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Viršelis....................................................................

MIELIEJI “SK. AIDO” 
SKAITYTOJAI/JOS !

Su šiuo numeriu “Sk. Aidas” baigė 
savo penktuosius metus Toronte. Per tą 
laiką daug rūpesčio ir džiaugsmo valan
dų išgyventa, daug gražių minčių įgy
vendinta, nors gal dar daugiau jų liko 
saulės neišvydę.

Redakcija ir administracija darė vis
ką, kad Jūsų, mielieji, norai būtų pa
tenkinti. Jei kartais ką ne laiku ar ne 
taip kruopščiai atlikdavome, priimkite 
tai kaip mūsų žmogiško silpnumo ar gy
venimo sąlygų virpėjimo vaisių. Redak
cijos ir administracijos broliai yra toki 
patys, kaip ir Jūs, žmonės su savo as
meniškais įsipareigojimais, grūmiąsi su 
ta pačia ir neužtikrinta svetimo krašto 
kasdienybe už duoną savoms šeimoms, 
saviems vaikams. Tikėkite, tie broliai, 
kurie per 5 metus perėjo “Sk. Aido” ko
lektyvo eiles, stengėsi duoti “Sk. Aidui” 
tai, ką geriausio galėjo.

Žvelgdami į 6-tuosius metus su di
desniais pakeitimais kolektyve negu 
bet kada anksčiau, mes dėsime visas 
jėgas, kad “Sk. Aidas” augtų ir tobulė
tų. Mes stengsimės, kad jis visuomet iš
liktų tuo lietuviškos Skautijos idėjiniu 
švyturiu, kuriuo jis buvo Lietuvoje, 
tremtyje ir emigracijoje.

Dėkojame visiems mūsų bendradar
biams — “Sk. A.” rašantiems, jį nuo
traukomis ar piešiniais iliustruojan
tiems, jį spausdinantiems ir platinan
tiems.

Mūsų savanoriško kolektyvo darbas 
nėra nauda atlyginamas, bet tuo jaus
mu, kurį Viešpats leidžia pajusti tiems, 
kurie stengiasi savo pareigą atlikti. 
Šiandien skleisti Grožio ir Gėrio šviesą, 
savojo Krašto ir artimo meilę, yra šven
ta pareiga tų, kurie dar sugeba pakilti 
virš aplinkoje tūnančio materializmo ir 
asmeniškos naudos.

................ ......................................dail. T. Valiaus

Tegu rodo mūsų visų bendromis jė
gomis ugdomas “Sk. Aidas” jaunajai 
skautų/čių kartai kelią į saulės spin
dulių nušviestus Gintaro Krantus!

Sveikiname visus brolius/seses, ku
rie redaguoja ir prisideda prie visos ei
lės rajoninių ir mažesnių vienetų laik
raštėlių leidimo. Jie visi dirba tą patį 
vieną didį darbą.

Sveikiname mūsų skautiškų skyrelių 
neskautiškoje spaudoje redaktorius ir 
visą Skautų Korespondentų Skiltį, va
dovaujamą energingo s. Gerardo Juš- 
kėno.

Kalėdinio džiaugsmo ir ramybės, 
sėkmingų Naujų 1956 Metų 

visiems skaitytojams ir 
bendradarbiams linki

“Sk. Aido” Redakcija ir Administracija

PASEKIME GRAŽIU PAVYZDŽIU
JAV I Rajono brolijos vienetai administracijai 

pažadėjo 1 956 m. užsakyti po “Sk. Aidq" Vokie
tijoj pasilikusiems mūsų sesėms - broliams. Ad
ministracija labai užgirdomo šį pasižadėjimų, no
rėtų paprašyti visų kitų skautų vienetų pasekti 
šiuo gražiu pavyzdžiu.

Jei vienetai nežinotų adresų, pakanka atsiųsti 
užsakymų ir pinigus. Administracija pati turi pa
kankamai lietuvių skautų Vokietijoj adresų ir 
jiems “Sk. A." tuoj išsiųs.

Jau yra ir gera pradžia: Sesės Clevelandietės 
per Laikūnaitę jou atsiuntė pinigus. Londono, 
Ont. skautų draugovė užsokė net 4 “Sk. A."

Būkime geri ir padarykime mūsų broliams ir 
sesėms džiaugsmo.

@ Susidarė tokia padėtis, kad administracija ne
gali patenkinti tų skaitytojų, kurie negavo ir pra
šo atsiųsti šių metų "Sk. Aido" 3, 4 ir 5 nr. nr.

Buvo atsitikimų, kod savo laiku kai kuriems 
broliams bei sesėms buvo išsiųsta minėtų nume
rių po 2 egzempliorių.

Administracijai pagelbėti, sesės ir broliai labai 
prašomi atsiųsti, kam atlieka, minėtų numerių. 
Administracija tada galės juos persiųsti tiems, 
kurie jų yra negavę.

• Jeigu kas iš sesių ir brolių norėtų gauti 1952 
ir 1953 m. "Sk. Aido" komplektus, gali kreiptis 
j administracija. Komplektų kaino tik 2 doleriai.
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t Alius i
1 9 5 5 m. gruodžio mėn., Nr.12.

mus.
v.s. Vytautas Čepas.

— SVEIKI SULAUKĘ ŠV. KALĖDŲ! —
— IR LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ! —

Šį pasveikinimą norėčiau nusiųsti Pirmijos vardu į kiekvie
ną gyvybe virpančią skiltį, būrelį ir valtį. Tenai, kur verda darbas, 
nuskaidrintas tyrojo džiaugsmo, ten kraunasi, bręsta ir kyla naujos jė
gos lietuviškos skautybės gretoms, jau dvyliktus metus žygiuojančioms 
tremties takais ir emigraciniais vieškeliais.

Kreipkime žvilgsnį į tolius ir junkimės į darnias eiles, nes 
kas žino, kiek tolimas kelias prieš

Didžiojoje taikos ir ramybės šventėje 
— Kalėdose — savo ir Seserijos Vadi- 
jos vardu sveikinu Jus visas, brangios 
Sesės, išsisklaidžiusias po pasaulį nuo 
snieguotos šiaurės iki degančio smėlio 
pietinių dykumų, linkėdama seseriškos 
vienybės, skautiško optimizmo, visad 
jautrios širdies lietuviškiems reikalams 
ir ištiestų rankų vargstančiam artimui.

Tegu Kalėdų šventės būna prisimi
nimo ir paguodos šventės. Prisiminimo 
tų, kurie kenčia ir vargsta ir kuriuos 
Jūs, brangios Sesės, galite paguosti 
daug galinčiu geruoju darbeliu.

Naujieji Metai teatneša naujų jėgų ir 
naujo ryžto užsibrėžtiems darbams 
įvykdyti.

Sveikinu ir mielus Brolius, linkėda
ma vis tobulėt skautybėje; taip pat 
mieluosius Tėvus ir Rėmėjus, be kurių 
nuoširdžios pagalbos daugelis mūsų su
manymų paliktų tik neišsipildžiusiomis 
svajonėmis.

Budėkime!
v.s. O. Zailskienė

Vyriausioji Skautininkė

Sesės ir broliai!
Metai iš metų, kai gražiąją gamtą su

kausto žvarbus šaltis, viltingai nuskam
ba šios žemės skliautu gaivinančios 
giesmės garsai — “Tyli naktis, šventa 
naktis”.

Vėl ateina į mūsų tarpą Didžioji Vil
tis, nešdama šviesą ir ramybę. Ateina 
Viešpats, kaip silpnas kūdikis, kad vė

liau, atlikęs savo dievišką misiją, mirtų 
heroiška mirtimi, sutriuškinančia pačią 
fizinės ir dvasinės mirties sąvoką.

Meilė ir auka buvo Jo visas žemiškas 
gyvenimas. Meilės ir aukos dvasios žo
džiu ir veiksmu Jis mokė mus ir moko, 
kaip vienintelio ir tikrojo kelio į Jo di
džiąsias palapines anapus.

Sesės ir broliai, vadovės ir vadovai 
visuose pasaulio kontinentuose, šią ty
lią, šventą naktį susikaupkime ir pa
mąstykime.

Ar buvome mes Jam ištikimi, ar buvo 
Jo valia ir šventas žodis mums pirmoje 
vietoje? Ar artimo veide mes matėme 
to pačio Kristaus — Meilės Dievo —• 
vaizdą? Ar skleidėme mes savo skilty
se, valtyse, būreliuose, draugovėse ir 
tuntuose Jo meilės dvasią? Ar padarė
me Jį savo asmeniško gyvenimo ir vie
netų centru, kad Jo jėga virstų mūsų 
jėga ir Jo didysis gyvenimas susilietų 
su mūsų gyvenimu?

Kalėdų Šventą Naktį atnaujinkime 
savo neramių širdžių ištikimybės paža
dus Tam, kuriame yra visos amžinos 
vertybės: meilė, švelnumas, kantrybė, 
skaistumas, ištikimybė ir tiesa.

Prašydami Jo dieviškos globos ir ma
lonės, Naujųjų 1956 Metų rytą pasitiki
me su tvirtu pasiryžimų dar nuošir
džiau dirbti Motinai Lietuvai ir broliui 
- sesei artimui.

Budėkime!
v. s. St. Kairys

Jūsų Vyriausiasis Skautininkas

Lietuvos 
Nacionalinė 
M.Mažvydo
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BROLIAI VADOVAI, 
SESĖS VADOVĖS!

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga 
sveikiname Jus visus/as plačiame pa
saulyje, linkėdami energijos, pasišven
timo ir patvaros asmeniškame ir skau
tiškame darbe.

Sveikiname PLSS Tarybos Pirminin
ką v.s. prof. dr. Vytautą Čepą ir visus 
Pirmijos narius/es, kurie buvo mūsų 
darbo ištikimais ir nuoširdžiais bendra
darbiais bei patarėjais.

Sveikiname Seserijos Vyriausiąją 
Skautininkę v.s. Oną Zailskienę, Sese
rijos Vadiją ir vadoves, su kuriomis 
Brolijos vienetams ir vadovams teko iš
tisus metus bendradarbiauti. Mes rado
me SVS v.s. Onos Zailskienės asmeny
je tikrai seserišką ir motinišką širdį vi
siems Seserijos / Brolijos reikalams.

Vyriausieji SkautininkairįZ
Tarybos Pirmininkas, Pirmija ir abu 

Vyriausieji Skautininkai su savo vadi- 
jom dirbo labai vieningai, vieni kitus 
suprasdami, vieni kitiems kartais tikrai 

sunkią naštą nešti padėdami. Akyvaiz- 
doje to, kas šiandien bendrai dedasi 
mūsų emigracinėje bendruomenėje, lai
kome tai dideliu visos Sąjungos laimė
jimu, nes tik darna, sklindanti iš vado
vybės į periferiją, gali sukurti tinkamas 
sąlygas kūrybiniam mūsų vienetų dar
bui.

VIII-tos Pasaulinės Skautų Džiambo- 
rės šūkiu, mes išeiname drąsiai žvelg
dami į naujuosius 1956 m. horizontus, 
kviesdami visus/as vadovus ir vadoves 
atversti naują Sąjungos gražaus darbo 
puslapį, kurio pagrindine gija būtų ne 
mūsų kartais taip smulkmenose pasi
metąs egocentriškas “aš”, bet lietuvių 
berniukų ir mergaičių laimė, kuriai sa
varankiškai dirbti susibūrėme.

“Ieškokite su visais taikos ir šventu
mo...” (Žyd. 12,14).

Geriausi linkėjimai visiems ir visoms 
Naujuose Metuose!

Budėkime!
Liet. Skautų Brolijos Vadija

Kalėdinės žvaigždės simbolika

Alfa Sušinskas

ANGELO KALAVIJAS IR 
LIUCIFERIO VĖLIAVA

Labai seniai seniai, kada Žemės pla
netoje dar nebuvo žmogaus, įvyksta 
pirmoji blogio revoliucija: dalis ange
lų, savo puikybės apakintų ir pastūmė
tų, sukyla prieš Viešpatį ir prieš kole
gas angelus. Nuo tada užverda nesi
liaujanti gėrio ir blogio tarpusavinė ko
va. Šioje kovoje krenta ir pirmasis žmo
gus, atsistodamas po demono vėliava. 
Jis krenta tų pačių šėtoniškų motyvų 
apgautas: jis panori pasidaryti dievu, — 
būti tuo, kuo būti negali.. . Pirmasis 
žmogus skaudžiai ir lemtingai apsigau
na.

Gėrio ir blogio tarpusavio kova vyks
ta toliau. Žmogaus tragedija didėja kar

tu su augančiu žmogaus giminės skai
čiumi. Žmogus, bežygiuodamas liucife- 
rininkų eilėse, šią savo tragediją ima 
pajusti vis labiau ir labiau. Tačiau žmo
gus negali išsivaduoti iš savo baisios 
nelaimės, nes blogio vėliavą jis pasirin
ko pats ir savo laisvu noru ...

Tada Dieviškasis Gerumas ir Gailes
tingumas ateina gelbėti mažojo maiš
tininko — žmogaus: Žemės planetoje 
gimsta Kūdikėlis Jėzus Kristus, žmoni
jos Išganytojas, Dievo Gailestingumo 
Pažadėtasis Mesijas.

Išganytojas savo gimimu ir mirtimi 
atneša žmogui išsigelbėjimo bei išgany
mo priemonę. Žmogus dabar atperka
mas Dievo Tėvo akyse: už pirmykštį 
žmogaus maištą prieš Dievą visai ir pil-
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nai atsiteisiama.
Tačiau atpirktasis žmogus ir dabar 

lieka laisvas pasirinkti sau tolimesnį 
kelią: eiti su Viešpaties angelu, kovo
jančiu prieš demoną, ar susidėti su de
monu, dirbančiu prieš Viešpatį ir prieš 
Jo angelą ...

DIDŽIOJI RAMYBĖS KOVA
Pasirinkus Išganytojo pusę, atsisako

ma nuo demono vėliavos. Tačiau demo
nas, blogio įsikūnyjimas, nepalieka ra
mybėje tų, kurie nuo jo pasitraukia ir 
prieš jį atsisuka: jis juos puola savo vi
su genialiu rafinuotumu.

Betgi pasirinkusiems Išganytojo 
Evangeliją angelas garantuoja ramybę: 
“Ramybė žemėje geros valios žmo
nėms”. .. Viešpaties krauju atpirktieji 
ir Jam ištikimieji bei paklusnieji turi 
didžią, šventą vidaus ramybę. Tik ši 
ramybė nėra dvasinis sustingimas: ji 
yra aktyvioji ir kovojančioji ramybė. 
Garbinti Išganytoją ir išlikti geros va
lios žmogumi reiškia atsilaikyti prieš 
demoną ii' prieš blogosios valios vykdy
tojus. Gerosios valios žmogus yra nepa
laužiamas blogio priešas. Tai ir sudaro 
kovą tarp jo ir demono bei jo šalininkų.

Būdamas geros valios, žmogus pa
klusta savo sąžinei. Jo taika su savo są
žine ir yra šventoji evangelinė ramybė, 
kurios neturi demonas ir visi blogosios 
valios talkininkai.

Demonas ir blogosios valios žmogus 
kovoja iš savo neramumo, iš neapykan
tos prieš gėrį, gi Viešpaties angelas ir 
gerosios valios žmogus kovoja iš meilės 
ir dėl šventosios taikos. Čia tad ir glūdi 

didysis gėrio ir blogio tarpusavio kovos 
skirtumas.

Didysis kalėdinis džiaugsmas yra die
viškosios ramybės šventė gerosios va
lios žmonėms, kurie džiaugiasi šventą
ja ramybe, einančia iš geros ir šventos 
kovos dėl Viešpaties.

PRIE DŽIAUGSMO IR LIŪDESIO 
STALO

Kalėdų išvakarėse beveik visi krikš
čionys sėdasi prie Kūčių stalo. Šventa 
rimtis ir šeimyninis jaukumas apgau
bia namus ir laukus. Neaplenkia Kūčių 
vakaras nei Lietuvos, nei lietuvių, po 
visą Žemės rutulį išsisklaidžiusių. Ta
čiau ...

Lietuva ir gerosios valios lietuviai 
ypatingai ir labai gyvai pergyvena Ka
lėdinės žvaigždės simboliką. Demonas, 
kovojąs prieš Kūdikėlį Jėzų, jau nuo 
1944 metų Kalėdų išlieja savo baisiąją 
neapykantą ant pavergtosios Lietuvos 
ir ant gerosios valios lietuvių ... Krikš
čioniškoji Lietuva savo meilę Išganyto
jui turi įrodyti savuoju krauju ir kalė
dinę, angeliškąją ramybę turi apmokėti 
baisiomis savo gerųjų vaikų kančio
mis . ..

Kūčios Lietuvoje ir lietuviuose... 
Papuošti stalai laisvuose lietuviuose 
matyti... Tačiau sakykite, kodėl mūsų 
veidai graudžios rimties nudažyti ir ko
dėl mūsų akys tokios dėmesingos? ...

— Pasauli, argi tu nežinai, kad nėra 
tikro lietuvio, prie kurio Kūčių stalo 
netrūktų mylimųjų asmenų? ...

Viešpatie, ką aš matau ir girdžiu šio
je šventoje kalėdinėje tyloje ir angeliš-

PLSS Pirmijos na
riai susirinkę posė
džiui Čikagoje š.m. 
pavasarį. Iš kairės: 
v.s. B. Kliorė, s. 
kun. J. Vaišnys S. 
J., pirm. v.s. dr. V. 
Čepas, SVS v.s. O. 
Zoilskienė ir BVS 
v.s. St. Kairys.
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Toronto Rogoinėje.
Nuotr.
St. Dapkous.

koje ramybėje?... Juk tai mūsų likę 
tušti namai, kuriuose demonas ardo 
šventąją tėviškės rimtį; juk tai atsive
rią kapai, iš kurių iškyla mūsų artimie
ji ir čion pas mus ateina ... O ten, sve
timose vergijos žemėse tarp milionų iš
kankintų ir išbadėjusių žmonių aš įžiū
riu ir saviškius... Visi jie tokie tylūs 
ir graudūs... Šventoje kalėdinėje rim
tyje aš girdžiu raudas ir klaikius aima
navimus ... Tai žudomųjų ir nukankin
tųjų tėvynainių duslus šauksmas iš Lie
tuvos laukų, iš tolimųjų raudonosios 
Rusijos plotų; tai alkstančiųjų ir iš var
go mirštančiųjų tautiečių atodūsiai...

Užspringtų mums duonos kąsnis 
šventąjį Kūčių vakarą, jei nepajustume 
savo čia nesančiųjų artimųjų artimy
bės; nesuprastume gerosios valios ra
mybės, jei šį šventąjį vakarą liktume 
skendėdami savo egoizme, savo ken
čiančiųjų ir žuvusiųjų artimųjų nepri
simindami ...

Demonas niekuomet nesiliauja vei
kęs. .. Tačiau jis negali sunaikinti šven
tosios, kalėdinės ramybės tuose, kurie 
tiki Dieviškąjį Kūdikėlį Jėzų Kristų.

“Garbė Dievui augštybėse, ir ramybė 
žemėje geros valios žmonėms”.

Luk. 2,14.

DIDŽIOJI KŪČIŲ PRASMĖ
Antanas Audronis

Kūčios yra žinomos jau iš žilos seno
vės. Tiesa, jos turėjo kitokią prasmę ir 
kitaip buvo švenčiamos. Tai buvo dar 
prieš Kristaus gimimą, kai žmonės ma
žai pažinojo Visatos milijoninius kelius 
ir juos veikė kosminės (gamtos) galy
bės, tada, kai šviesa susilygina su tam
sa savo jėga — diena ne trumpėja, bet 
sustoja trumpėjusi — buvo švenčiamos 
Kūčios. Žmonės laukė saulės grįžimo, 
kuri savo šviesa ir šiluma išblaško visus 
pavojus: ligas, blogas dvasias nuo lau
kų, namų, žmonių ir gyvulių. Tai pasė
ka nusidėjusiųjų Adomo ir Jievos ir jų 
išvarymo iš rojaus. Daug tūkstančių, o 

gal ir milijonų metų žmogus keisdama- 
sis gyveno vargų ir dvasinio ilgesio gy
venimą, užmiršo vieno tikrojo Dievo 
buvimą, išskyrus žydų tautą, o griebėsi 
garbinti visa, kas tik reikšmingiau pa
sireikšdavo. Kūčios ir buvo tas būdin
gas pasireiškimas —- nusilenkimas gam
tai, kad ji sušvelnėtų ir leistų grįžti 
saulei. Dėl to jų charakteris yra visiškai 
kitoks, kaip visų švenčių. Jos tylios, su
sikaupimo, atgailos ir dvasinės rimties 
kupinos. Visiškai kitaip buvo švenčia
ma gruodžio 25 d. “Jau daugeliui žilos 
senovės tautų buvo didelė šventė: egip
tiečiams, asirams, graikams, romėnams
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tai buvo nenugalimojo Saulės dievo gi
mimo diena, persai tą dieną šventė švie
sos dievo Mithros garbei”, — sako Dr. 
J. Balys “Lietuvių Tautos Skaitymuo
se” papročių skyriuje psl. 99.

Ketvirtame šimtmetyje po Kristaus 
gimimo popiežius Liberius įsakė krikš
čionims švęsti gruodžio 25 d. Kristaus 
gimimo šventę. Taigi “Bažnyčia Kris
taus gimimo šventę šiam metui nusta
tė svarbiausia dėl to, kad norėjo senąją 
šventę nustelbti ir jai suteikti krikščio
niškąjį pobūdį”, — sako ten pat Dr. J. 
Balys.

Lietuva, priėmusi krikščionybę dau
giau kaip po tūkstančio metų Kristui 
gimus, savo papročius ir šventes su
krikščionino; sukrikščionino ir Kūčias.

Į Kūčias lietuvių tauta žiūri, kaip į 
simbolišką ilgesį Kristaus .— žmonijos 
Išganytojo atėjimo žemėn. Rimtai ruo
šiantis Jį sutikti, atgailaujant. Dėl to 
visas Kūčių pravedimas yra rimtumo, 
paprastumo ir ramybės ženkle. Visi val
giai kuklūs, pasninko —: dvasiškai susi
kaupusio ir atgailaujančio žmogaus. Jo 
kios linksmybės, jokio triukšmo, dėl to 
per Kūčias jokie alkoholiniai gėrimai 
nevartojami, išskyrus girą ir vandenį. 
Kristaus laukė visa žmonija, visi luo
mai. Prieš jį visi lygūs. Todėl prie Kū- 

j čių stalo Lietuvoje sėdo visa šeimyna: 
tėvai, vaikai ir samdiniai. Tą vakarą su

sėdę prie Kūčių stalo ėmė visi, laužė ir 
dalinosi Kūčių plotkelę, prašydami už- į 
miršti visas nuoskaudas, nesusiprati
mus ir barnius.

Kūčių naktis ramybės, tylioji, šven
toji naktis — laukimas Kristaus gimi
mo, atėjimo žemėn. Jas švenčia ne vi
sas krikščiohiškasis pasaulis, bet tik lie
tuviai, latviai, gudai ir kaikurios slavų 
tautos.

Lietuvoje Kūčių vakarą visi švariai 
išsimaudydavo, vyrai nusiskųsdavo, ap
sirengdavo šventadieniškais drabužiais, 
ant stalo paklodavo šieno, kurį užties- 
davo balta lino staltiese. Po stalu pa
dėdavo taip pat šiek tiek šieno. Kū- 
čioms būdavo paruošiama ne mažiau 12 
valgių, atminimui žmonijos ilgojo Kris
taus laukimo. Būtinai būdavo padeda
ma Kūčių plotkelė, šližikai su aguonų 
pienu, silkių su burokėliais, šutintų 
kviečių, žirnių taip pat su aguonų pie
nu ir medum, avižinio kisieliaus, span
guolių kisieliaus, žuvų su drebučiais, 
kompoto, grybų su kopūstais, grybų 
virtinių, mišrainės; kai kur buvo duo
dama barščių sriubos su grybais. Kū-j 
čios visada būdavo pradedamos malda,! 
kurią buvo paprotys kalbėti šėimos gal
vai. Po to jis paimdavo plotkelę, kurios 
lauždavosi kiekvienas Kūčių dalyvis. 
Laužant plotkeles buvo linkima ko nors 
gero. Prie stalo buvo paliekama miru-

Omohos, jaunosios sesės prie savo naujosios vėliavos. Nuotr. K. L. Musteikio.
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Tarybos Pirmijos pirm. v.s. 
džiamborės iškylos dalyvius.

dr. V. Čepas kalba j

Nuotr. V. Kizlaičio.

siems šeimos nariams laisvos vietos.
Per Kūčių vakarienę būdavo uždega

ma Kalėdų eglutė, o po vakarienės atei
davo Kalėdų Senelis, kuris apdovano
davo visus šeimos narius. Kur neateida
vo Kalėdų Senelis, visos dovanos būda
vo sukraunamos po eglute ir jas kūčiau- 
tojai pasidalindavo po vakarienės.

Kūčių vardas yra slaviškos kilmės 
“Kutja”, tai tam tikra suvirtų įvairių 
javų - grūdų košė, sumaišyta su medu
mi ir aguonomis. Tokios košės vardu 
vadina “Kūčias” gudai ir ukrainiečiai, 
rusai jas vadina “Kuteinik”. Ir pas mus 
dar neseniai svarbiausias valgis Kūčių 
vakare buvo tokia košė, vadinama “kū- 
čia” — sako Dr. J. Balys. Šis pavadini
mas ir pats valgis yra mūsų pasiskolin
tas iš slavų jau labai seniai, dar prieš 
krikščionybės laikus.

Lietuvis, ištisus šimtmečius augęs, 
brendęs ir gyvenęs šimtamečių miškų 
supamas ir dirbdamas ramų ūkininko 
darbą, yra užsidaręs, ramus, bet labai 
individualus, atsiskyręs. Jis džiaugiasi 
ir kenčia taip pat atsiskyręs, užsidaręs 
siaurame šeimos ratelyje, ne taip kaip 
slavai.

Kai mes buvome Lietuvoje, visos 
šventės buvo švenčiamos namuose — 
tik šeimose, ne salėse. Pagaliau ir ne
buvo reikalo burtis į sales — į didelius 
būrius. Todėl, kad visoje Lietuvoje bu
vo kalbama tik lietuviškai: ir darbe, ir 
gatvėje, ir bažnyčioje, o mokykla švietė 
ir auklėjo taip pat tik lietuviškoje dva
sioje, dėl to nebuvo jokio pavojaus, kad 
lietuvis be šeimos ar šeimoje nutautėtų. 
Dabar, kai mes esame tūkstančius my
lių nuo savo gimtosios tėvynės Lietu

vos, nutautėjimo pavojus ir viengun
giui, ir šeimai yra labai didelis. Gyve
nimo sąlygos mūsų tautinę sąmonę tri
na ir mes kasdien tolstame vieni nuo 
kitų, daromės svetimesni — ištautėja- 
me.

Šeima švęsdama tik savo tarpe, nega
li turėti į savo narius tiek daug dvasi
nės įtakos, kiek švenčiant bendrai. To
dėl, kad bendras šventimas yra planin
gai paruošiamas ir duodama dvasinio 
turto tiek, kiek šeima viena negali duo
ti. Bendras šventimas, tai tautinių pa
pročių akiračio praplėtimas, nuosekles
nis supažindinimas su šventės prasme. 
Šitą gerai suprato ir jau seniai prakti
kuoja didžiosios lietuvių kolonijos 
Amerikoje. Būtų gera, kad kolonijose 
skautai imtųsi iniciatyvos, jeigu niekas 
neruošia bendrų Kūčių, jas suruošti. 
Bendras Kūčias suruošti yra pats sun
kiausias darbas iš bet kokių subūrimų 
dėl to, kad reikalinga daug valgių. Dėl
to reikėtų atskirais asmenimis ar šeimo
mis nusistatyti, kiek ir kokį valgį jos 
turi pagaminti. Prieš pat Kūčias viskas 
būtų vietoje sunešama ir išdėstoma ant 
stalų. Valgant Kūčių vakarienę reikėtų 
vartoti tik žvakių šviesą. Po vakarienės, 
kaip Lietuvoje buvo praktikuojama, 
traukti šieno šiaudus, sakyti mįsles ir 
1.1.

Kūčios yra viena dvasiškai artimiau
sių švenčių lietuvių psichologijai, o 
ypač šiais laikais. Jau Nepriklausomy
bės metu ji buvo pasidariusi tautinės 
sąmonės auklėjimo švente. Jos nereikė
tų pamiršti.

Jaunasis LSB prieauglis Los Angeles.
Nuotr. R. Dapšio.
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PRISIKĖLIMO VARPAI
Rabindrantas Tagore

Jis buvo garsus muzikas. Jo garbė 
skambėjo ir už tėvynės sienų. Daugeliui 
jis buvo nepasiekiama svajonė, lyg ko
kia viliojanti ar neužkopiama Alpių 
viršukalnė, daugeliui gi pasididžiavimo 
ir neapykantos objektas.

Dar tik vakar jis koncertavo Bolonoj 
ir Italijos laikraščiai jam spausdino šir
dingiausius sveikinimus ir panegyrikas, 
publika kėlė didžiausias ovacijas ir ap
lodismentus, tūkstančiais plaukė svei
kinimai ir gėlių buketai.

Net ir tada, kai jo garbė pasiekė di
džiausią laipsnį, jis nesidžiaugė ir nesi- 
didžiavo, nes jo sielą griaužė kažkoks 
kirminas, jį kankino nesuprantamas 
nerimastis.

Jis išėjo ant savo namų balkono ir ti
kėjosi, kad svajinga naktis numaldys jo 
sielos skausmą. Deja, taip nebuvo — ne- 
rimstąs krūtinėje skausmas palaipsniš
kai darėsi vis didesnis ir didesnis.

Niekas negalėjo suprasti to didžiojo 
muziko sielos kovos, kurią jis tada iš
gyveno. Jo garbė ir taip dievinamas 
menas aptemo prieš jo sielos priekaiš
tus. Dabar jis pamatė, kad visas jo gy
venimas yra viena didelė kaltė, o me
nas — juoda kaukė, slepianti jo menku
mą.

Ir tikrai dabar šis didysis muzikas, 
savo sąžinės kaltinimų ir aitrių sielos 

kovų aikvaizdoje, buvo be galo mažas, 
silpnas ir visai bejėgis.

Jau buvo vidurnaktis, ir tai ne pa
prastas, bet Kalėdų vidurnaktis.

Iš visų bažnyčių bokštų plaukė džiu
gus džiaugsmo varpų skambesys, kuris 
skelbė Kristaus užgimimą, vėl į pasaulį 
amžinosios laimės atėjimą. Jis buvo ne
apsakomai gilus ir reikšmingas. Jo ai
das atsiliepė jauno muziko sieloje ir ža
dino joje meilę ir atgailą ...

O, kad tai būtų galima, tačiau ...
Pagaliau sugrįžo į kambarį, atsisėdo 

prie pianino ir tarėsi, kad muzikos gar
suose paskandins sielos skausmą, tačiau 
akordai skambėjo taip išmėtinėjančiai, 
taip šiurpulingai, kaip niekuomet nebu
vo dar skambėję ...

Ar tai ir muzika, kuri jam aukščiau
sius ir švenčiausius išgyvenimus, patį 
Dievą, religiją ir viską atstojo, jo nebe-- 
nuramino? Didysis muzikas pasijuto vi
sai nebesąs savo meno viešpats ...

Jis pajuto savyje kažkokią nejaukią 
vienatvę, kuri jau tiek daug metų jį 
kankino. Dabar ji dar labiau augo ir 
bujojo ir apgaubė jį tamsiu nerimasties 
šešėliu.

O tie varpai, kurie miesto bokštuos 
gaudė ir skambėjo, gaudė taip pat ir jo 
sieloje ir norėjo ją kelti aukštyn ir 
aukštyn.

SVS riša kaklaraiš
čius sesėms Toron
to Rambyne. Iš 
kairės ps. I. Šer- 
naitė.

Nuotr.
St. Dapkaus.
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Jau daug kartų jis buvo girdėjęs tuos 
įspėjančiu ir šaukiančiu balsu skam
bančius varpus, tačiau visuomet jo sie
la likdavo užsidariusi, šalta ir neper
maldaujama.

Tačiau dabar, kai menas tyli, tas jų 
skambesys apsiautė jį migla ir šešė
liais ...

Vidurnaktis. Paslaptingais garsais 
gaudžia Milano bažnyčių varpai ir nuo
lat pasakoja jam apie jo jaunystės die
nas. Prieš jo akis stojasi dabar Siena, 
kur jis užaugo, ir jos katedra, kuriai jis 
visa savo jauna, dar vaikiška, siela buvo 
pamilęs. Ji jam buvo viena iš gražiau
sių Sienos bažnyčių. Čia jis, šitoje Šv. 
Domininko bažnyčioje, nekartą parpuo
lęs ant kelių, iš savo kūdikiškos nekal
tos širdelės siųsdavo Aukščiausiajam 
kilniausius maldos žodžius. Pagaliau 
jam iš ten teko išvažiuoti mokslą tęsti 
į užsienio akademijas. Čia jo gyvenimas 
nuėjo kita kryptimi. Tikėjimo abejonių 
apsvaiginta jo siela buvo tuščia ir ieš
kojo susiraminimo mene, kuriame jo 
neradęs, išskėtęs rankas šaukėsi pagal
bos ir išganymo ...

Paskutinieji varpo garsai taip gražiai 
ir aiškiai suaidėjo jo sieloj, ir jo akyse 
sužibėjo atgailos ašaros ...

Staiga susyk jis pašoko, apsivilko 
paltu ir išėjo į miestą. Nužingsniavo 
plačiomis ir gražiai grįstomis Milano 
gatvėmis ir aikštelėmis.

Ne apie muziką jis dabar svajojo. Ne! 
Jis sprendė dabar savo sielos likimą. 
Taip, jo sieloje virė žūtbūtinė kova, ku
ri tęsėsi net keletą savaičių. Jo draugai 
negalėjo suprasti, dėl ko jis toks pasi
keitęs, o laikraščiai rašė, kad jis dėl di
delio ir sunkaus darbo esąs pavargęs ir 
sirginėjąs.

Išvažiavęs, Romoje išbuvo daug mė
nesių. Čia lankė bažnyčias ir koplyčias, 
bibliotekas ir archyvus ir galvojo tiktai 
apie tai, kaip grąžinti ir kur surasti sie
lai ramybę. Sunki buvo toji kova, nes 
jau 15 metų buvo prabėgę, kaip jis vie
toj Dievo garbino meną. Degli Angeli 
bažnyčia buvo dabar jo nuolatinė mal
dos vieta. Čia jis dažnai ateidavo ir va
karo prieblandoje paskęsdavo maldoje. 
Iš tylaus tabernakulio pats Išganytojas 
jam kalbėjo. Jis tiesė savo žaizdotas 
rankas ir kvietė į. savo Taikos Namus, 
o didysis muzikas po ilgamečių abejo
nių ir atsivertimo atsakinėjo Jėzui

8

karšta širdies meile.
Degli Angeli kartūzų vienuolynas 

džiaugėsi sulaukęs nario - atsivertėlio.
Kartūzų vienuolija didžiajam muzi

kui pasidarė tėvynė.
Po laimingai atlikto novicijato pada

rė įžadus. Baltuose kartūzų rūbuose jis 
klūpojo prieš altorių ir siuntė karštą 
padėkos maldą Viešpačiui už tai, kad 
parodė jam tikrąjį gyvenimo kelią. Tą 
savo atsivertimą jis laikė Dievo malo
nės stebuklu. Griežta kartūzų regula 
draudė groti bet kuriuo instrumentu, 
bet tas jam buvo visai nesvarbu: kiek
vieną rytą jis po iškilmingų mišių, per 
paskutiniąją Evangeliją, paleisdavo vi
sus vargonų balsus ir siųsdavo Aukš
čiausiajam maldas žavinčiais muzikos 
garsais. Tai buvo Fra Filippo didžioji 
auka. Tas, kuris per meną save buvo 
sudievinęs, dabar visa tai paskyrė Die
vo garbei. Ir daug, oi daug kartų jo ran
kos su tokiu pat pasisekimu, kaip kad 
anuomet Milane ar Neapoly, spaudė 
vargonų klaviatūrą ir jaudino bažny
čioj besimeldžiančius žmones.

Dievas laimino ir įvertino Fra Filippo 
auką. Tam, kuris daug nusidėjo ir kuris 
dar labiau mylėjo, daug buvo ir atleis
ta. Maldoje ir mąstymuose jis pasijus
davo ekstazėje ir savo sielos akimis ma
tydavo tai, ko paprasto žmogaus akys 
nemato. Tokiais momentais nei laikas 
nei aplinka nebedarė jam jokios įtakos, 
nes jis klausydavosi dangaus angelų 
choro giesmių, kurių paslaptingi tonai 
taip jį sužavėdavo, kad jis jau nebesi
jausdavo gyvenąs šiame pasaulyje. Tai 
galėjo girdėti tik Dievo malonės pade
damas.

Taip jis kartais vakarais medituoda
vo ištisas valandas, kol vidurnaktyje 
varpelio skambėjimas pakviesdavo kal
bėti brevijoriaus maldų. Tuomet greit 
skubėdavo su visais broliais į bažnyčią 
ir čia recituodavo psalmes ir lekcijas.

Didysis muzikas metė pasaulį, kad 
galėtų pasiaukoti visiškai Dievo malo
nei. Pasauly labai mažai kas jo vardą 
beminėjo. Ir tie, kurie apie jį kalbėjo, 
jo nesuprato. Pamažu, laiptas po laipto, 
jis kopė nuolat aukštyn Dievo meilės 
ir tobulybės laiptais ir pasidarė šven
tuoju kartūzu iš Degli Angeli.

(vertė J. V. R.)
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LEISKITE GALVOTI IR TIK 
TADA SPRĘSTI 

ps. O. Gešventas
Skautui vyčiui gyvenime dažiiai pa

sitaiko klausimų, kuriuos jis pats pri
valo išspręsti, kuriais jis turi pasisaky
ti, pareikšti savo nuomonę. Tokiais at
vejais klausimą reikia smulkiai ap
svarstyti, gal ir su kitais broliais pasi
tarti, ir tik tada duoti savo atsakymą. 
Tai liečia gyvenimiškų klausimų, bend
ros tvarkos problemų, dvasinio nusista
tymo, istorinių įvykių bei atskirų as
menų įvertinimą. Duodant savo spren
dimą reikia visuomet atsiklausti ne tik 
proto, bet ir to Dievo balso, kuris mu
myse glūdi — sąžinės. Be tam tikro iš
silavinimo sprendžiamajame reikale 
atsakymo geriau iš karto net neduoti. 
Tokiu atveju reikia į klausimą daugiau 
įsigilinti ir tada pasisakyti, nusistatyti. 
Kitaip mes tik gana pigiai “blefuotu
me”, o gal net piktą padarytume, nors 
id ir nenorėdami. Nereikia ir negalima 
per greit spręsti bei teisti.

Gyvename žemyne kur tempas labai 
greitas. Dažnai laiko nepakanka vis
kuo giliau įdomautis. Kas vienam pa
skiram skautui vyčiui sunku ar nepa
jėgu, tas daug lengviau atlikti vienetui 
- būreliui. Tad leiskime galvoti sueigo
se visiems, negaišinant laiko veltui, pa- 
siskirstant darbą ir paruošiant atsaky
mus. Viena žinokime, kad galvoti ir 
svajoti yra du visiškai skirtingi daly
kai.

Svarstydami betkokias problemas 
žinokime, kad nuomonių skirtumas yra 
sveikintinas ir naudingas. Jis yra vai
singas ir jo nereikia smerkti ar bijoti. 
Smerkti reikia nesusivaldymą ir vidu
jinės drausmės bei mandagumo stokos 
pasireiškimus. Diskusijose reikia mokė
ti nuomonę dėstyti, bet taip pat reikia 
mokėti ir oponento nuomonę išklausyti, 
su ja1 susipažinti. Iš kelių nuomonių iš

silukštena geras atsakymas. Bet tai, 
kartoju, įmanoma tik tada, kai disku
sijos vyksta riteriškoje plotmėje, kai 
varžovai sugeba respektuoti vienas ki
tą, kai viešpatauja vadinamasis “fair 
play” ir vadovaujamasi ne balso garsu
mu, ne jėga ir užsispyrimu, bet geru 
noru rasti išeitį, kelią bendram labui be 
asmeniškų ambicijų ir išskaičiavimų. 
Tai pagrindinė sąlyga.

Kita svarbi sąlyga yra smulkus su
sipažinimas su svarstomu reikalų. Pa
viršutinio susipažinimo su reikalu ne
pakanka. Visada reikia į problemą žiū
rėti iš arčiau ir iš abiejų pusių. Reikia 
susipažinti su duomenimis, kurie kalba 
už, ir su tais, kurie kalba prieš, ir su 
tuo kodėl. B.-P. rašo, kad žmonės daž
nai vadovaujasi laikraščiais, tuo pilnai 
pasitenkindami ir pasiteisindami savo 
asmenišką sprendimą. To, sako skauty- 
bės kūrėjas, toli gražu nepakanka. Gin
dami kokį nors reikalą, mes turime ži
noti jo ne tik stipriąsias, bet lygiai taip 
pat gerai ir silpnąsias puses. Sportinin
ko treneris taip pat ieško pliusų ir mi
nusų stengdamasis paskutiniuosius pa
šalinti, o ne paneigti. Priešingu atveju 
sportininkas gali skaudžiai pralaimėti. 
Gindami reikalą su kuriuo mes tinka
mai nesusipažinome, mes ne tik galime 
pralaimėti, bet dar daugiau — tai gali 
mus dvasiškai palaužti. Jeigu mes į na
grinėjamus dalykus žiūrėsime plačiau, 
su jais stengsimės geriau susipažinti, 
jei mes tokiais atvejais vadovausimės 
artimo meilės bei noru padėti, tarnauti, 
mes, be abejo išvengsime daug negero
vių, nesusipratimų ir padarysime patys 
daug mažiau klaidų. Visada, be to, svei
ka ir patartina, sprendžiant apie kitus, 
panagrinėti ir save. Tai gali padėti iš
vengti išsikarščiavusio sprendimo ir 
palengvinti bešališką galvojimą. Skau
tams tai būtina ir turėtų būti lengva, 
nes jie to siekia. Jie to siekia, nors 
kartais ir padaro klaidų, suklumpa. 
Svarbu yra giedras noras tobulėti, pa
dėti kitiems, o kartu ir sau. Kiekvie
nam, kuris yra skautų organizacijoje 
dėl skautiškojo įsitikinimo, tai yra gana 
lengva kova su savimi. Bet tam reikia 
gilaus tikėjimo skautybe.

ATLIK KALĖDŲ 
GERĄJĮ DARBELĮ !
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Varnėnai, 
varnėnai 
parskrido...

VYT. TAMULAITIS

Skaisti pavasario saulė žėrėjo dangu
je ir savo auksiniais spinduliais apibėrė 
žemę. Mėlyname, šviesiame danguje 
plaukė balti debesėliai, nešdami padan
gėmis pavasario dainas, pilnas linksmy
bės ir džiaugsmo. Paukščiai, kurie buvo 
iškentėję žiemą tiek daug vargo ir kan
čių, dabar taip šaukė ir klykė, lyg būtų 
pasigėrę saulės spindulių ir svaiginan
čio pavasario oro. Šaukdami visa gerk
le, jie šokinėjo ant stogų, vartėsi ore ir 
jų džiaugsmui, rodos, nebuvo galo. Jie 
kėlė tokį didelį triukšmą, kad net ir tie, 
kurie ramiai sau snaudė pasislėpę giliai 
žemėse, išgirdo jų džiaugsmą ir nedrą
siai kėlė galveles pasižiūrėti, kas gi ten 
viršuje buvo atsitikę. Ir pamatę žėrin
čią pavasario saulę, pajutę šiltą pava
sario orą, viską suprato ir tuoj prisi
dėjo prie bendro džiaugsmo.

O per plačius laukus, per lygias pie
vas ir tamsias girias, barstydamas gėles 
ir nešdamas džiaugsmą, ėjo pavasaris. 
Ėjo jis visiems meiliai šypsodamasis, 
apsikaišęs žiedais kepurę, kuri buvo 
nusvirus ant šalies. Kur tik jis palietė 
koja žemę, ten sužaliavo pievos, kur tik 
jis pažvelgė, ten išsprogo medžiai. Ku
riai gėlytei tik jis nusišypsojo, ta tuoj 
pražydo. Virtinėmis paskui jį lėkė 
paukščiai, garsiai klykdami ir dainuo
dami. Visas dangus ir žemė skambėjo
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vienu džiaugsmingu šauksmu: pavasa
ris, pavasaris atėjo. Tą šauksmą išgirdo 
visi. Tūkstančiuose širdžių jis buvo kar
tojamas, lyg pasaulyje būtų kas nepa
prasto įvykę.

Iš žemės plyšių, iš medžių skylių ir 
kitokių slaptų ir tamsių užkampių, iš
girdę nepaprastą triukšmą viršuje, lin
do kits po kito visokį gyvūnėliai, trynė 
užmiegotas akis ir kartojo:

— Kas gi čia atsitiko?
O pajutę šiltą pavasario orą, plojo iš 

džiaugsmo rankomis ir sakė:
— Bus puiku!...
Net ir seni vabalai, jau pražilę ir vi

sai pasenę, daug visko pasaulyje paty
rę, lindo iš savo slaptų lindynių, taisėsi 
sparnus ir vienas kitam kartojo:

— Gana bus snausti, vyrai!...
Ne vienas jų buvo be kojos ar rankos, 

kurias prarado kovose už būvį ar kituo
se nuotykiuose, kurių pilnas yra ir ma
žo vabalėlio gyvenimas. Bet jie buvo 
visi linksmi, kaip maži, išdykę vaikai.

Saulė tai matydama šypsojosi dangu
je. Visus keldama iš gilaus miego, ji ne
tikėtai pažvelgė ir pro vieną kambarė
lio langą, kur baltoj lovelėj gulėjo ma
žas berniukas. Pamačiusi jį, ji nustebo 
ir sustojo.

“Nejau jis dar miegotų”, pamanė ji.
Ne, jis nemiegojo. Jo akelės buvo
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praviros.
“Tai, tur būt, bus koks nors tinginu- 

kas”, pagalvojo ji ir nusišypsojo.
— Labas rytas! — tarė ji. — Kel

kis, kelkis! Nejau nematai, kas dedasi 
laukuose ir pievose.

Bet niekas jai neatsakė. Tik suzirzė 
kažkur muselė, ir gėlytė ant lango pa
kėlė aukščiau galvą.

Jau saulutė norėjo eiti savo keliu, bet 
neiškentus dar kartą pažvelgė į berniu
ką, nesuprasdama, ko jis tylėjo ir nesi
kėlė. Tik kai ji pamatė jo išbalusį vei
delį, pilnas skausmo ir ilgesio akeles, 
kuriomis jis taip graudžiai žiūrėjo į to
lį, ji suprato, kad tai buvo ligonis.

— Vargšas kūdikis! — tarė ji liūdnai 
ir palingavo galva.

Tuo tarpu prasivėrė durys ir į kam
barį įėjo bobutė. Ji pasižiūrėjo nušvitu
siu veidu į gulintį berniuką ir greitai 
artinosi prie jo, lyg atnešdama kažko
kią linksmą, nepaprastą žinią. Tą buvo 
galima pastebėti iš jos veido ir akių.

— Poviliuk, varnėnai, varnėnai par
lėkė! — sušuko ji.

Berniukas išplėtė akis ir pašoko love
lėje. Jis norėjo pulti prie bobutės ir su
šukti iš džiaugsmo, bet staiga jo galva 
bejėgiškai nusviro į baltą pagalvėlį, ir 
jis graudžiai pravirko.

—.Ar Šnekutis patenkintas savo na
meliais? — prašnibždėjo po kiek laiko 
berniukas. — Ar jam ten gera?

— Labai gera, Poviliuk, — atsakė 
bobutė. — Jis jau visą rytą čiulba ir 
šokinėja nuo šakelės ant šakelės, nesu
laukdamas tavęs. Jo širdelė iš laimės 
krykštė krykšta. Bet kodėl tu, Poviliuk, 
verki? — kalba susirūpinus bobutė. — 
Tu jau greit pasveiksi, tu turi pasveik
ti...

Nieko nelaukus bobutė apsupo ber
niuką apklotėliu, užrišo šilta skarele 
jam kaklelį ir atidarė langą į sodą. Pas
kui paėmė berniuką į glėbį ir, atsine
šus prie lango tarė:

— Pažiūrėk, ten, Poviliuk, tik pažiū
rėk! ...

Nenutraukdamas akių berniukas žiū
rėjo į klevo viršūnę, kur šalia savo na
melio ant šakelės čiulbėjo juodas 
paukštelis, pailgais sparneliais ir gra
žiomis, tiesiomis kojytėmis.

— Tai jis... mano Šnekutis! — šnibž
dėjo Poviliukas ir pajuto savo širdyje 
didelį, neapsakoma džiaugsmą. Taip,

SVS įteikia Toronto sesėms dovaną Rambyne.
Nuotr. St. Dapkaus.

tai buvo tas pats Šnekutis, kurio Povi
liukas taip laukė, už kurį jis vakarais 
kartais pasimelsdavo, kad jam laimin
gai pasisektų sugrįžti...

Paukštelis linksmai šokinėjo ir, dai
rydamasis aplinkui, be perstojimo čiul
bėjo.

Pamatęs pravertą langą, kur stovėjo 
Poviliukas su bobute, jis, rodos, sučiul
bo, sugydo visa savo širdelę. Poviliukas 
aiškiai matė, kaip prasiverdavo ir su
sičiaupdavo jo snapelis. Ilgai jis žiūrė
jo į jį ir nieko, rodos, daugiau negirdė
jo, kaip tik čiulbantį paukštelį.

Tyras pavasario oras atgaivino jį ir 
pripildė jo širdelę pilną giedro džiaugs
mo.

Clevelando brolių stovykla aplankė LB Pirm. p. S.
Barzdukas. ‘ Nuotr y Kizlaičio.
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— Žiūrėk, ten, — parodė bobutė pirš
tu į kitą medį, — Šnekučio draugai. 
Žiūrėk, koki jie laimingi.

Bet Poviliukas jos žodžių negirdėjo. 
Jo širdelė buvo toli toli. Ten laukuose, 
šviesiose sodo aikštelėse, kur linksmai 
ir triukšmingai skambėjo . atbudęs pa
vasario gyvenimas. Jis užmiršo viską: 
ir bobutę, ir savo ligą, tik norėjo bėgti 
ten, kur visi dainavo ir linksminosi.

— Bobute, tarė jis, — einam ten! Ei
nam į sodą, į laukus, kur saulė šviečia. 
Einam, bobute! Aš jau sveikas, aš dau
giau nenoriu būti kambary, ne ...

— Gerai, Poviliuk, — atsakė bobutė, 
— galėsim eiti. Tik tu turi dar sustiprė
ti. Tu sunkiai ir ilgai sirgai...

Bobutė uždarė langą ir, paguldžius 
Po Viliuką, ilgai jam pasakojo apie Šne
kutį ir gėleles, kurios dabar auga ir 
pradeda žydėti laukuose. Apie didelius 
ir mažus gyvūnėlius, kurie keliasi da
bar iš gilaus miego, palieka savo urve
lius ir oleles ir bėga džiaugtis į laukus, 
pilnus pavasario saulės ir dainų.

— Ir tu, Poviliuk, galėsi tuojau ten 
bėgti, — kalba bobutė. — Žinoma, ne
gali čia gulėti vienas, kai lauke tokie 
nepaprasti dalykai dedasi. Vėl galėsi 
bėgti į paupį ir, atsiraitęs kelnaites, 
braidyti po šiltą vandenį, žaisti su auk
sinėmis žuvytėmis, mėtyti akmenėlius 
ir ilgai ilgai negrįžti namo ...

Poviliukas klausosi sekdamas akimis 
pro langą baltą debesėlį, kuris plaukia 
žydriu dangumi į nežinomą šalį.

Iš tikrųjų, argi jis gali čia gulėti per 
dienas vienas, kai lauke visi džiūgauja 
ir linksminasi. Argi jis gali neprisidėti 
prie to didelio džiaugsmo, kuris prike
lia visus iš miego ir verčia palikti savo 

namus. Jis irgi turi bėgti ten, kur visi 
švenčia pavasario šventę.

Jis prisimena kiškelį. Ir jis dabar, 
turbūt, šokinėja iš džiaugsmo ir laimės, 
viską užmiršęs.

Kai mamytė įėjo į kambarį, rado Po- 
viliuką jau atsikėlusį. Jis linksmas pri
bėgo prie jos ir sušuko:

— Mamyte, aš jau sveikas! Aš jau 
daugiau nesirgsiu, ne. Tuojau bėgsiu į 
lauką, kur Šnekutis dainuoja, į paupį, 
kur auksinės žuvytės šokinėja. Aš ne
galiu čia vienas būti, nenoriu sirgti, ne
noriu ...

Mamytė nusišypsojo.
— Taip, Poviliuk, tu turi pasveikti. 

Žinoma, negali sirgti, kai už lango dai
nuoja pavasaris. Bet į lauką eiti dar ne
gali. Ta diena greit ateis.

Ir Poviliukas pradėjo laukti tos lai
mingos dienos, kada galės išbėgti į lau
kus, į pievas, kur, jo manymu, buvo di
delis džiaugsmas ir beribė laimė. Jis 
viską valgė, ką tik jam mamytė davė, 
gėrė karčiausius vaistus, nė žodžio ne
sakydamas, kad tik greičiau pasveik
tų, kad tik greičiau sustiprėtų. O atgi
męs pavasaris jį labiau stiprino negu 
daktaro vaistai, daugiau jo siela džiau
gėsi Šnekučio čiulbesiu už lango, negu 
bobutės raminančiais žodžiais.

Vieną dieną atėjo mamytė, apvilko jį 
švarkeliu, apavė batukais įr tarė:

— Šiandien galėsi eiti su bobute pasi
vaikščioti.

Jis apsikabino mamytę ir sušuko:
— Koks aš laimingas!... Kiekvieną 

rytą Šnekutis žiūri į mano kambarėlio 
langą ir laukia, kada aš išeisiu.

— Tik ilgai nebūk, — tarė mamytė.
— Aš jau daugiau nesirgsiu, mamyte,
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ne...
Ji nieko jam neatsakė. Tik kai Po- 

viliukas pravėrė duris į kiemą, ji pri
dėjo:

— Tai žiūrėk, kad daugiau nesirgtum.
— Gerai gerai, — atsakė jis, nesupra

tęs mamytės žodžių ir, ištrūkęs iš bobu
tės rankų, nulėkė per kiemą j sodą.

— Sveikas, sveikas! — šaukė jis pri
bėgęs prie Šnekučio inkilėlio. — Kaip 
gera, kad jau sugrįžai.

Šnekutis, lyg supratęs jo žodžius, taip 
linksmai čiulbėjo, kad nuo jo dainelės 
suskambėjo visas sodas. O Po Viliukas, 
pasisveikinęs su juo, nubėgo per sodą, 
apipiltas karštų saulės spindulių ir 
giedro džiaugsmo, kurio pilnas buvo 
sodas, laukai ir mėlynas, šviesus dan
gus ...

New Yorko Neringietės, baigusios pirmosios pa
galbos kursus. Viduryje iš kairės kursų vedėja 
med. sesuo p. Kriaučeliūnienė, kap. kun. Pakalniš
kis ir viet. ps. T. Žukienė.

Nuotr. V. Maželio.

Clėvelando broliai 
džiamborės iškylo
je su savo tunti- 
ninku ps. V. Ka
mantų, ps. kun. S. 
Kulbiu S.J. ir To
ronto tunt. ps. J. 
Pažėra.

Nuotr.
V. Kizlaičio.

Rajono vadas s. V. Nenortas ir New Yorko Tauro 
vilk. J. Sodaitis Dainavoje.

Nuotr. V. Alksninio.
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Skyrių veda jūrų s. B. Stundžia, 89 Glenlake Avė., Toronto, Ont., Canada

ŠIAURĖS JŪROJE
Pagal Olaf Olson paruošė B. S.

Antrojo pasaulinio karo metu vokiečiams 1940 
m. okupavus Norvegija, krašte kilo pasipriešini
mo sgjūdis prieš okupantus, o Londone esanti 
Norvegijos vyriausybė šaukė jaunus vyrus prie 
ginklo. Daugeliui pavyko žvejų laivais ir jachto
mis per Šiaurės jūrą pasiekti Škotiją ar Šetlandus, 
gi dar daugiau radosi norinčiųjų pirmuosius pa
sekti.

Trys jauni norvegai pasiryžo pabėgti iš vokie
čių užkariautojų valdomo jų krašto ir per audrin
gą Šiaurės jūrą pasiekti Angliją. Iš tenai jie ren
gėsi kovoti už savo krašto laisvę.

Pasiruošimas kelionei į Angliją buvo 
painesnis negu mes iš karto galvojome. 
Gauti tinkamą valtį nebuvo taip pa
prasta. Vokiečiai jau anksčiau susirū
pino dėl didėjančio pabėgėlių skaičiaus 
iš vakarinių Norvegijos pakraščių i 
Angliją.

Vis žvejų laivai prapuldavo iš Norve
gijos vandenų, o britų radijas vis pra
nešdavo apie atvykstančius bėglius.

To, suprantama, vokiečių policija ne
galėjo nežinoti. Sargybos pakrantėse ir 
didesniuose vakarų ir pietų pakraščių 
uostuose buvo žymiai sustiprintos. 
Kiekvienas laivas, norintis išeiti iš škė- 
rų, turėjo gauti specialios vokiečių uos
tų policijos leidimus. Taip pat tik su po
licijos leidimu ir žinia buvo galima 
pirkti ir parduoti visokio dydžio jach
tas ir laivus.

Oslo fiordo laivininkystės taisyklės 
bet gi buvo paprastesnės; atrodo, vokie
čiai negalėjo įsivaizduoti, kad norvegai 
gali bandyti plaukti mažais pastatais iš 
Oslo į Angliją. Susisiekimas Oslo fiorde 
buvo netrukdomas, išskyrus keletą su
varžymų. Bet niekam nebuvo leidžia
ma išplaukti be vokiečių uosto policijos 
leidimo už Drobak iškyšulio.

14

Vokiečių įvesti suvaržymai pirkti ir 
parduoti laivus ir jachtas, labai pasun
kino gavimą žvejybos laivo, kuris buvo 
trisdešimties ar keturiasdešimties pėdų 
ilgio. Mes patyrėme patys, kad žmonės 
buvo atsargūs ką nors parduodami ne
pažįstamiems.

Ir keletas, kurie už vokiečių nugarų 
nebijojo rizikuoti, reikalavo tokių kai
nų, kad mūsų ištekliai neišnešė.

Mes apžiūrėjome daug laivų, kol vie
ną dieną aptikome aštuoniolikos pėdų, 
pusiau dengtą jachtą, kuri buvo par
duodama.

Iš visų pusių apžiūrėję ir patikrinę, 
vieną rugpiūčio popietį nutarėme pirk
ti. Žinoma, aštuoniolikos pėdų pastatas 
buvo permažas ir persilpnas, bet, mūsų 
išmanymu, dalinai atitiko statomiems 
reikalavimams. Be to vienas dalykas 
buvo buriuoti Šiaurės jūroje ramiomis 
vasaros dienomis, kitas dalykas rudenį 
audringiems vėjams atėjus.

Gavęs pinigus, buvęs savininkas išsi
tarė, kad dugno amžius siekia trisde
šimts metų, o prieš metus jis paaukšti
no šonus, uždedamas tris lenteles. Stie
bas atrodė gana gerai, taip pat ir burės 
buvo neblog ai išsilaikiusios. Jachta tu-
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rėjo seną Bolinder motorą, bet savinin
kas už jį nesiėmė atsakomybės, kadan
gi, kiek jis atsiminė, per paskutinius de
šimts metų jis nebuvo vartotas.

Po kelių dienų mes su savo jachta 
jau buriavome iš Bundefiord į šalia Os
lo esančią Bestumkilen vietovę.

Pirmajai kelionei turėjome šviežią 
šiaurės vėją ir tas mus vertė abejoti dėl 
galimų mūsų busimosios kelionės pasė
kų ir dėl tikro jachtos stovio. Kiekvie
nas stipresnis škvalas jachtą tiek pa
versdavo, kad ji semdavo vandenį.

Aš buriavau, o mano draugas Kaare 
sėmė iš vidaus vandenį. Paprasčiausiai 
vanduo čiurkšlėmis veržėsi pro naujai 
uždėtų lentų plyšius.

Buriuodami turėjome pakankamai 
laiko pagalvoti apie tai, kas mūsų galė
jo laukti Šiaurės jūroje prie stipraus 
vėjo.

“Ji gal truputį leis vandenį, kadangi 
su ja per paskutinius kelius metus ne
buvo buriuojama” — tai buvo paskuti
niai savininko žodžiai. Tie žodžiai pali
ko mūsų atmintyje dar ilgą laiką.

Tuo tarpu kai pastatui buvo daromos 
pagrindinis patikrinimas ir remontas, 
mes rūpinomės iš vokiečių įstaigų gauti 
reikiamus tolimesniam buriavimui lei
dimus. Šiam tikslui reikėjo pasirūpinti 
kai kuriuos dokumentus, rodančius, kad 
mes dirbame, kaip keliaujantieji agen
tai, vienai didelei urmo prekybos fir
mai, kurios centras buvo Oslo mieste, 
o skyriai — Bergen’e ir Trondheim’e.

Čikagos jūrų skautininkai. Iš kairės dr. K. Aglins
kas, A. Aglinskas ir E. Vengianskas.

Nuotr. L. Knopfmilerio.

Kadangi susisiekimas automobiliais ir 
motociklais buvo nutrūkęs, ir keliauti 
sausumos keliais beveik nebuvo gali
mybės, tai geriausia išeitis turėjo būti 
— kelionė maža jachta su kajute ir pa
galbiniu motoru.

Trumpai išsiaiškinus, reikalas sutvar
kytas ir specialūs kelionės pasai bei lei- 
dimas buriuoti tolimesniuose vandeny
se, žinoma pakrantėmis, atsidūrė mūsų 
žinioje.

Aiškinantis dėl buriavimo galimybių, 
buvome įspėti, jog, įeinant į Bergeną, 
teks praeiti minų laukai. Čia vokiečių 
grandinis iš spintos išsiėmė fotografuo
tą pietinės Norvegijos pakraščių jūrla
pį, kuriame buvo sužymėti visi saugūs

Toronto Vandenės, 
atšventę savo 5 
metų darbo sukak
tį. Antra iš dešinės 
laivo vadė v.volt. 
G. Anysaitė.

,Nuotr.
St. Dapkaus.
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praėjimai. Mums net akys iššoko! 
Trumpai ir draugiškai viską paaiškinęs, 
grandinis išskubėjo pietauti.

Sekančią dieną vėl atėjome į uosto 
kapitono įstaigą. Šį kartą paprašėme 
aukščiau minėtą grandinį, kad pasiaiš
kintų su viršininku dėl mūsų dokumen
tų — kažko mes nesupratome. Grandi
niu! išėjus į kitą kambarį, čia daugiau 
nieko nebuvo. Žaibo greitumu Kaare 
šoko prie spintos ir jūrlapis su minų 
laukais atsidūrė po mano marškiniais. 
Ne už ilgo jūrlapio mikrofotografijos iš
keliavo į Angliją.

Apie rugpiūčio mėnesio galą buvome 
pasiruošę, o to pat mėnesio 30 dieną 
jachtą pakrikštijome Haabet, kas 
reiškia viltis. Stengėmės ją sutaisyti 
taip, kad neleistų vandens, bet vanduo 
vis vien sunkėsi vidun ir mūsų vienin
telė viltis buvo ta, kad medis išbrinks 
dar esant pakrančių vandenyse. Įsitai
sėme ir radio priimtuvą, kad galėtume 
sekti visus vokiečių duodamus įsaky
mus, kurių jie kasdien vis naujų išleis
davo. Kajutėje įrengėme du gultus taip, 
kad viduje maža vietos beliko.

Atėjo lemiamoji rugsėjo 2 dienos vie
nuolikta valanda. Mes atsileidome nuo 
bojos. Haabet pilnomis burėmis išėjo 
iš Bestumkilen ir su vidutiniu vėju iš
kilo į jūrą. Didžioji kelionė prasidėjo.

Plaukiant į Drbbak mus pasivijo 
lenktyninė jachta, kurioje radosi penki 
vokiečių laivyno karininkai. Truputį 
buvo nesmagu, bet jie, matyti, neturėjo 
blogų sumanymų. Kurį laiką su mumis 
palenktyniavę, grįžo atgal.

Įplaukus į Drbbak prisistatė vokiečių 
policininkas ir pareikalavo dokumentų. 
Vėl kinkos ėmė drebėti — gal jau ieško 
asmenų, kurie pavogė jūrlapį su minų 
laukais. Ir tik po trijų dienų mums lei
do plaukti toliau — vadinasi, nebuvo
me įtariami. (B.d.)

JŪROS DUGNE
Čikagos jūrų skaučių ir jūrų skautų 

vakaras “Jūros Dugne” jau įgavo tra
dicinę reikšmę. Lietuvių tarpe šis va
karas visų laukiamas ir gausiai lanko
mas. Taip šių metų lapkričio mėn. 12 
dieną 7 vai. vakare didžiojoje Auditori
jos salėje gražiai išpuoštoje ir pritai
kintai prie jūros dugno su žuvytėmis ir 
jūrų augmenija, salėje prie malonaus ir 

gražaus apšvietimo, buvo atidarytas 
žiemos sezonas su muzika ir šokiais.

Sesių jūrų skaučių pastangomis buvo 
gražiai ir skoningai papuoštas ir pa
ruoštas bufetas. Ir čia kaip salėje gali
ma buvo rasti skanių užkandžių kiek-, 
vienam pagal skonį ir pagal apetitą.

Salė pamažu prisipildo svečiais ir jū
rų skautų širdys džiaugiasi kai lanky
tojų tarpe atvyko į “Jūros Dugne” ba
lių Liet. Skautams Remti Draugijos 
pirmininkas p. S. Biežis ir didelis skau
tų rėmėjas J. Bačiūnas.

Malonu buvo matyti jūrų skautes pil
noje ir gražioje uniformoje šiam vaka
rui kaip viena pasipuošusias, tuomi su
teikusioms jūrų skautų vakarui tam tik
rą atspalvį. Dar maloniau buvo matyti 
kaip jūrų skautų vadai uniformuoti 
šokdavo su uniformuotom jūrų skaučių 
sesėmis; tik gaila, jūrų skaučių vadovės 
pakeitė gražias jūrų skaučių uniformas 
į kitas “uniformas”. Nors tos “unifor
mos” ir gražios buvo, bet ar vadovės ne
turi būti pavyzdžiu kitoms? Gaila, ir 
jūrų skautai nevisi buvo uniformuoti.

Dėl paties vakaro nieko negalima pa
sakyti: graži salė, geras orkestras, gra
žus išpuošimai, puikus bufetas, bet tai 
permažai. Kur programa? Žinoma, to
kiuos vakaruose programos gal ir ne
įdomios, nes mūsų publika nėra pripra
tusi prie programų. Kiekvienas lanky
tojas atvykęs į jūrų skautų vakarą išei
damas iš jo turi netik pasakyti — “ga- 
žiai praleidom laiką” bet — “jūrų skau
tai atlieka didelį ir gražų darbą, turim 
paremti jų siekimus ir idėją”. Tuomet 
kiekvienas vakaras atsieks mūsų tiks
lą, ir visuomenės tarpe jūrų skautų idė
jos nebus svetimos.

Čia gal vienetų vadai turėtų susirū
pinti ir ateityje duoti nors ir trumpą 
programą.

TRUMPAI
• Toronto jūrų budžių įgulos vadu išrinktas 

jūrų s. H. Stepaitis, Čikagos v. valt. P. Šmaižys.
® Baltijos jūrų skautų tuntas sudarė krepšinio 

komanda ir žada įsijungti į miesto pirmenybes. 
Tunto sporto vadovas yra ps. E. Vengianskas, 
krepšininkų vadovas A. Mikelevičius, treneris — 
Laurinaitis.

© Toronto jūrų budžių jachtą Budys III neži
nomi piktadariai apvogė ir paleido nuo kranti
nės. Nuostolių padaryta apie 300 dol.
• Jūrų skautės Vandenės, vad. v.valt. G. Any-

saitės, Toronte atšventė savo penkerių metų veik
los sukaktuves. /Plačiau kronikoje/.
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ROBINSONO DIENA ŽIRGAMS 
RAGAINĖS STOVYKLOJE

Visų mažiausiai mėgstamas rytinis 
švilpukas, kuris išverčia mus iš lovų su 
užmiegotom akimis. Prie upelio pratri- 
name šaltu vandeniu akis, ir nuotaika 
vėl puiki. Devintą vai. rytą vietoje pus
ryčių gauname laišką, ir visa skiltis pil
noje aprangoje išvykstame nežinomon 
kelionėn. Pagal gautą planą turime su
rasti kažkur miške paslėptą maistą bei 
įsikurti.

Lekiame visom keturiom, sušilę, nes 
apetitas skatina mus greičiau, tik mūsų 
visų nelaimei, maisto nesuradome, nors 
einam tartum kurmiai. Aplankęs mus 
draugininkas taip pat nebegalėjo su
rasti! (O gal nenorėjo?). Skautai esa
me, todėl žut-būt turėjome surasti, ir 
koks buvo džiaugsmas, kai brolis Šle
kaitis surado tai, ko ieškojome. Čia pat 
įsikūrėme. Vieni prie laužo, kiti prie 
puodo, ir pusryčiai baigti. Pavalgius pa
gal žygio programą — poilsis. Trum
pam sugulėme.

Pailsėję nuėjome prie upės puodą nu
šveisti bei pasimaudyti. Tas puodas, tas 
puodas kaip juodas, taip juodas, o šveisti 
mums reikia... Sigitas beplaudamas jį 
paleido, ir turėjome daug vargo kol 
pagavome.

Išsimaudžius vyko žaidimai miške.
Vakarop nuėjome upėn vėžių gaudy

ti, kadangi maisto davinys buvo tik da
linas, kitą dalį reikėjo patiems surasti 
ir pasigaminti. Vėžius pasiruošėme va
karienei su keptomis bulvėmis, ir koks 
tai buvo skanumynas, kokio ir mama 
nepadaro!...

Po vakarienės sutvarkėme iškylavie- 
tę ir grįžom su daina į Ragainės stovyk
lą. J. Stankevičius, Hamiltonas.

DIEVUI IR TĖVYNEI
Jau devyneri metai praslinko, kai 

stovėdama prieš trispalvę dariau pirmą 
pasižadėjimą savo gyvenime. Prisiekiau 
šiais žodžiais: “Brangindama savo gar
bę, aš pasižadu visomis jėgomis steng
tis tarnauti Dievui ir Tėvynei, padėti 
artimui ir vykdyti skaučių įstatus”. Ne
pajėgiau tada gerai šių žodžių įsisąmo
ninti, suprasti jų gilios reikšmės, pritai
kyti gyvenimui. Tada mano lūpos tarė 
šiuos iškilmingus žodžius, bet nesuge
bėjo protas ir širdis pažinti, jų giliosios 
prasmės suprasti.

Ne teisė dėvėti mėlyną kaklaraikštį 
šiandien mane traukia laikyti vyresnės 
skautės įžodį, bet skautybė, jos gražus

I pamaldas... To
ronto Rambynas.

St. Dapkaus.
Nuotr.
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Iš šio povosorio iškylų . . . psi. V. Karasiejus, nuo
širdžiai dirbęs "Sk. Aido" ekspedicijoje.

obalsis. Jaučiu, jog skautybės keliais 
eidama, atliksiu pilną ir nuoširdų tar
navimą Dievui, Tėvynei ir Artimui. 
Tad dabar, būdama kandidatavimo lai
kotarpyje, stengsiuos sąmoningiau pa
žinti, auklėtis ir būti ištikimo savo pa
sižadėjimams.

Skautybė yra viena iš jaunimą auk
lėjančių organizacijų. Ji stengiasi iš
auklėti jaunimą artimesniame santyki- 
je su Dievu, žmogum ir gamta. Siekda
ma šio uždavinio, skautybė formuoja 
jaunuolio pasaulėžiūrą. Juk ne kas kita, 
kaip santykiai su Dievu, žmogum ir ap
linka sudaro pasaulėžiūros pagrindus.

Skautybė negali atsiriboti konfesijo
mis, nes ji skiriama viso pasaulio jau
nimo auklėjimui, be tautybės, rasės, ti
kybos skirtumų. Skautybė nesiekia su
rasti pilno, visiems priimtino idėjinio 

priėjimo prie tikslo. Ji tik stengiasi su
burti jaunimą, kuris eitų obalsio vado
vaujamais keliais. Todėl skautų-čių 
obalsis ir yra toks bendras, toks papras
tas ir trumpas, bet daugeliui pritaiko
mas.

Skautybė tarnavimą Dievui stato pir
moje vietoje. Tad aiškiai išskiriami yra 
tie, kurie Dievą neigia, Jo buvimo ne
pripažįsta arba prieš jį kovoja. Skauty
bė pabrėžia aktyvų santykiavimą su 
Dievu, ir todėl sesių eilėse ne vieta 
toms, kurios Dievo atžvilgiu laikosi 
nuošaliai. Pats Baden-Powelis yra pa
sakęs: “Nepažįstu skauto, kuris nepri
pažįsta Dievo”. Skautybė jaunimą auk
lėja religinėj dvasioj, bet nustato tik 
bendruosius dėsnius, kurių privalo 
skautė laikytis, kad religinių įsitikini
mų skirtumai nesudarytų organizacijoj 
nesklandumų.

Aš, būdama katalikė, kaip skautė ir 
lietuvė, privalau tęsti ir laikyti Vytau
to Didžiojo įvestas tikybos tradicijas. 
Nors netekau savo gimtų namų, Tėvy
nės, bet, tėvelių padedama, išsinešiau 
savo prigimtąsias tradicijas, savo reli
giją. Šias šventas vertybes aš, kaip 
skautė, privalau išlaikyti. Bet to dar 
maža: aš turiu jas ugdyti ir parnešti 
namo į laisvąją Lietuvą. O Dieve, būk 
mano jėga, stiprybė ir viltis, padėk iš
laikyti tas gražiąsias tradicijas, kaip 
reikalauja tavo Didybė.

Pirmąją vietą obalsyje skautų įkūrė
jas atidavė Dievui. Antrąją paskyrė Tė
vynei, matydamas, kaip yra aktualu ir
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Loužos dega Bostone . . .
Nuotr. P. Bliumo.
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reikalinga, jog kiekvienas jaunuolis 
jaustų pareigą gerbti, tarnauti, mylėti 
savo gimtąją šalį. Tautos galingumas ir 
ateitis priklauso nuo jos piliečių. Labai 
yra svarbu, kad jaunimas nesubręstų 
galvodamas: “Kur gera, ten mano tėvy
nė”. Skautybės tikslas yra išauginti ge
rus piliečius, kurie ne žodžiais, o dar
bais rodytų patriotizmą. Skautybė nori 
tokių patrijotų, kurie ne žodžiais, o dar
bais irodo savo meilę ir ištikimybę tė
vynei. Skautybė nori savo narius išmo
kyti sąžiningai atlikti net ir smulkiau
sias pareigas, ji nori, kad jaunuolis rū
pestingai ištobulintų savo būdą, įgytų 
siek galint daugiau žinių. Tik šito siek
damas jaunuolis-lė vėliau gali tapti 
naudingu -ga savo kraštui.

Mes netekom Lietuvos. Ji svetimųjų 
draskoma ir niekinama. Mums yra la
bai svarbu rasti kelius, kuriais eidami 
padėtume kenčiančiai Tėvynei ir ją iš 
okupanto jungo išlaisvintume. Bejėgiai 
šiandien ją kardu atgauti. Gyvybės pa
aukoti Tėvynė šiandien taip pat nerei
kalauja. Mes privalom dabar tremtyje 
mokytis Tėvynei gyventi, o kai ji vėl 
bus laisva, grįžti namo ne su šalta nu- 
tautėjusia širdimi, bet pilna aistringos 
mielės gimtajai žemei. Tačiau tik mei
lės nepakanka: lai mūsų rankos ir pro
tas būna paruošti nuveikti ir didesnius 
darbus.

Kartais aš galvoju apie Lietuvą ir 
noriu, tikrai noriu grįžti. Bet man kyla 

mintis, jog pamažu metų bėgyje aš ga
liu prarasti tą norą. Žmogų juk sužavi 
patogumai. Metai užgniaužia praeitį. Ir 
štai, jaučiu, skautybės keliais eidama, 
aš niekados negalėsiu pamiršti Lietu
vos. Nei svetima padangė, nei turtas, 
nei patogumai nesužavės ir nepadarys 
manęs savo verge. Galės likimas blaš
kyti kur tik nori, aš visados ilgesiuos 
savo šalies, savo Tėvynės. Pildant vyr. 
skautės priesaiką, man bus neįmanoma 
nuo jos nutolti. Priešingai, gimtoji že
mė, kalnai ir slėniai, pievos ir upeliai 
darysis man artimesni ir, kol negyven
siu tarp jų, nesijausiu namuose. Tačiau 
negana tik save auginti šitoj dvasioj. 
Dar reikia ieškoti ir būdų, priemonių, 
kurių pagalba galėčiau ir jaunesniuo
sius pamokyti. Svetimųjų įtakoj ypa
tingai greit gali nutautėti tie, kurie Lie
tuvą pažįsta tik iš pasakojimų arba 
knygų. Pravedant sueigą arba šiaip da
lyvaujant jaunesniųjų tarpe, įmanoma 
rasti daug priemonių, kurios nejučio
mis padės auginti meilę gimtajai šaliai, 
sudomins jaunuosius mūsų krašto pa
pročiai, tradicijos. Tada ir jaunieji di- 
džiuosis jos garbinga praeitim, o su lai
ku atsiras jiems noras aukotis ir dirbti.

Padėk man, Aukščiausias, vykdyti 
vyr. skautės pareigas. Su Tavo pagalba 
aš niekuomet neiškrypsiu iš skautybės 
kelio. Onutė L. šeštokaitė.

Philadelphia, Pa.

Kažin, kaip čia 
mums išėjo . . . 
Clevelando broliai.

Nuptr.
V. Bacevičiaus.
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Vadovių lavinimo skyrius 

KETVIRTOJO ĮSTATO KELIU

Sueigos pasauliniui ženklui įsigyti

ANTROJI SUEIGA
Žinoti vardus: a/ 5 Europos šalių, kuriuose yra 

skaučių, b/ 5 ne Europos šalių, kuriose yra skau
čių. Žinoti kg nors apie kiekvienos šakos skau- 
tybę vienoje iš tų šalių.

1. Skautės renkasi, sueigos nuotaikai sudaryti 
atitinkamai patvarko patalpą, paruošia stalą, 
persirenginėja ir t.t.

2. Pasaulinė skaučių daina —7- vadovė pamo
ko dainuoti pasaulinę skaučių dainą anglų kal
ba (skautės teužsirašo žodžius) ir paprašo visų 
sekančiai sueigai ją išversti į lietuvių kalbą. Ge
riausiai išverstą — skautės išmoksta dainuoti 
lietuviškai.

3. Pašnekesiai —• skautės pasakoja apie pa
sirinktos šalies skautes.

4. Tarptautinės vaišės — skaučių kūryba bei 
kultūra pasireikš stalo padengime ir papuošime, 
valgių paruošime ir bendroje laikysenoje valgant, 
o taip pat, sutvarkant pasivaišinus.

5. Dainos -— kokie svetimi kraštai minimi mū
sų liaudies dainose, mėginant padainuoti kelias.

6. Einamieji reikalai — įvairūs pranešimai iš 
Seserijos bei vietininkijos, sekančios sueigos pla
navimas bei pasiskirstymas darbu.

7. Rimties valandėlei — praeitos sueigos die
noraščio skaitymas, tyliai paniūniuojama pasau
linė skaučių daina.

8. Pabaiga — ant stalo patiesiama pasaulinė 
skaučių vėliava, pastatomos vėliavėlės tų kraštų, 
kurie iškrito iš Pasaulinio Biuro, tačiau toliau 
skautauja svetimuose kraštuose. Viduryje, užde
gamos trys žvakės — kurios simbolizuotų mūsų 
obaisį ir po vieną prie kiekvienos vėliavėlės. Va
dovė paprašo skaučių uždegti žvakutę ir pasa
kyti to krašto sesėms linkėjimą. Giedama "Atei
na Naktis".

TREČIOJI SUEIGA
Pasaulinis skaučių biuras. Tarptautinis skau

čių namas Šveicarijoje (Our Chalet). Tarptautinis 
skaučių laikraštis "The Council Fire".

(Literatūra: "Hands around the World" — 
Amerikos skaučių krautuvėse).

Vadovė paruošia: sueigos planą, literatūrą apie 
pasaulini skaučių biurą. Keletą paveikslų iš "Our 
Chalet" gyvenimo, filmą — galima išnuomuoti 
pas Amer. skautes /kreiptis į vietos biurą/. Tarp
tautinio skaučių laikr. "The Council Fire" bent 
vieną egzempliorių.

Skautės paruošia: vertimą pasaulinės skaučių 

dainos ir mandagumo frazes bei skaučių saliutą 
kitomis kalbomis.
Sueigos planas

1. Pasaulinės skaučių dainos vertimai — pa
skaitomi, išrenkamas geriausias, visos užsirašo 
žodžius ir padainuoja.

2. Mandagumo frazes ir skaučių saliutą ki
tomis kalbomis skautės pasistengia išmokti pa
sinaudodamos literatūra ar pažintimi su kitų ša
lių skautėmis per laiškus ar čia pat artimiausioje 
aplinkoje jas surasdamos, kad ir tarptautiniame 
institute. Pamėginkite!

3. Pašnekesiai sueigos temomis. Metodas: ke
lios sesės čia pat sueigoje gavusios literatūros pa
skaito ir pasiruošia papasakoti: apie pasaulinį 
biurų, kelios apie "Our Chalet", kelios -—- apie 
"The Council Fire". Šiam darbui duodama apie 
40 min. ir daugiau laiko.

Įdomu stebėti skaučių sumanumą bei kūrybin
gumą, šiuos pašnekesius ruošiant. Gal atsiras po 
pusvalandžio visas "Pasaulinio Biuro Komitetas" 
ir papasakos apie savo darbą? Gal lazdučių ir 
virvių pagalba atsiras "Our Chalet" pastogė? 
Gal bus "išleistas" naujausias "The Council Fire" 
numeris, pasakodamas viso pasaulio skautėms 
apie lietuvaites skautes? Tikrai įdomu.

4. Filmo, or šviesos paveikslai apie "Mūsų 
Chalet".

5. Daina "Our Chalet" abiem kalbom (lietu
vių ir anglų k.).

6. Einamieji reikalai: pranešimai, mokesčiai, 
diskusijos ir nutarimas apie dovaną į tarptauti
nius skaučių namus "Our Chalet" ("Our Chalet" 
Adelboden, Switzerland). Sekančios sueigos už
davinys ir darbo paskirstymas.

7. Rimties valandėlė — dienoraščio skaitymas, 
pasaulinė skaučių daina, "Our Chalet" daina, 
skilties tradicinė ir "Ateina naktis".

KETVIRTOJI SUEIGA
(skilčiai)

"Sugebėti kelias minutes pasakoti apie savo 
kraštą ir skautybę Lietuvoje bei tremtyje kitos 
tautos skautei".

Vienetas (skiltis) pakviečia kitos tautos skau
čių skiltį, sakykim, kad ir į šeštadienio vakaro
jimą, į subatvakarį.

Tokią, kitos tautos skiltį rasti padės drauginin
ke per vietininkę bei tuntininkę.

Skiltininkės darbas: 1 / pakviesti, 2/ apsvars
tyti skiltyje vakarojimo planą ir programą, 3/
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Numatyti pareigūnes įvairiems numatytiems dar
bams. 4/ Susitarti dėl vietos — kur šis tarptauti
nis subatvakaris įvyks.

Skaučių darbas: 1 / Tikrai padaryti tai, kas 
pasižadėta. 2/ Padėti skiltininkei sustatyti ir vyk
dyti vakarojimo planą. 3/ Paruošti kolektyvinį 
pašnekesį apie Lietuvą ir skautybę Lietuvoje bei 
tremtyje (kiekviena skautė paruošia trumpą pa
šnekesį tam tikru klausimu, k.a., viena kalbės 
kur Lietuva, kita — apie Lietuvos gamtą, trečia 

■— užsiėmimas ir krašto papročiai ir t. t.). 4/ 
įrengti lietuviško kampelį, nedidelę parodėlę tau
todailės dalykų, 5/ Įrengti skautišką kampelį.
Vakarojimo programa

1. Pradžia. Lietuviškų plokštelių muzika su
darytų vakarojimo nuotaiką. Viešnioms atvykus, 
skautės susipažįsta, joms parodomos abi parodė
lės.

2. Pašnekesys atliekamas visos skilties skau
čių anksčiau nupasakotu būdu.

3. Vaišės vyksta susėdus prie stalo ar prie bu
feto, stovint. Pastarasis būdas yra gana paplitęs 
ir šeimininkių mėgiamas, nes patogus neturint 
daug vietos. Tačiau pasikvietus viešnių iš svetur 
turėtumėm stengtis išlaikyti lietuvišką tradiciją, 

už stalelio ir pavaišinti ir pasilinksminti.
Planuodamos vaišes skautės aptaria ir nutaria: 

kuo stalą padengs, kas atneš staltiesę, sustato 
lietuviškų valgių sąrašą, pasiskirsto ką kiekviena 
pagamins ir atneš. Numatyti reikia ir kas paruoš 
servetėles, kas atneš gėlių ir t.t.

Ne taip svarbu paruošti daug ir parodyt vis
ką iš karto ką mes gražaus turime bei mokame 
padaryti, geriau mažai, bet skoningai ir nuošir
džiai. Mandagumą išlaikant paprašomos ir vieš
nios padainuoti savo dainą. Norint kitų tautų 
skautes pamokyti lietuviškų dainų, reikia pasi
rinkti lengviausiai tariamas. Labiausiai tam tin
ka lengvesnės sutartinės.

5. Šokiai. Tarptautiniame bendravime jau yra 
įsigyvenusi tradicija pasikeisti liaudies šokiais. 
Mūsų tarptautinis subatvakaris būtų nepilnas be 
suktinio, klumpakojo, na, ir kalvelio. Jei sąlygos 
leidžia toks liaudies šokių pamokymas įneša daug 
abipusio džiaugsmo.

6. Pabaiga. Įnešama pasaulinė skaučių vėlia
va, kad ir nedidelė - stalinė. Vadovė padėkoja 
viešnioms už apsilankymą. Giedama pasaulinė 
skaučių daina ir "Ateina naktis" dviem kalbom.

PIRMOJI PAGALBA ŽIEMOS METU

Ką daryti ledui lūžus. Įspėti, kad mė
gintų. laikyti rankas ant ledo. Su kojo
mis daryti judesius taip, kaip plaukiant 
stačiomis. Jei gali tokioje padėty sta
čiomis išsilaikyti, mėginti pamažu pa
čiam žingsnis po žingsnio judėti kranto 
kryptimi. Jei ne — stovėti vietoje. Ži
noti, kad tokioje padėty įlūžusysis gali 
išsilaikyti ne ilgiau 10 minučių. Įspėti, 
kad bus išgelbėtas. Jei yra skiltis, su
rišti visus kaklaraiščius į vieną virvę ir 
pamažu, vieną galą ant kranto laikant, 
mesti, kad įlūžęs pagautų kitą galą. Su
sijaudinęs ir vandeny sušalęs gali me
tamos virvės nepagauti arba gaudyda
mas pasinerti vandenin. Virvę gali vie
nas iš skautų, atsigulęs ant pilvo (prieš 
tai nusivilkęs apsiaustą, išskėtęs rankas 
ir kojas, kad kūnas užimtų kuo didesnį 
plotą ledo), pamažu vėžio būdu šliaužti 
ir, daėjus iki įtūžusio per 4-5 metrus, 
mesti vieną galą virvės. Kai įlūžęs pa
gaus, įsakyti,, kad jis tik laikytų ir nie
ko nedarytų. Tada stengtis tuoj pat 
grįžti prie branduolio ir, davus ženklą, 
pačiam įlūžusiam kooperuojant, traukti 
jį į save; Įlūžęs turi virvę kelis kartus 
apsisukti apie rankos riešą ir galą su
spausti delne. Kairė ranka vis vien turi 
kyboti virš ledo pakraščio; jei šitoje pa
dėty mėginant iškelti koją virš ledo, le
das lūžtų, mėginti, ledą laužant, po tru

putį traukti kranto link. Jei pavyktų 
ant ledo užlipti, virvės dar nepaleisti. 
Stengtis prie jo per daug arti neiti, te
gul pats išskėtęs kojas šliaužia. Kai pri- 
šliauš kur dugno gilumas kojomis pa
siekiamas, visi, kas tik gali, čiupti ir 
traukti į krantą. Jei turima kartis ar 
stipresnė virvė, padavus vieną galą 
įspėti, kad stipriai įsikabintų. Po to 
traukti kranto link. Gali pasitaikyti, 
kad įlūžęs pateko į eketę ir nepajėgia 
pats iš jos iškelti kūno virš ledo, nors 
ledas aplink labai storas ir tvirtas. Tada 
reikia, dviems ar trims prišliaužus, kį-

Dar viena mūsų džiamboristų nuotrauka . . . Apa
čioje viduryje Kanados Rajono vadeiva ps. S. Na- 
ginionis. Nuotr. V. Šerno.
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tiems šiuos už kojų laikant, paimti įlū
žusį už rankų virš alkūnių ir visiems 
vienas kitą traukti. Darant šią gyvą 
grandinę, būti atsargiems, kad kas nors 
kitas neįkristų, nes tada, kai tuo pačiu 
metu reikės gelbėti du, kai jau buvo 
susijaudinimo dėl vieno, bus kur kas 
sunkiau. Jei ledas plonas ir ant jo už
lipti neįmanoma, gelbėti tik virve ar 
kartimi. Jei vietoje karties nėra, o yra 
medžio stuobis, mėginti tai įlūžusiam 
damesti, nes medis padės išsilaikyti, kol 
bus pašaukta pagalba.

Einantiems ledu, ypač, kur vanduo 
gilus, žinotina:

1. Neik ledu, kuris yra užsnigtas.
2. Nelipk ant ledo, jei jis yra plones

nis kaip 10 cm.
3. Neik nežinomu ledu daugiau 10 

metrų nuo kranto.
4. Nežaisk su skiltimi ant nežinomo 

ledo.
5. Nerodyk tuščios drąsos ant plono 

ledo.
6. Venk ledo ant šaltinių ir miško 

raistų.
7. Nepasilik ant upės ar ežero ledo 

saulei nusileidus.
Pirmoji pagalba ištraukus: Nuvilkti 

viršutinius šlapius rūbus ir duoti savo, 

sausus. Bėgte nubėgti į gyvenamą na
mą, stengtis surasti sausus apatinius 
rūbus, pervilkti; apžiūrėti, ar būnant 
vandenyje nenušalo kojų ar rankų. Jei 
taip, nekūrenamoje patalpoje nušalu
sias vietas trinti švelniai rankomis snie
gu, kol paraudonuos. Po to galima tepti 
vazelinu ir siųsti pas gydytoją. Jei įlū
žęs ištrauktas iš po ledo ir yra sušalęs 
(sustingęs), nekūrentoje patalpoje iš
rengus, stipriais judesiais sniegu trinti 
visą kūną; kai kūnas atsileidžia, gelbėti, 
kaip skenduolį: išspausti vandenį iš 
skrandžio, išvalyti burną, nosį, daryti 
dirbtiną kvėpavimą. Niekada nemėgin
ti dirbtino kvėpavimo judesių, jei kū
nas nuo šalčio sustingęs!

Gelbstint įlūžusius lede, niekada ne
palikti įlūžusio vieno pačiam bėgant 
toliau, negu jis (įlūžęs) mato. Vienam 
vandeny pasilikus, greičiau apima siau
bas. Kai sugrįši, jis jau gali būti po le
du ir tada išgelbėjimo galimybės jau yra 
labai menkos. Virvę bei kartį gali atsto
ti ant kranto skauto peiliu nupjautas ar 
nulaužtas medelis. Skiltininkas ar drau
gininkas, vesdamas savo vienetą ant le
do, iš anksto turi apgalvoti, kaip gelbė
ti, jei kas įlūžtų. Jei priemonių nebūtų, 
tuoj pat nuo ledo grįžti į krantą. P. P.

Toronto sesės ruošiasi Bostono Lapinus "Sk. Aido" vajuje į "šipulius sumalti" . . . Nuotr. J. Dvilaičio.
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BROLIJOS VADUOS PASTOGĖJE
® Vadeivai pristačius, patvirtinti sekantieji 

JAV I-jo rajono pareigūnai: jūr. ps. I. Petniūnas 
Jūrų Sk. Sk. vedėju ir ps. R. Šilbajoris — Vadų 
Lavinimo Skyr. vedėju, abu nuo š.m. spalių mėn. 
23 d. ps. V. Pileikai iš pareigų nuo š .m. spalių 
23 d. pasitraukus, vadeivos pristatymu nuo š. m. 
gruodžio mėn. 1 dienos Rajono Sk. Vyčių Skyr. 
vedėju patvirtintas ps. J. Raškis. Nuo spalių mėn. 
23 d. iki gruodžio mėn. 1 d. tas pareigas ėjo pats 
vadeiva.

© v.s. dr. V. Čepas praneša, kad sekanti Egz. 
Skautų Brolijų konferencija numatoma Hartforde 
sausio mėn. pradžioje. Svarbiausi rūpesčiai — su
stiprinti savitarpi ryšį, paruošti Egz. Sk. Brolijų 
statutą ir pan.

® LSB Vadija nustatė, kad jubiliejinių ir pana
šių stovyklų ženklai prie uniformų nešiojami TIK 
iki galo metų, kuriais stovykla įvyko. Taip pat pa
stebėta, kad kaikuriuose rajonuose skautai, nesto
vyklavę Vlll-toje Pasaulinėje Džiamborėje, nešioja 
prie uniformų jos stovyklinį dalyvio ženklą tam 
jokios teisės neturėdami. Vadovai prašomi atkreip
ti dėmesį.

® Vienetams primenama atlikti Vadijos pa
skirtą šv. Kalėdų gerąjį darbelį. Viskas siunčia
ma Vokietijos Rajono vadeivos s. A. Venclausko 
adresu, /1 6/ Huettenfeld b. Lampertheim, Li- 
tauisches Gymnasium, Schloss Rennhof, Germany.

© VS pavedus, JAV I-jo Rajono vadeiva suda
rė skautų uniformų reguliaminui peržiūrėti ir nau
jam projektui pasiūlyti sekančios sudėties komisi
ją: pirm. ps. V. Pileika (Hartford), nariai s.v.v.s). 
Č. Kiliulis (Boston), A. Alksninis (New York) ir A. 
Levinas (Boston).

• Kanados Rajono vadeiva ps. S. Naginionis, 
susitaręs su Rajono vadeive ir tuntininkais/kėmi?, 
ruošia Toronte vadovų/vių suvažiavimą ateinan
čių metų balandžio mėn.

© "Sk. Aido" vajus prasidėjo gruodžio mėn. 
1 d. Laikraščio administracija žengia į naujus me
tus su žymiai pertvarkytu sąstatu. Reikia tikėtis, 
kad eilė pernai pasireiškusių nesklandumų bus iš
lyginta. Platintojų prašoma rašyti adresus kaip 
galint aiškiau, ypač nepamirštant pažymėti mies
to zonos numerio. Platintojai prašomi pasilikti 
pas save prenumeratorių adresų nuorašus.

@ Vėl visa eilė "Sk. A." numerių grįžo atgal, 
nes skaitytojai nepakeitė laiku adreso. Vadovai 
prašomi atkreipti dėmesį, nes administracijai yra 
nuostolingas grįžusių numerių išpirkimas. Tokiais 
atvejais siuntinėjimas bus sulaikomas, laukiant 
adreso pakeitimo.

© Vadovai prašomi paraginti skautus prenu
meruoti "Sk. A." pačioje metų pradžioje, nes per
nai vėliau užsisakiusiems pritrūko pirmųjų nume
rių. Vėliau užsisakę, gaus laikraštį tik nuo užsa
kymo datos.

© Tuojau po Kalėdų pats laikas pradėti ruošti 
planus 1 956 metų stovykloms, sudarant vadijas ir 
telkiant lėšas. Pernai metų stovyklos praėjo su di
deliu pasisekimu. Tikėkime, ir 1956 metais mums 
jėgų nepristigs.

• LSB Vilk. Skyriaus vedėjas ps. A. Valatkai- 
tis atsiuntė savo skyriaus veikimo planą.

© KSS užtrukus ilgiau kaip buvo tikėta, Vadi
ja tik dabar išsiuntinėjo tunt./viet. ir atskirų vie
netų vadovams 1955 metų nario mokesčio la
pus. Vadovai prašomi mokestį surinkti iki 1956 
m. kovo mėn. 1 d. ir minėtus lapus grąžinti adre
su: Mr. P. Čeponis, 145 Evelyn Ave., Toronto 9, 
Ont, Canada. Vienetams nepriklausą skautinin
kai mokesčius sumoka betarpiai Vadijai aukščiau 
minėtu adresu.

KANADOS RAJONE

TORONTO, Ont.
• "5 metai mes gyvuojam ir buriuojom, ir 

skautaujam, ir triukšmaujami Gero vėjo!" — 
sveikina Vandenės, sustojusios pusračiu valtimis 
savo svečius. Sesė Gražina pristato valtis ir jų 
valtininkes Onutę Skukauskaitę Talę Šalkauskai- 
tę ir Danguolę Kontrotaitę, ir bendrai su svečiais 
dainuojamos valčių tradicinės dainos. Kalba šven
tei pakviesti kalbėtojai v.valt. M. Vasiliauskienė 
ir v.s. V. Šarūnas; laivo adjutante Irena Ropienė 
skaito 5 metų veiklos apžvalgą ir praveda pa
vyzdinę rikiuotę /kurioje vistiek kelios sesės su
simaišo; bet Vandenės moko juoktis ir iš savo 
klaidų!/. Vaišių metu sveikina kons. V. Gylys, 
Vyriausiasis Skautininkas, Šatrijos tunto vardu 
s. O. Gailiūnaitė, Rombyno tuntininkas ps. J. 
Pažėra, Budžių įgulos vadas j.s. H. Stepaitis ir 
Vaidoto laivo vadas v. J. Anysas. Rėmėjų Būre
lio vardu kalba Vandenės krikšto tėvas p. Bunti- 
nas. Jis, krikšto motina p. Šadeikienė, jūrų skau
čių globėjai p. Indrelienė ir p. Dapkus iškviečia
mi į sesių tarpą, apdovanojami tautinėm juoste
lėm papuoštais adresais, ir susikabinus dainuoja
ma laivo tradicinė. Oficialią dalį uždaro parapi
jos klebonas kun. P. Ažubalis. Montažas, kuria
me dalyvauja visas laivas /deklamuoja Dalė Mei
lutė/ pasižymi švelnumu ir originalumu, nes tiek 
tautiniai šokiai /p. Šadeikienės/, tiek dainos pub
likai nežinomi. /Dainos yra senosios Klaipėdos 
krašto liaudies dainos, kurios jau beveik pamirš
tos. Jas perdavė patriarcho M. Jankaus sesuo p. 
E. Jankutė, harmonizavo ir išmokė Darius Slavins
kas ir Laimutis Motgabis/. Seka linksmoji dalis. 
Kiekvienas judesys Kastyčio — budžio uniformoj 
irkluojančio savo laively, — "nemariosios" Jū
ratės po geltonu "Gintaro Rūmu" — lietsargiu, 
ir "Dievu Perkūnu" palydimi plojimais. /Vaidino 
Dalė Griauzdaitė, Dalė Galiauskaitė ir Dalė Mei
lutė; skaito Onutė Skukauskienė/. Sesės pasiruo-
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sustos sekančiam pasirodymui, bet dingo viena 
kepurė. Kol pastaroji ieškoma, Gražina ir Talė 
pasakoja buriavimo prisiminimus, kurie sukelia 
juoko visiems buriuotojams ir tiems, kurie prisi
minimuose paminimi. Kepurė atsiranda, scena 
atsidaro ir sesė Talė įsijungia į smagų Jūreivių 
Šokį, išmokyta valt. A. Liaudinskoitės "HA HA 
HA programa baigta! ■—- šūkis vos girdisi tarp 
plojimų. Programa sustatyta ir pravesta laivo va
dės v.valt. Gražinos Anysaitės. Salės dekoravimo 
darbus atliko Aušra Liaudinskaitė, Talė Šalkaus- 
kaitė, Dalė Meilutė ir Dalė Treigytė, padedamos 
brolio Vyto Mašalo. Blykčiojantį švyturį pastatė 
broliai Jurgis Anysas ir Liudas Vaitkus. Jūrų 
skautės atliko savo programą lobai paprastai ir 
skautiškai, su juoku ir daina, nuoširdžiai išgy
vendamos kiekvieną pasirodymą. Žiūrovai įsijun
gė į jų linksmą nuotaiką ir skirstėsi patenkinti 
ir su šypsena veiduose. G. A.

® Lapkričio 20 d. naujoje, erdvioje Prisikėlimo 
parapijos salėje Toronto ateitininkai suruošė jau
nimo susiartinimo arbatėlę, kurion pakvietė ir 
skaučių bei skautų draugoves. Arbatėlės metu 
kalbėjo inž. p. Razgaitis, kviesdamas jaunimą 
daugiau ieškoti to, kas juos jungia, negu to, kos 
skiria. Po trumpų vaišių buvo persikelta į didžią
ją salę, kur vakaro šeimininkai atliko keletą pa
sirodymų scenoje. Pobūvis baigtos smagiu pasi
šokimu.

0 Toronto skautai vyčiai išleido spalvotą kny
gutę vaikams "Du Gaideliai", tuo papildydami 
vaikų literatūros lentyną.

LONDON, Ont.
• Vyčių "Lituanicos" būrelis lobai gražiai pa

minėjo Lietuvos kariuomenės šventę. Turiningą 
ir gilių minčių paskaitą skaitė p. L. Kuras.

Antroje minėjimo daly vyčiai vykusiai suvaidi
no net tris veikaliukus: "Pavojingoje Zonoje", 
"Uždavinys" ir "Aušra ties Vilniumi".

@ Londono skautai labai aktyviai įsijungė į šal
pos akciją Vokietijoj likusiems skautams paremti. 
Surinkta arti 40 dolerių. L. E-tas.

JAV RAJONE

CLEVELAND, Ohio
© /sks/ Iš tolimos Suomijos atvykusi į JAV 

socialinių studijų reikalais s. Kerttu Varjo porai 
savaičių apsistojo Clevelande. Čia ji pirmiausia 
susitiko su mūsų s. J. Gulbiniene, o vėliau pa
kviesta Neringos skaučių tunto sueigon, lapkričio 
20 d. Neringiečių sueigoje viešnia buvusi šiltai 
sutikta ir apdovanota gėlėmis, už kurias susijau
dinusi padėkojo. Linksmojoje sueigos dalyje vieš
nia energingai pravedė porą pasirodymų, į kuriuos 
įtraukė visos skautes ir svečius.

Tą sekmadienį Clevelando neringietės ir ASD 
narės skyrė Lietuvos Skautų S-gos 37 m. sukak
čiai paminėti. Prieš sueigą jos išklausė Sumą Šv. 
Jurgio bažnyčioje, kur jaudinantį pamokslą apie 
Lietuvos karius pasakė kun. Ivanauskas. Jis pri
siminė ir Lietuvos'Skautų Brolijos Vadą a.a. pulk. 
Juozą Šarauską, kuris žuvo kankinio mirtimi prie 
Červenės 1941 m.

® /sks/ Sekmadienį, lapkričio 20 d., popietį 
v.s. V. Šenbergo bute buvo Clevelondo Skauti
ninkų Ramovės metinė sueiga. Ramovės seniū
nas v.s. Pr. Karalius savo pranešime išsamiai 
nupasakojo pusantrų metų veiklos laikotarpį. Be 

duoklės Brolijai /Korespondencinės Br. Vadų Su
eigos pravedimas/ ir Liet. Sk. S-gai /Statuto pro
jektas/, Skautininkų Ramovė pagal išgales talki
ninkauja Clevelando Pilėnų skautų tuntui jo veik
loje. Pastarojoje sueigoje skautininkai sudėjo sa
vo aukas Brolijos Kalėdiniam gerajam darbeliui.
• /sks/ Clevelando Pilėnų skautų tuntas pa

siuntė sveikinimą New Yorko tuntui, kuris lapkr. 
19 d. šventė savo krikštynas ir įkurtuves nauja
jame būkle.

® /sks/ Pilėnų tunto jūrų skautų Stp. Dariaus 
laivas šiuo metu stropiai dirba prie jūrų sk. pa
tyrimo laipsnių programų. Šiuo metu į loivą pri
imami nauji kandidatai, kuriems sukako bent 15 
m. Norintieji laivan įstoti kreipiasi į tuntininką 
ps. Vyt. Kamantų, 1325 Russel Rd. /telef. UT. 
1-4227/, orba į laivo vadą vyr. valt. Praną Pet
raitį 422 E. 125 St. /telef. GL. 1-2350/.
• /sks/ Lapkr. 7 d. Newton D. Barker svei

katos centro salėje buvo Clevelando BSA 5-jo 
distrikto skautininkų, skautų vadų, jų talkininkų 
ir bičiulių pirmas metinis susitikimos - vakarienė. 
Šiame distrikte veikia ir Clevelando Pilėnų skautų 
tuntas. Vakarienės metu Pilėnų tuntininkas ps. 
V. Kamantas ir tunto vadijos nariai buvo prista
tyti visiems pobūvio dalyviams. Iš pranešimų pa
aiškėjo, kad distrikte šiuo metu veikia 53 skau
tiški vienetai, kuriuose skautauja 1.026 berniukai 
ir 369 vadovai. Iš viso Clevelande esama per 
25.000 skautų. Pagrindiniu kalbėtoju buvo Cle
velando BSA Skautų Tarybos Ekzekutyvas Mr. 
Braden. Vakarienė buvo pajvairinta skautiškomis 
dainomis, o po jos buvo parodytas filmas, iš ku
rio paaiškėjo skautiškosios veiklos pasisekimas ir 
savanoriškas suaugusiųjų pasišventimas vienetų 
darbe. Teisingai vienas iš kalbėtojų pabrėžė, kad 
Lordo R. Baden-Powellio genijus padarė skautybę 
galimą visame pasaulyje.

CHICAGO, III.
• /sks/ Lapkr. 12 d. gražiai praėjo tradicinis 

Chicagos jūrų skautų-čių vakaras "Jūros Dugne". 
Liet. Auditorija buvo originaliai išpuošta bei ap
šviesta jūros dugno motyvais. Apstu buvo uni
formuotų jūrų skautų-čių, tačiau jų galėjo būti 
daugiau. Brangiųjų svečių tarpe buvo Skautams 
Remti Dr-jos p-kas Dr. S. Biežis ir nepaprastas 
skautų rėmėjas J. Bačiūnas.

Kiek "Jūros Dugno" vakaras buvo puikus savo 
dekoracijomis, geru orkestru, skaniu bufetu ir 
smagia nuotaika, tiek daugelio buvo pasigesta 
programos. Linkėtina, kad gero vėjo dukrds ir 
sūnūs rastų laiko ir progos tokiam vakarui pa
ruošti kad ir trumpą programą.
• /sks/ Chicagos amerikietės skautės, švęsda

mos savo įkūrėjos Juliette G. Low dieną, pakvie
tė savo sueigon ir lietuvaites. Dalyvavo Dr. J. 
Aglinskienė, Dr. M. Budrienė ir vyr. skautė Z. 
Šerneckaitė.

Dr. J. Aglinskienė yra Juliette G. Low Fondo 
stipendininkė. Nepriklausomos Lietuvos laikais 
1939 m. ji buvo išsiųsta į "Our Chalet" — skau
čių namus Šveicarijoje. Iki šiol ji neturėjusi ryšio 
su to fondo stipendininkėmis. Pastarojoje suei
goje buvo atnaujintos pažintys ir sudaryti ryšiai.

Ši sueiga buvo skirta tarptautinei draugystei 
sustiprinti. Skautės be tautybės ir religijos skir
tumo yra visam pasaulyje viena kitai seserys. 
Sueigoje buvo padalinta literatūros, iš kurios 
skautės gali pažinti įvairias tautas, jų papročius,
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dainos ir t.t. Sueigoje be lietuvaičių dalyvavo 
Airijos ir Šveicarijos skaučių atstovės.

/sks/ Chicagos Baltijos Jūros jūrų skautų tun
tas, neseniai taip puikiai baigęs plaukiojimo se
zoną ir vakarinę programų, priėjo prie žiemos 
darbų. Daugiau bus pašvęsta laiko teoretinėms 
žinioms papildyti.

Sporto entuziasto ps. Ed. Vengiansko pastan
gomis yra sudaryta jūrų skautų krepšinio koman
da, kuri dalyvaus Chicagos parkų distr. krepšinio 
pirmenybėse. Gero vėjo jūrų skautams ir žiemos 
sezono darbuose!

ELIZABETH, N. Y.
® Skaučių Lazdynų Pelėdos dr-vės drauginin

ke! v.s. v.si. E. Kaminskaitei pasitraukus iš parei
gų, naujo draugininke paskirta si. L. Petrauskai
tė. Draugovės adjutantės si. R. Bartytės pareigas 
perėmė si. A. Didžbalytė. Buvusioms Elizabeth'o 
skaučių vieneto vadovėms sesėms reiškia skautiš
kų ačiū ir linki naujoms vadovėms daug sėkmės.

Seses Kaminskaitę ir Bartytę per iškilmingų 
dr-vės sueiga sveikino Elizabeth'o Lietuvių Bend
ruomenės pirmininkas p. St. Dzikas ir p. P. La- 
nys, {teikdami joms dovanų už jų ištvermingą 
darbų.

® Spalio mėn. skaučių Lazdynų Pelėdos dr-vė 
iškylavo New Jersey kalnuose. Iškyla praėjo pui
kiai. Skautės žaidė, dainavo ir Įsigijo daug jorak- 
tiško patyrimo. Vakare po linksmo laužo visos 
geroj nuotaikoj išsiskirstė.

© Lapkričio 6 d. skautės-ai suruošė Filmų Va
karą. Buvo rodomi filmai iš š.m. stovyklos "Dai
navos". Skautės taip pat atliko trumpų progra
mėlę, kuri visus tėvelius ir svečius sužavėjo. Po to 
įvyko metinis Tėvų Komiteto susirinkimas ir rin
kimai. Naują valdybų sudaro p. Veblauskiene, p. 
Kupinskienė, p. Kaminskienė, p. Lanys ir p. Juš
ka. Skautės-ai nuoširdžiai dėkoja buvusiai val
dybai už jų puikų darbą.

® Sausio mėn. 8 d. skautės rengia tradicinę 
Kalėdų Eglutę ir šokius. Sesė iš Elizabeth's.

NEW - YORK, N. Y.
® /sks/ Lapkr. 19. d. New Yorko skautės ir 

skautai savo įspūdingoje šventėje sulaukė daug 
svečių. Iškilmingoje sueigoje, kurioje buvo išsiri
kiavę 150 skautų-čių, Lietuvos Kariuomenės 
šventei skirtų žodį tarė pik. J. Šlepetys. 14 skautų 
- čių davė įžodį. Vėliau buvo iškilminga akade
mija, kurioje buvo atžymėtos N.Y. skautų TAU
RO tunto krikštynos ir oficialiai atidarytas skau
tų buklas. Už patalpas buklui skautai-tės yra 
nepaprastai dėkingi SLA, kuris leido jiems taip 
puikiai ir erdviai įsikurti /195 Grand St., Brook- 
lyne/. Akademijoje kalbėtojai gėrėjosi lietuviškos 
skautybės išbujojimu ir linkėjo visokiariopos sėk
mės ateityje. Šventės proga TAURO tuntas gavo 
daug sveikinimų raštu. Po akademijos buvo pa
rodyti du puikūs filmai iš vasaros stovyklos /Dr. 
V. Avižonio ir G. Peniko/. Meninėje dalyje pa
dainavo skautų vyčių oktetas, skautės suvaidino 
trumpų vaizdelį ir vilkiukai Mrozinskas ir Klivec- 
ka paskambino pianinu. Vakaras baigtas šokiais.

® /sks/ s. T. Žukienei išvykus, New Yorko 
skaučių vietininke yra paskirta J. Janulevičienė. 
Jai vietininkijos darbuose talkininkauja skaučių 
vadovės — R. ir G. Frankaitės, A. Noakaitė, D. 
Audėnaitė ir kt.

© N;Y. skautės ir skautai reiškia nuoširdžią 

padėką p. J. Ginkui už didžią talkų rengiant 
skautų šventę lapkričio 19 d.

© Ed. Liogys skautų Tauro tuntui padovanojo 
patefoną, o sk. vytis si. P. Petraitis pritaikė jam 
dėžę. Tauro tuntas reiškia brolišką ačiū.

® R. Kisielius išrinktas N. Y. Skautų Vyčių 
Dr-vės Dr. J. Basanavičiaus būrelio vadu. Jis taip 
pat redaguoja skautiška sieninį laikraštėlį, kuris 
yra leidžiamas skautų būkle.

@ /sks/ N.Y. Skautų Vyčių Oktetas pastaruo
ju laiku yra pajėgiausias ir veikliausias dainos 
vienetas New Yorko padangėje. Spalių 29 d.ok
tetas atšventė savo 3 m. veiklos sukaktį. Tądien 
pas p. Alksninius buvo jaukus pobūvis, kuriame 
dalyvavo okteto nariai ir jų artimieji bičiuliai. 
Per tuos 3 m. oktetas daugelį kartų koncertavo 
New Yorke ir jo apylinkėje.
WATERBURY, Conn.

Saulėtą rudens sekmadienio rytų apie 20 skau
čių ir skautų Tėvų ir GlobėjiĮ Komiteto padedami, 
automobiliais nuvyko apžiūrėti tikrai įdomios ir 
tur būt, vienintelės tokio stiliaus pilies, ne tik 
Amerikoje bet ir visame pasaulyje. Pilis yra Ryti
niame Haddam, Conn., ant Connecticut upės 
kranto. Ji pavadinta jos savininko ir statytojo 
vardu "Gillette'.

William Gillette buvo žymus Amerikos scenos 
veikėjas. Gimęs ir auklėtas Hartforde, Conn. 
1913 m., pačioje savo karjeros viršūnėje, Gillette 
nutarė pasistatyti namus apie kuriuos jis svajojo 
visą savo amžių. Vietą buvo pasirinkęs Long 
Island, N. Y.

Plaukiodamas savo laivu Connecticut upėje ir 
planuodamas savo būsimus namus, staiga Gillette 
tapo sužavėtas upės ir jos krantų grožiu. Vakarop 
jis apsistojo prie kyšančių uolų rytiniame upės 
krante. Manė apsistoti tiktai nakčiai, bet tapo 
taip sužavėtas tos apylinkės gamta, kad praleido 
ten net kelias dienas. Vaizdas, kurį sudarė aukš
tos akmens uolos ir medžiais apaugę kalnai besi
jungia su plačios ir spalvingos upės grožiu galu
tinai pavergė Gillette. Tuoj jis nusipirko 122 ak
rus kalnų su apie 3A mylios upės kranto. Vietą 
savo būsimam namui jis pasirinko pačią viršūnę 
aukščiausio iš ten esančių septynių kalnų vadina
mų "Septynios Sėseryš".

Waterburieciai prie pilies Nuotr. C. Bogušo
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Atsisekęs anksčiau parinktos vietos, visas me
džiagas pergabeno naujon vieton ir 1914 m. pra
dėjo statyti pilį. Pilis pastatyta iš geležies, ak
mens ir baltojo ąžuolo pagal jo paties planus. 
Baigta statyti 1919 m., ir nuo tada Gillette joje 
gyveno iki savo mirties 1937 metais.

Visi pilies vidaus ir išorės įrengimai suprojek
tuoti jo paties ir grynai pagal jo paties reikala
vimus. Pilies sienos yra granito, 4-5 pėdų storio 
apačioje, ir 2 pėdų storio bokšto viršūnėje. Vi
daus įrengimai ir pagrąžinimai padaryti iš tašyto 
ąžuolo. Sunkios ąžuolo durys uždaromos labai 
komplikuotais medžio užraktais. Viena tokių įdo
mybių yra tašyto ąžuolo bufetas su komplikuo
tais medžio užraktais bufeto viduje. Miegamųjų 
kambarių baldai yra pritvirtinti pastoviai. Kitų 
kambarių baldai dėl savo svorio turėjo būti įreng
ti ant bėgių, kad galima būtų keisti jų padėtį, 
kaip pvz. stalai ir kėdės. Elektros lempų gaubtu
vai apdengti gabalėliais spalvotų bankų stiklo, 
kurias jis surinko iš draugų. Elektros išjungėjai ir 
kiti smulkūs įrengimai — medžio. Sienos iška
bintos rafijos pintais kilimais, padarytais Javoje 
pagal jo užsakymą. Veidrodžių pagalba, Gillette, 
iš savo miegamojo kambario galėjo matyti kos 
įeina per duris į svečių kambarį.

Pilis turi 24 kambarius, kad ir neplaningai iš
dėstytus, bet jų savotiški Įrengimai liudija lakią 
Gillette vaizduotę.

Gillette buvo didelis mėgėjas statyti geležinke
lius ir garvežius. Čia jis tikrai turėjo gerą progą 
pasireikšti, įrengdamas net tris mylias geležinke
lio su jo paties padarytu garvežiu ir vagonais. 
Mėgdavo pakviesti svečius pasivažinėti jo gele
žinkeliu ir pasižavėti puikiais gamtos vaizdais. 
Geležinkelio linija turėjo tris stotis: "Grand Cent
ral", "125th Street" ir "Big Oak".

Prieš mirdamas Gillette pavedė savo turto glo
bėjams žiūrėti, kad pilils nepatektų į nepagei
daujamas rankas ir nebūtų naikinama. Globėjai, 
vykdydami jo valią, perdavė visa turtą Connec
ticut valstijai. Šiandien čia yra gražus valstijos 
globojamas parkas. Č. Bogušas.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

© ŠVENTAS KAZIMIERAS, Zenono Ivinskio 
nauja studija apie mūsų tautos šventąjį, parašyta 
pasinaudojant Vatikano archyvais, 294 psl., 77 
iliustracijos, išleido Darbininkas, 680 Bushwick 
Ave.,. Brooklyn 21, New York. Kaina $3.00.
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© Venezuelos Lietuv 
nės Centro Valdybai k 
Venezuelos lietuvių suvažiavime, įvykusiame S. m: 
tugsėjo 1 1 d. Moracay mieste. Dalyvavo virš 30 
skautų-čių. Atstovaujami buvo visos Venezuelos 
lietuvių skautų-čių vienetai. Dalyvavo Caracas 
Živilės dr-vės, Maracay Mirgos dr-vės ir Valenci- 
jos Pulk. J. Šarausko dr-vės vėliavos. Skautai pa
dėjo vainiką ant Simono Bolivaro paminklo.

® Maracay rugsėjo 8 d. buvo iškilmingai at
švęsta Tautos šventė. Sueiga įvyko skautų rėmėjo 
inž. ps. VI. Venckaus namuose. Brolis G. Grosas 
pakeltas j paskiltininkio laipsnį. Šventei pritaikytą 
kalbą posakė inž. Šiaudikis. Sueigoje dalyvavo 
Rajono Vadijos instr, ps. S. Diržienė ir Rajono 
vadeiva v.s. P. Neniškis.

© "Tėvų Kelio" leidėjas, kapelionas sk. vytis 
kun. Ant. Perkumas paskyrė Caracas skautams 
kambarį La Vegoje. Naujųjų vadovų psl. Gusulai- 
čio ir si. Vaišvilos vadovaujami vilkiukai ir skau
tai ėmė smarkiai judėti.

® Lietuvių skautų rėmėjos Valencijoje p. VI. 
Backevičius įėjo į "Vyties Keliu" leidėjų grupę.

® Caracas draugovės draugininkui s.v. psl. V. 
Guzulaičiui besiruošiant išvykti j JAV, drauginin
ko pareigos perėmė s.v. si. Vyt. Korsakas. Drau
gininko pavaduotoju yra si. K. Vaišvila, adjutan
tu s.v. kand. A. Neimanas. /"V. K."/

VOKIETIJOS RAJONE

MEMMINGEN AS
Čia veikia DLK Kęstučio mišri draugovė. Ją 

sudaro dvi skiltys: Lokių ir Pelėdų. Lokių skiltyje 
yra 6 vilkiukai, Pelėdų skiltyje — 8 jaun. skau
tės. Draugovei vadovauja V. Vykintienė. Skilti- 
ninkai Ž. Vykintaitė ir T. Povilavičius.

Draugovė palaiko santykius su Clevelando 
omerikietemis skautėmis ir su Tarptautiniu Skau
čių biuru Londone bei anglų skautėmis.

Skiltys daro kas savaitę sueigas. Per sueigas 
mokomės Lietuvos geografijos, istorijos, lietuviš
kų žeidimų, dainų, tautinių šokių, eilėraščių. 
Nors mūsų mažieji lanko vokiečių mokyklas, bet 
visi kalba taisyklinga ir gražia lietuvių kalba.

Ž. V.

® BUDĖKIME, Nr. 14 PLSS Anglijos Rajono 
leidinys, 26 psl. ir viršeliai.

KALĖDŲ SENELIS "SKAUTŲ AIDO" EKSPEDICIJOS TALKOJE!
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