavakario proga buvo su
šaukti New Yorko skautų tėveliai, kur, 
jiems gausiai susirinkus (apie 40), buvo 
išrinktas pirmų kartų New Yorko istori
joj skautų tėvų ir rėmėjų k-tas: A.Re- 
ventas - pirm., J. Audėnas ir O.Tercijo- 
nienė - vicepirm., p. Gudas - iždininku, 
J. Janulevičienė - sekr.,ir dr. E.Noakas 
ir P.Ulėnas - nariais.

Visas linksmavakaris praėjo labai 
linksmoj, skautiškoj nuotaikoj ir gausus 
skautų-čių suvažiavimas (apie 300) prašo
ko visas rengėjų viltis. Šalia New Yorko 
dalyvavo broliai ir sesės iš daugelio Ryti- 
nuo pakraščio vietovių.

Programoje buvo spalvota filmą ir 
nuotraukos iš "Rambyno" stovyklos, o 
taip pat v. si. V. Strolia iš Bostono gražiai 
užėmė publikų savo magiškais numeriais. 
Skautų vyčių oktetas nedainavo dėl techniš
kų kliūčių. Filmas, kurį susuko brukly- 
nietis si. G. Penikas, paliko visiems labai 
malonių įspūdžių - stovyklautojai prisi
minė giedrias stovyklos dienas ir žiaurųjį 
uraganų; nebuvę stovykloj broliai ir sesės 
pasidžiaugė, matydami gražius stovyklos 
vaizdus ir darniai žygiuojančias unifor
muotų skautų gretas, bet, turbūt, didžiau
sia filmo rodymo prasmė buvo ta, kad jų
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pamatė skautų tėveliai. Tos stovyklos 
vaizdai, be abejo, prisidėjo daug prie 
tvirto tėvų k-to sudarymo, ir pakėlė skau
tiškąją dvasių tiek tėvų, tiek skautų tarpe.

Į susirinkusius kalbėjo buvęs "Ram- 
byno" stovyklos viršininkas ps. A.Bane
vičius iš Bostono, Mass, ps. V.Pileika iš 
Hartfordo, Conn., Atlanto pakraščio skau
tų vyčių vadas, ir si. Rom. Kežys, New 
Yorko skautų.-čių vietininkas. Gaila, kad 
vakaro pasilinksminimui teko keltis be - 
veik į kitą galą miesto, ir rengėjai dėl 
to visų sesių ir brolių atsiprašo ir tuo 
pačiu užtikrina, kad tokį persikėlimą jie 
buvo priversti padaryti, nes tik keletą 
dienų prieš vakarą jiems buvo pranešta, 
kad jų užimtoj salėj negalima bus šokti. 
Tačiau tai nepakenkė skautiškai nuotaikai, 
ir į p, Belecko svetainę sugūžėjo apie 200 
jaunimo, kur buvo gražiai pasilinksmin
ta ir padainuota iki vidurnakčio. R. K.

Boston, Mass.

* Brocktone sėkmingai veikia skautų 
dr-vė, kuriai vadovauja Lapinas psi. V. 
Dilba.

* Spalių 17 d. Be 
jono vadeiva s. A. 
tarimą su vietini 
lankė v. s. dr.V.Čc^

ALp(LK)3083 
195^, Nr.12

* Spalių 17 d. ASS turėjo sueigą, kurios 
metu ps. K. Nenortas išrinktas skyriaus 
pirmininku, o s. D. Labuckaitė ir ps. T. 
Naginionis valdybos nariais.

* Vietininkijos krepšinio komanda gavo 
leidimą naudotis miesto valdybos sporto 
sale.

* Vietininkijos veiklai pagyvinti lapkri
čio pradžioje perorganizuota vadovybė 
Vietininko s.L.Končiaus įgaliojimu viet. 
vadovavimą perėmė ps. A. Banevičius. 
Adjutantu paskirtas A. Matulaitis. DLK 
Kęstučio skautų dr-vės naujasis dr-kas 
yra s. v. v. si. Vyt. Strolia, o DLK Gedi
mino vilkiukų dr-kas s.v. v. sl.R.Mieželis .

* Pagal Vadų Lavinimo Skyriaus prog
ramą suorganizuoti skiltininkų kursai, 
kuriuos lanko nemažas skaičius vadovų.

A.L.

ATSIŲSTA PAMINĖTI:

* J. Sužiedėlis, istorijos apysaka iš Vy
tauto Didžiojo laikų ŽALGIRIS, 127 psl. 
Išleido ir spaudė Nidos spaustuvė, 3, Sou
thern Row, London, W. 10. 1954 m. Kai
na nepažymėta.

Br. Daubaras, DUONOS BEIEŠKANT. 
Išgyvenimai Renatos Lipertaitės, išėju
sios ieškoti duonos į Lietuvą, kai baisus 
badas siautėjo Rytprūsiuose, juos užėmus 
raudoniesiems. Knyga 121 psl. Nidos 
Klubo leidinys Nr. 2. Rinko ir spaudė Ni
da Press. 1954 m. Kaina nepažymėta.

SU ŠYPSENA ...

* Susirūpinęs tėvas: "Ar tai jūs būsite, 
kuris išgelbėjote mano sūnų upės ledui 
lūžus?"

Skautas vytis!' "Taip, pone, bet tai nie
ko ypatingo.

Tėvas;"Kaip tai nieko ypatingo? Sakyk, 
kur yra jo pirštinės!"

* Tai įvyko kelyje Nr. 89. Pilietis ne
šėsi savo sportine mašina beveik 90 my
lių greičiu į valandą ir susisiekimo poli
cininkas jį pavijo tik tuomet, kai šis su
stojo prie gazolino stoties.

"Sakyki, bičiuli, ar nematei, štai, ten, 
skelbimo?"

"Taip, pone", atsakė greituolis, "bet 
aš maniau, kad tai reiškia 89 mylios į 
valandą".

"Bičiuli", policininkas nusišypsojo , 
"kaip visdėlto gerai, kad tave pavijau pirm 
negu įsukai į kelią Nr.301 Į"

* Skautas: "Aš norėčiau turėti pinigų 
drambliui nusipirkti".

Vilkiukas: "Drambliui? Kokiems gi ga
lams jis tau reikalingas ? "

Skautas: J'Ne dramblio man ir nereikia 
Tik aš norėčiau turėti tiek pinigų".

Šio numerio viršelyje "Kūdikėlio" 
garbinimas", dail. Fra Filippo 
Lippi.
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