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'Ra%to dėžutė
Puikiai vykdoma Skautų Aido misija suburti jau

nimą ir skiepyti jame lietuvybės dvasią.

Jonas Kuprionis, Calif.

Sk. Aide man viskas patinka ir aš išmokau labai 
gerai lietuviškai skaityti.

O. Sepikaitė, Calif.

Jūsų žurnalas darosi per daug vaikiškas. Buvo 
daug geresnis, kai leido Nek. Pr. Seserys Putname.

P. Norkevičius, Worcester

Skautų Aidas nebus siuntinėjamas tiems 
skaitytojams, kurie pakeitę savo adresą nepraneš 
apie tai S.. Aido administracijai. Pašto įstaiga grą
žina tokius S,A. numerius, dažniausiu atveju su 
prierašu "Moved", be naujo adreso. Kartais paduo
dami naujieji adresai yra taip neaiškiai užrašyti, 
kad ji^ neįmanoma iššifruoti.

Uz grąžintą numerį taip pat reikia paštui sumo
kėti "return postage" mokestį. Administracija, nu
meriui grįžus, neturi jokių galimybių susisiekti su 
adresą pakeitusiu skaitytoju.

PRAŠOME - pakeitus adresą, tuoj jį pranešti 
administracijai, būtinai pridedant ir senąjį adresą.

Administratorius

AUKOS SKAUTU AIDUI
GARBĖS LEIDĖJAS: v.s. V. Šenbergas, Ohio.

GARBĖS PRENUMERATORIAI: P. Molis, Č. Ki
liulis (abu Mass.), M. Barniškaitė, G. Juškėnas, V. 
Šniolis, S. Gedgaudienė, N. Kersnauskaitė, VI. Ba
cevičius, Dr. S. Matas (visi Ohio), E. Reikenis, J. 
Butkus, Dr. A. Dailydė (visi Kanadoje), G. Brando- 
lienė - Mich., L. Zdanys - Conn., J. Bružas, E. G. 
Sakas - N.Y., Eks. vysk, V. Brizgys, Dr. R. Povi
laitis ir J. Gepneris Chicagoje, J. Kuprionis - Calif., 
H. Bugarevičius - III.

AUKOS:
Atlanto Rajono Brolijos Vadija - 50 dol.
Palangos viet-ja, Elizabeth, N.J. - 40 dol.

PO 5 DOL. AUKOJO: Kun. K. Žemaitis - Ohio, V. 
Kenter - Conn., Dr. J. Yčas, Kanadoje, L. Peckus, 
V. S. Hotra, L. Žilinskas ir A. Hofmanas - III., 
L. Jerašiūnienė - Calif.

PO 3 DOL. AUKOJO: A. Liepas - III.

PO 2 DOL.: E. Dargis ir P. Nedas - III., A. Dragū
nas - Pa., Č. Kiliulis - Mass., M. Gruzdytė - Ohio, 
R. P. Rudis - Mich., D. Barzdžiūtė - Kanadoje, 
E. Stasiliūnas Australijoje (1.35 dol.).

PO 1 DOL.: A. Šilėnaitė - Pa., J. Zinkus ir A. Jakš
tas - Australijoje, A. Ruigys - Calif., A. Bitėnas - 
N.J., I. Asminaitė - Mich., V. Zmuidzinas - N.Y., 
A. Grinis - III., D. Stukas, P. Vabolis, B. Poška, 
A. P. Strauskas ir S. Naginionis - Kanadoje.
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KSllŠKlA KAZLIKį: 
KAI 'ŠAULE 7~ČKA...MRQAm,fiM.

* AUŠ RA - LIETUVOS RYTOJAUS SIMBOLIS- 

* JAUNIMO METAI - SKAUTYBĖS METAI 

fl BRANDINTI LIETUVYBĘ - MŪSŲ. UŽDAVINYS

||| TĖVU ŽEMĖS REIKALAI - AUKŠČIAUSIAI

MINTYS APIE LAISVĘ
Kai užeini į svečius, šeimininkė pasako: "Jauskis, 

kaip namie" arba "Jauskis laisvai". Tada neberūpi, 
kur atsisėsti, ką sakyti, ką daryti, o galima laisvai 
kalbėtis, draugauti, juokauti. Tokia laisvė reiškia, 
kad žmogus sugyveni gražiai su kitais, sugyveni pats 
savo širdyje.

Simboliškai piešdama laisvą, viena mergaitė nu
piešė pajūrį, nes ji mėgstanti anksti rytą išeiti prie 
jūros, klausytis bangų, o plaukdama burlaiviu, pa
justi laisvą, pajusti pačią save, savo jausmus, savo 
mintis.

Ta pati saulė, kurią kartais stebime rytą ar 
saulėlydyje, nupiešta ir 15 metų skauto piešinyje, 
kaip Lietuvos laisvos ateities ženklas. Jis piešė 
skautų vadovų stovykloje, ir buvo užduota piešti tik 
vienu žodžiu ''Lietuva". Pasirinko piešti Lietuvos 
rytojų, ko linki Lietuvai, kad kiekvienas lietuvis 
turėtų t£į laisvą džiaugtis, draugauti, kurti, išreikšti 
savo ryšį su kitais, su Viešpačiu. Ne veltui vienas 
pirmųjų laikraščių, kuris skelbė, kad lietuviai turi 
teisą laisvai gyventi, vadinosi "Aušra".

v.s. kun. A. Saulaitis, SJ

Gerą sėklą pasėti ir tinkamai ją prižiūrėti yra 
tėvų pareiga. Bet dirvos neapleisti, lietuviškumą 
savy gražiai brandinti - tai mūsų jaunųjų uždavinys?

vyr.sk-. Jolita Kriaučeliūnaitė

I ! i~ I

Su laiku vadovavimą teks perimti jauniesiems. 
Kyla klausimas, kokia kalba kalbės jaunieji veikėjai? 
Vartojant angį užkalbą, bus prarasta daug lietuviškos 
dvasios. Pamiršus kalbą, bus suardytas tvirčiausias 
savitarpio ryšys. Tai gal ir yra pats svarbiausias 
tikslas, kodėl mums reikia išlaikyti lietuvių kalbą.

s.v. Rič. Bukevičius

Skautiškas ugdymas sukurtas jaunystei globoti. 
Skautybė yra daugiau negu patarimas, daugiau negu 
talka jaunam žmogui ugdyti: ji yra jo gyvenimas, 
pirmiausia ugdąs jo asmenybę dabarčiai ir ateičiai.

Jaunimo Metai yra ir skautybės metai.

A.S.

Kovokime-su pasireiškiančiu neryžtingumu lietu
vybės išlaikymo darbe; siekime visur vienybės; ne
venkime atsakomybės ir pareigos, tėvynės reikalus 
statykime aukščiau savo reikalų.

v.s. A. Matonis
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ROMUALDAS GIEDRAITIS - SPALIS
Rašytojas, pasirašinėjęs R. Spalio slapyvardžiu, 

yra v.s. R. Giedraitis, gimęs 1915 m. spalio 31 d. 
Kaune.

Mokėsi Kauno Aušros berniukų gimnazijoje, stu
dijavo VDU-tete Kaune, o diplomą įsigijo Vilniaus 
universiteto humanit. moksl. fakultete. Vėliau moky
tojavo Kaune, Zarasuose; Vokietijoje - Detmoldo ir 
Greveno gimnazijose. Studentaudamas buvo Neo 
Lithuania Korp. narys, jos humanitarų sekcijos vice
pirmininkas, Humanitarų Draugijos ir Studentų 
Teatro Draugijos pirmininkas, pirmosios studentų 
Atstovybės Vilniuje vice-pirmininkas. Šiuo metu gy
vena Halifaxe, Anglijoje, ir mokytojauja vidurinėje 
mokykloje.

Pirmieji kūriniai pasirodė 1939 m. Akademike ir 
Lietuvos Aide. Išeivijoje bendradarbiauta ar bendra
darbiaujama Tremtyje, Aiduose, Dirvoje, Drauge, 
Europos Lietuvyje, Laisvoje Lietuvoje, Varpe ir 
kitur. Rašo romanus, noveles, apysakas, feljetonus. 
Iš viso išleistos astuonios knygos. Mums skautams 
ypač įdomūs jo "Gatvės Berniuko Nuotykiai" 
nuotykių apysaka, išleista 1952 m. Tremties lei
dyklos Vokietijoje.

Tada apysaka tiek sudomino jaunimą, kad nors ir 
didelis tiražas buvo išleistas, greit jos nebeliko 
knygų parduotuvėse. 1969 m. ASS dr. Vydūno vardo 
Studentų šalpos fondas šią knygą išleido antruoju 
leidimu.

Tenka priminti,kad "Gatvės Berniuko Nuotykius" 
ir antrą tų nuotykių dalį "Ant Ribos" J. Skujeniekas 
išvertė^į latvių kalbą ir tos dvi stambios apysakos 
turėjo gražų pasisekimą žinomo latvių "Laiks" pus
lapiuose. Jo redakcija gavo visą eilę puikiausių

R. Spalis savo auklėtinių tarpe, Halifoxe.

atsiliepimų.
Rašytojas, pajutęs (kaip kadaise ir didieji nuoty

kių romanistai pastebėjo) skaitytojų norą toliau sekti 
apysakos įvykių eigą, įjungė "Gat. Bern. Nuot." 
veikėjus į dvi naujai parašytas apysakas ir sudarė 
trilogiją: "G.B.N.", "Ant Ribos" ir "AlmaMater". 
Šios jau gan stambios trilogijos tęsinį, romaną 
"Rezistenciją", 1969 metais išleido Vilties lei
dykla Clevelande. šiuo metu R. Spalis rašo romaną, 
vardu "Mergaitė iš Ghetto". Tai "Rezistencijos" 
tęsinys, vokiečių okupacijos metai. Naujajame roma
ne sutiksime visą eilę pažįstamų veikėjų iš "Gatvės 
Berniuko Nuotykių".

V.s. R. Giedraitis - Spalis įsijungė į skautiškas 
eiles 1926 m. Eilinis, paskiltininkas, skiltininkas, 
draugininkas ir tuntininkas. Apdovanotas Lelijos 
Ordinu ir Padėkos Ordinu su Rėmėjo Kaspinu. Dabar 
mažiau aktyviai reiškiasi, nes nori baigti pradėtą 
vienos kartos istorijos ciklą, kurį sudarys septyni 
tomai.

Lietuviškos koplytėlės
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O, stovykla, kas pamirš tavo šiūruojančių pušynų 
kvapą, tavo saulėtas džiaugsmu virpančias dienas, 
tavo liūliuojančius ežerus, šnekančias vakarais, be
skubančias tarp Lietuvos lygumų upes, tavo vakaro 
pasaką su krintančia degančia saule tarp žaliuojančios 
jūros, tavo auksu, sidabru, žaliu aksomu pintus kili
mus, tavo juoką ir klyksmą, jaunatvės nerūpestingu
mą ir pareigą, tavo laužo ratą, susikaupimą ir dainą, 
tavo nakties audroje ar fantastinio žibinto mėnulio 
šviesoje bebudintį sargybinį!

O, skaute, dainuok, dainuok savo pavasario dainą, 
gerk stovyklos saulę, liepsnojančia ugnim įkvėpk 
tėvynės tylią laužo giesmę, o vakaro sapnuos tekės 
tavon širdin gimtinės mielas kvapas ir laumės nu
mestas į tavo taką žiedas nušvies žėruojančia ugnim 
didžių nuaustą kelią...

ssssgseegeasegeegseesaeesseggeseessessesse®

BUIVOLO
MEDŽIOKLĖ

Žirgų skilties padangėje nebuvo dūmų.
Vieną dieną Kęstutis ant mažų popieriukų išrašė 

valandas ir sumaišęs sudėjo kepurėm
- Šiąnakt mes budime. Traukit burtus, kuriam 

kuri valanda. O gal, Jonai, nori pirmutinę ar pasku
tinę sargybos valandą? Tu pirmą kartą stovykloje.

- Ne, ne, - užsigavo paklaustasis, - aš- noriu 
naktį - aš nenoriu burtą traukti, duokite man dvy
liktą valandą.

- Naktį mamą šauksi.
- Drąsus, kol saulė šviečia.
- Kelias poras kelnių neužmiršk apsivilkti.
- Tik į upę žvejoti neužsimanyk.
Patarinėjo godžiai skiltis. Tačiau Jonas kietai 

spyrėsi, ir niekas nesuvokė, kad svarbioji viso prie- 
ža stis buvo didysis prožektorius, kuriuo t ik naktį buvo 
galima žaisti ir į kurį seniai Jonas taikė, pavydžiai 
matydamas jį sargybinio rankoje.

- Jei Jonas nenori traukti burtų, o renkasi sun
kiausią valandą, sutiksime, tur būt?

- Tegu.
- Matysime, ką rytoj jis padainuos.
- Drąsus, kol tarp mūsų.
- Tai kada, Jonai, nori nuo vienuoliktos iki dvy

liktos, ar nuo dvyliktos iki pirmos?
Tačiau paskiltininkis užginčijo:
- Nuo vienuoliktos iki dvyliktos yra dar geras 

laikas, dažnas nemiega, vartosi, kai kas pavėlavęs 
ir žvakę degina. Jei jis nori be burtų, tai tik nuo 
dvyliktos iki pirmos.

- Ar sutinki, Jonai?
- Žinoma.

įsitikinęs, kad dabar tikrai jį neaplenks didysis 
prožektorius, nekantriai laukė nakties, kuri šį kartą 
vėžio žingsniu slinko. Ir tik miško žaidimas jį kiek 
išblaškė, kuris pasibaigė keisčiausiu nenumatytu 
įvykiu.

Jau gerą valandą draugovė kovojo pasiskirsčiusi 
į dvi priešingas sargybinių bei kontrabandininkų 
stovyklas, kur vieni saugojo miško taką,kiti stengėsi 
slaptas gėrybes pernešti į kitą pusę.

Kaip ir visad, vieni slinko, slapstėsi, kiti gaudė, 
tykojo. Vienu momentu ūkio ministras Vytas, kuris 
ėjo sargybinio pareigas, pajuto, kad vieno baro pa
kraštyje įtartinai juda tankios žolės. Neabejodamas, 
kad tai slapukas kontrabandininkas veržiasi pra
smukti į kitą pusę, nenuleido daugiau akių nuo siū
buojančios žolės, kuri kartais išsitiesdavo, tartum 
nieko aplink nebūta. Vytas krito žemėn ir visomis 
keturiomis, įsisiurbęs akimis į įtartiną vietą, pa
slinko metrą, antrą, trečią, stengdamasis nekelti 
mažiausio triukšmo. Jsitikinęs, kad jo judesiai ne
girdimi, vėl paslinko pirmyn ir pagaliau iškišo akis 
pasižiūrėti. Tikrai, kažkas priešais slinko, ir paga
liau iš po žolių prasikišo šviesi, kaip Vytui pasirodė, 
Eimučio galva.

- Stok, Eimuti, - sušuko Vytautas, nerdamas iš 
tankumynų, šokdamas ant kojų. Tačiau Eimutis, 
matyt, galvojo kitaip, nes žolė staiga subangavo, 
bet priešinga kryptimi.

- Stok, Eimuti, aš tave matau, - suriko sargy- 
.binis, kad net visas miškas nuskambėjo, šokdamas 
vytis. Pasitikėdamas savo kojų greitumu, skrido 
tarp mažų pušaičių, kas sekundę pasiruošęs čiupti 
neklaužadą, nes jau ir kiti sargybiniai pradėjo supti 
ratu, šaukdami:

- Stok, stok!
Ir staiga visus perrėkė džiugus Petro balsas:
- Tai paršas!
- Paršas, paršas!

Tikrai, triukšmo ir gaudimo išgąsdintas, tarp pu
šaičių movė,-kiek kojos iškerta, kokių trijų mėnesių 
paršiukas.

Išgirdę keistą naujieną, kontrabandininkai, pa
miršę vaidą, susimaišė su sargybiniais, ir visi kaip 
vienas lėkė medžioklėn, nes paršas nutarė gyvas ne
pasiduoti. Supamas iš visippusių, jis išdarinėjo tokius 
artistiškus vingius, kad geriausi bėgikai, jau besi
lenktą jį sučiupti, sugriebdavo tik samanas, arba 
dar blogiau - užmiršę griūdavo, užkabinę kojas už

5

5



kupstų.ir kelmų. Sužeistųjų buvo jau nemaža, bet ir 
paršas vos kvėpavo. Kai Jonas,keletą kartiį nusiritus, 
netikėtai rizikavo, krisdamas šuoliu, paršo užpaka
linės kojos atsidūrė berniuko rankose, ir, nebe
įstengdamas ištrūkti, tiek žviegė, lyg tūkstančiai 
kiaulių būtų plaunamos.

Didvyris iškilmingai nešė grobį, o ratu jį supo 
berniukai, nuolat kaišiodami rankas, tačiau neman
dagus gyvulėlis nenorėjo suprasti draugiškų kibini
mų ir nuolat veržėsi iš rankų, triūbydamas tokiu 
skaudžiu balsu, kad nevienam toliau esančiam rėžė 
skausmas širdį.

Nereikėjo net raginti, ir skautai nelaimingajam 
belaisviui greitosiomis padarė gardą, sunešdami 
maisto likučius. Kai vieni maitino, kiti jau lėkė 
pranešti į tolimus kaimus seniūnams apie netikėtą 
radinį.

Jonas, prisiminus krikštamotės pietus, kur buvo 
pavaišintas jaunute kiauliena, girdė dabar paršiuką 
iš virtuvės atneštu pienu, klausdamas Kęstutį:

- Kada piausim?
- Visai nepiausim, bet surasim ir atiduosim,kam 

priklauso, - netikėtai nuvylė skiltininkas.

Vakare laužo metu Arabas skaitė dienos laikraštį, 
kur pirmoje vietoje buvo įdėta korespondencija iš 
dienos įvykio apie garsiąją buivolo medžioklę. Iš 
aprašymo ryškėjo, kad dešimt medžiotojų buvo su
žeista ir tik pačiam galingajam Jonui pavyko už kojų 
parverst pavojingąjį gyvulį, kurį vėliau, persimetęs 
per pečius, nugabeno į stovyklą,įgydamas nemiršta
mą garbę, kuri paliks palikuonims, kurio paminklai 
puoš pasaulio sostines, kur pasakose bus pasakojama 
apie didįjį medžiotoją Joną Vaitą ir jo nugalėtą 
žiaurųjį buivolą.

Jonas klausėsi susisupęs į brezentą, ir maloni 
pasitenkinimo šiluma kuteno jo vaikišką fantaziją. 
Jis tikrai jautėsi didvyris, sėdįs prie laužo tolimo
siose prerijose, tarp įkasusių kovos kirvį indėnų, 
tarp baltųjų medžiotojų, pasižymėjusių drąsa - kaip 
vienas geriausiųjų, kaip vienas drąsiausiųjų. O kad 
jį dabar matytų Pumpa, Arklys, Kanopa, Knopas! 
Ir jis giliai atsiduso. O turės jis grįžęs ką papa
sakoti!

R. Spalis
(Iš "Gatvės Berniuko Nuotykių")

DRAUGOVĖS VAIDMUO LIETUVIU 
VISUOMENĖJE

Dabarties sąlygomis skautų draugovė kartais pa
sidaro visu kokios nors lietuvių kolonijos visuomeni
nio gyvenimo centru, užtat yra ypač svarbu, kad 
draugininkas žinotų, ko laukia skautybė, kada jo vie
netas išeina į visuomenę.

1. Vykdant savą šūkį, skautai ruošiami būti kū
rybingais, patriotiškais lietuviais. Tai nereiškia vien 
tik eiti garbės sargybas ar dvasiškai pasiruošti to
kioms iškilmėms ar minėjimams; skautai turi žinoti 
jų prasmę ir svarbą lietuviškam gyvenimui. Tai pa
siekiama ne trumpu "pamokslu" prieš iškilmes,bet 
sistematingu tautiniu auklėjimu draugovėje, per 
skiltininkus.

Skautų pilietiškumo ugdymas taip pat nereiškia 
įvairių renginių ruošimą, dažniausiai tik draugovės 
iždui papildyti, be jokių pretenzijų į skautišką tų 
parengimų turinį ir dvasią. Draugovė gyvuoja kaip 
tikras skautų vienetas ne "skautų šokiais", bet gyva 
skilčių veikla. Finansinis draugovės būvis yra drau
gininko atsakomybė, ir parama turi ateiti iš skautų 
tėvų, jie skautybės gyvavimu domisiir jei drauginin
kas moka su jais palaikyti gyvus draugiškus ryšius.

2. įvairūs skautiški interesų būreliai (pav. daina
vimo, literatūros, vaidybos) ir gali ir turi pasirodyti 
visuomenėje. Tokiems pasiruošimams skirti laiką ir 

pastangas, suderinus su skautavimu savo draugovėje.
3. Nei draugininkas, kaip draugininkas, nei skau

tai, kaip skautai, niekad neturi užimti bet kokios 
politinės pozicijos lietuvių visuomenėje.

MINTIS: Santykiaujant su skautais, tau lemta 
susidurti su nepasitenkinimais ir pralaimėjimais. 
Būk kantrus: daugiau žmonių sugriauna savo darbą 
dėl kantrybės trūkumo, negu dėl girtuokliavimo ar 
kitų ydų.

Baden Powell

UŽDAVINYS: Paruošk referatą tema: Skautai ir 
politika. Perskaityk jį draugininkų sueigoje; padis
kutuokite.

6
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Mano Meškis
Mes gyvename akloje gatvelėje. 

Kodėl mūsų gatvelė vadinama akla? 
Kadangi ji neturi pravažiavimo. 
Kelio toliau nebėr, ir prasideda 
krūmai, laukai ir miškai, iš kur 
mus lanko visokie paukščiai ir 
žvėreliai.

Mūsų kaimynas yra buvus kir
pėjas, ir jis turi šunį, vardu Meš
kis. Gaila, kad neturiu Meškio 
nuotraukos, nes ji būtų geresnė 
už piešinį: šuo nepaprastai gau
ruotas, švarutėlis, o svarbiausia- , 
jo jautri širdis!

Jei einu pro šalį, ir jis pri
rištas, iš tolo suloja arba bent 
vizgina uodega. Jei laisvas, tuoj 
pribėga ir lunginasi, kol paglostau 
jo nosį arba paploju jam per šoną.

Vasarą Meškiui labai 
karšta: deja, nusivilkti 
savo storų kailinių 
negali. Todėl jis vė
sinas! pro burną, 
iškišus ilgą, rau
doną liežuvį.

- Ar tau negėda? - Juokais 
klausiu jo tada. - Tik gailestin
gajai seseriai ir gydytojui galima 
rodyti liežuvį. Tavo laimė, kad tu 
šuo: įkliūtum į bėdas!

Kartą Meškio savininkas sugal
vojo jį apkirpti. Išgirdąs plaukams 
kirpti mašinėlės birzgimą, šuo 
šmurkšt! Ir įlindo į savo didelą 
būdą.

Bet kaimynas sugalvojo užvesti 
žolei plauti mašiną ir, jai ūžiant, 
jis šunį vis dėlto apkirpo. Nepa
liesta liko tik galva, o gale uode
gos kirpėjas paliko kuokštą, kokį 
liūtai turi.

Kai Meškis mane po to susi
tiko, jis atrodė plonas, o jo kai
lis šviesaus pliušo - lyg ir nebe 
Meškis. Bet jam nerodžiau savo 
nustebimo, Paglosčiau, kaip pa
prastai, pagyriau ir pasidžiaugiau, 
kad taip tikrai bus vėsiau, ir šuo 
smagus nubėgo.

Ligi žiemos Meškis vėl apauga 
ilgais gaurais. Kai prisninga ir jo 
šeimininkas išsiima sniegui nu
pūsti mašiną, jis nesitveria 
džiaugsmu: šoka aukštai į orą, 
kad jį apipurkštų. Bematant jo 
kailis aplimpa sniegu, ir jis da
rosi panašus į eskimų šunį.

Kasdien jis mus lanko. Atbėga

takeliu, apeina aplink namus ir 
stebi langus, ar nepamatys žmo
gaus. Pagaliau pasistiebia, padeda 
priekines letenas ant kurios nors 
palangės ir žiūri į vidų. Suloja 
trumpai ir laižosi, kas, aišku, 
reiškia:

- Labas! Ar turite man ko nors 
skanaus?

7

Paimu bet ką - kaulą, pyrago 
gabalą ar sausainį - ir išeinu 
prieš duris. Šuo jau čia. Paglos
tau jo. galvą ir duodu, ką turiu.

Pamylėtas ir pavaišintas .Meš
kis apsisuka ir nudūlina namo: jis 
atlankė savo kaimynus, vadinasi, 
atliko gerąjį darbelį tai dienai.

Dabar jūs žinote, kodėl mes 
sakome, kad Meškio - jautri 
širdis.

P.P.

POPIERINIO PUODUKO 
KELIONĖ

TIKSLAS: mankšta, linksmu
mas. PRIEMONĖS: 2 kėdės, 10-12 
pėdų virvė, pop. puodukas, laikro
dis. JAUNESNIESIEMS.

Tarp dviejų kėdžių paliekamas 
10 pėdų tarpas. Pop. puoduko dug
ne padaroma skylutė, ir jis už
maunamas ant virvės, kuri pri
rišama prie kėdžių atramų.

Vienas po’ kito varžytininkai 
nupučia puoduką iš vieno į antrą 
galą. Laikrodžiu tikrinamas lai
kas. ,

Laimi greičiausiai atlikus už
davinį.
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DIEVO VARDU
Tarnyba Dievui ir savojo tikė

jimo vykdymas yra pirmoji skauto 
ir skautės priedermė. Religinę pa
tirtį skatina kiekvienos valstybės 
skautų sąjungos ir jose dirbą ka
pelionai. Kiekviena Bažnyčia,ver
tindama skautų religinį pasiruoši
mą, pasireiškusius skautus ir 
skautes apdovanoja savitais žyme
nimis.

Čia aprašoma penkiolika tiky
binių žymenų, kurie yra kapelionų 
naudojami JAV. Įsižiūrėją, paban
dykime atspėti, ką jie reiškia ir 
kurios Bažnyčios yra teikiami.

Nr. 1.
AD ALTARE DEI (prie Dievo al
toriaus). Romos Katalikų skautams 
primena, kad tikėjimas neša 
džiaugsmą gyvenime ir padeda būti 
geresniu skautu.

3

Nr. 2.
ALPHA OMEGA (pradžia ir pabai
ga). Rytų Apeigų Stačiatikiams: už 
patyrimą keturiose Krikščionybės 
šakose: tikėjime, viltyje, meilėje 
ir Bažnyčios reikaluose.

Nr. 3.
ARARAT (kalno vardas). Armėnų 
Tautinės Bažnyčios Išpažinimo 
skautams.

Nr. 4.
DUTY TO GOD (pareiga Dievui). 
Paskutinių Dienų Šventųjų (Mor
monų) skautams, kurie atlieka sa
vo Bažnyčios nustatytos progra
mos reikalavimus.

Nr. 5.
GOD AND COUNTRY (Dievas ir Nr.
Tėvynė). Evangelikų skautams, 
baigusiems kunigo vedamus tikė
jimo patirties kursus.

Nr. 6.
GOD AND COUNTRY (Dievas ir 
Tėvynė). Episkopalinės (Angliko
nų) Bažnyčios skautams.

Nr. 7.
IN THE NAME OF GOD (Dievo 
vardu) su arabišku įrašu lentelėje 
"Gailestingo Geradario Dievo 
Vardu" ir įrašu medalyje "Garbė 
ir padėka Dievui virš visko". Iš
duodamas Mohametonų (Islamo) 
skautams..

Nr. 8.
NĖR TAMID (Amžina Ugnis). Žydų 
tikėjimo vilkiukams ir skautams 
už šv. Rašto, religijos ir žydų 
tautos istorijos pažinimą.

9.
PRO DEO ET PATRIA (Dievui ir 
Tėvynei). Liuteronų Bažnyčios 
skautams.

4 
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Nr. 10.
RELIGION IN LIFE (Tikėjimas gy-■ 
venime). Unitarų - Universalistų 
ir kitiems laisvo Išpažinimo skau
tams už pavyzdį visa jungiančiame 
tikėjime.
Nr. 11.
SANGHA. Astuoni stipinai rate 
simbolizuoja tobuliausią Taisyklą 
su astuoniais Įstatymais: teisingas 
pažiūras, teisingus tikslus,teisin
gą kalbą, teisingą elgesį, teisingą 
gyvenimą, teisingas pastangas, 
teisingą rūpestingumą, teisingą 
džiaugsmą.
Nr. 12.
ALEPH (Pirmoji Hebrajų abėcė
lės raidė). Žydų tikėjimo vilkiu
kams.
Nr. 13.
SILVER CREST (Sidabro žymuo). 
Atpirkimo Kariuomenės narių vai
kams - vilkiukams ir skautams - 
Salvation Army nustatytus reika
lavimus.
Nr. 14.
PARVULI DEI (Dievo vaikeliai). 
Romos Katalikų tikėjimo vilkiu
kams.
Nr. 15.
POPE PIUS XII (Popiežius Pijus 
XII). Žymuo vaizduoja Šv. Petro 
raktus su žodžiais: savigarba-pa- 
garba-kuklumas. Mokyklinio am
žiaus Romos Katalikų tikybos 
skautams.

Nr. 16.
Amerikiečių Skautų Sąjungos žy
muo tiems, kurie buvo apdovanoti 
savojo tikėjimo žymeniu.

Paruošė L.G. Los Angeles-'

15
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v.si. Ramulė Brazaitienė

Man rodos:
Vedasi Tėvynė
Mane už rankos takučiu...
Karštai priglaudus prie krūtinės,
Tėvynė šneka -
Aš girdžiu.

Miškan,
Prie kapo partizano
Mane ji vedasi šilu...
Ar būsi tu gynėjas mano?
Tėvynė šneka - 
Aš girdžiu.

Per žydriąją dangaus mėlynę 
Ji rodo kelią 
Lig' žvaigždžių...
Tėvyne, 
Ką nepasakytum - 
Aš girdžiu.

9



SKILČIŲ SISTEMA NEVEIKIA...

ŽEMYNOS GERASIS 
DARBELIS

Šypsenos - tai mano skiltis - 
nutarė prieš Kalėdas susirinkti 
vienos mergaitės namuose ir 
kepti sausainius. Po lituanistinės 
mokyklos pamokų visos atsirado
me Noros Burbaitės namuose. Su- 
sidėjusios visus reikalingus pro
duktus, pradėjome maišyti tešlų. 
Greit pasidalinome darbais: dvi 
tešlą maišė, viena darė sausai
nius, kita margai juos puošė, o 
dar kita kišo paruoštus pyragai
čius į pečių. Iškepusiems pyra
gaičiams leista atvėsti ir tada 
mergaitės dėjo po tris į plasti
kos maišelius. Smarkiai dirbda
mos, pripildėm 50 maišelių. Ir 
mums dar liko namo parsinešti.

Pailsėjusios nuo tokio darbo, 
padėkojome p. Burbienei už leidi
mą pasinaudoti jos virtuve ir iš
važiavome namo.

Sekmadienį, gruodžio 19 d. visa 
Žemynos draugovė susirinko Jau
nimo Centre. Po mišių mes dali
nome išeinantiems iš bažnyčios 
žmonėms pyragaičius ir sveikini
mus. Tikrai buvo nuostabu stebėti 
žmonių veidus: jie buvo nustebę, 
kad mes nerenkam aukų. Žmonės 
juk taip pripratę duoti auką, kai 
kas nors jiems ką dalina.

Po šio kalėdinio darbelio sma
gu buvo savyje pajusti, kad buvo
me padariusios ką nors gero.

psl. Ramunė Martytė 
Kernavės tuntas

neveikia, jei ne- 
bako gazolino ir 
raktelio motorui 
Vadovų darbas 

ir yra rūpintis ir

Taip atrodo vadovui, ku
ris pabando tą sistemą vie
ną dieną.

Ir jis neapsirinka: ir au
tomobilis 
pripildai 
nepasuki 
užvesti, 
kaip tik 
prisidėti, kad skilčių siste
ma veiktų.

Jei skiltininkas niekuomet 
neturi progos vadovauti, 
jis, aišku, neišaugs į gerą 
vadovą. Geram žaidime tre
neris pasitraukia ir stebi iš 
tolo, tikrajam žaidimui pra
sidėjus. Atsako žaidėjai su 
savo kapitonu.

Kas tokio, jei skiltininkui 

Žemynos draugovės ŠYPSENOS Milda, Petkutė ir Nora Burbaitė 
(iš kairės): Algė Bukaveckaitė, maišo Kalėdų Gerąjį Darbelį. 
Ramunė Martytė, Rasa Podytė, .M. Burbaitės nuotr.

pradžioje ne kaip sekasi, ( 
jei jis apsirinka: duokime 
jam laiko, ir jis pasitaisys.

Gavęs skiltininko lavini
mą ir dalyvaudamas dr-vės 
vadi jos pasitarimuose, jis 
išsiaiškins daug ką. Kaip ir i 
mes visi, jis mokysis iš savo 
klaidų, įgys patyrimo ir 
draugų pasitikėjimą.

Jis išmoks vadovauti: pa
traukti savo pavyzdžiu ir 
vesti skautybės keliu.

Skilčių sistema neveikia 
savaime. Mes turime pasi
rūpinti, kad ji veiktų. Turė
kime kantrybės bent šiuos 
metus.

10
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Vaida Vaitkevičienė

KARALAIČIO
APSIAUSTAS

Legenda

Vilniaus miesto aikštėje suskambėjo laikrodis, išmuš- 
damas dvylika. Pasigirdo dūdų orkestras, bažnyčių varpai 
ir minios šauksmas:

- Tegyvuoja karalius Kazimieras, Lietuvos kunigaikštis! 
Valio, valio!

Šešetu baltų arklių pakinkytoje karietoje važiavo Pilies 
gatve jo didenybė, Lietuvos valdovas. Jis vyko į tolimą ke
lionę. Lietuvą valdyti paliko savo mylimiausią sūnų - jaunąjį 
karalaitį Kazimierą. Minios žmonių lydėjo jį miesto gatvė
mis. Karietos priekyje žygiavo kariai, pūsdami dūdas. Už
pakalyje sekė keli puikūs vežimai, pilni didikų; dar toliau - 
daugybė raitų palydovų'. Žmonės spraudėsi artyn, stumdėsi, 
norėdami pasveikinti ir iš arti pamatyti kunigaikštį Kazi
mierą. Ant tvorų ir medžių sulipęs jaunimas rėkė, plojo, 
šaukę:

- Tegyvuoja mūsų kunigaikštis Kazimieras! Tegyvuoja!..
Puikiu, baltu šermuonėlio kailiu pasipuošęs, sėdėjo ku

nigaikštis, minkštoje sėdynėje atsilošęs ir, meiliai šypso
damasis, ranka sveikino visus žmones.

Tuo metu karališkuose rūmuose tarnai ir tarnaitės 
tvarkė stalus, pasibaigus iškilmingiems pusryčiams. Ka
ralaitis Kazimieras, tylus ir susimąstęs vaikščiojo sode. 
Jis turėjo labai švelnų, pablyškusį veidą, tamsias gilias 
akis. Buvo tiesus ir dar labai jaunas. Žvarbus rudens vėjas 
pūtė, obelų ir kriaušių šakos lingavo, pilnos gražiausiu, 
prinokusių vaisių. Sodo taku atskubėjo senutė. Ji žemai nu
silenkė karalaičiui tardama:

- Atnešiau apsiaustą jūsų didenybei. Saitas šiaurės vėjas 
pučia, bijau, kad nepersaltumėt. Šiąnakt girdėjau jus kosė-
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jant. Gal sergat?
- Jaučiuosi gerai. Mieloji Mortele, tu rūpinies manim, 

kaip motina. Ačiū, geroji senute!
- Užauginau tamstą nuo pat lopšelio ir žinau, kokios 

menkos sveikatos esat, karalaiti, tai kaip gi nesirūpinsiu, - 
pasakė meiliai senutė, Kazimiero auklė. Ir nusilenkusi 
nuskubėjo į rūmus.

Karalaitis nužingsniavo sodo taku, kur kampe stovėjo 
Dievo Motinos statula. Jis atsiklaupė ir ėmė melstis, pra
šydamas Dievo Motiną, kad padėtų jam gerai ir teisingai 
valdyti šį kraštą. Nieko jis taip nemylėjo ir nieku taip ne
pasitikėjo, kaip Dangaus Karaliene. Jis meldėsi, užmiršus 
viską. Apsiaustas nusmuko nuo jo pečių, vėjas darkė jo 
plaukus, o saulė vis žemyn keliavo dangumi. Artėjo prie
blanda, o jis vis tebesimeldė.

Už karališkojo sodo aukštos tvoros, kur augo tankūs 
krūmai, stovėjo senas elgeta. Jis kažką tylomis aiškino bū
reliui vaikų, vis ranka rodydamas į tvoros viršų. Tai buvo 
senis Motiejus, visų Vilniaus elgetų nemėgiamas, nes buvo 
vagis ir melagis. O tuo metu gyveno daugumoje geri ir tei
singi žmonės', kad ir neturtingi. Ir dabar, štai, ko jis mokė 
vaikus:

- Sakau, lipkit per tvorą ir prisiskinkit obuolių ir kriau
šių. Prisivalgysit sočiai ir namo parsinešk. Karalius išva
žiavo, tai nieks to jo sodo nesaugo!

- Dėde, mano mama sako, kad vogti nuodėmė, - pasakė 
vienas berniukas.

- Kvailas vaike! Nuodėmė tik iš vargšo ką nors paimti, 
o ne iš turtuolio, - pasakė piktai Motiejus.

- Netiesa, vogti iš bet ko yra negerai. Tai tikra nuodė
mė, - atsiliepė viena mergaitė.

- O kas bus, jei sargybiniai mus pagaus? - išsigandusiu 
balsu užklausė šlakuotu veidu berniukas.

- Paleis. Ką g‘i jie tau padarys? - nusijuokė senis Mo
tiejus.

- Rykštėmis plaks ir gal į žiurkių rūsį įmes. Lipk pats, 
kad esi toks gudrus, - atsiliepė pats didžiausias vaikėzas.

- Bailiai esat ir neišmanėliai! Badu mirsit ir neiš
moksit gyventi! Gerai, aš lipsiu, bet ir jūs visi kartu, - 
piktai sušuko elgeta.

Jis nusiėmė nuo pečių maišą ir, įkišus ranką, ištraukė 
dar du maišus, kuriuos užkabino per pečius dviems di
desniems berniukams, kad turėtų į ką dėti vaisius. Dar 
pasirausąs, išėmė iš storų virvių surištas kopėčias ir už
metė jas<ant tvoros.

. Visi vaikai iš nustebimo net išsižiojo.
- Ei, tu, didžiausias vaike! Aš pritūpsiu, o tu užsilipk 

man ant pečių ir lengvai pasieksi tvoros viršų. Tada pa
laikyk kopėčias, o mes visi sulipsim ant tvoros, kaip vove
rės. Po. to - strykt žemyn, ir atsirasim sode, - mokė senis 
vaikus.

2
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Didžiausias berniukas viską padarė, kaip senis liepė, ir 
trys berniukai su seniu atsirado sode. Visi kiti išsigandę 
nubėgo namo. Jie nenorėjo ir neišdrįso vogti.

Sode buvo tylu ir ramu. Senis Motiejus ir trys berniukai, 
nulipą nuo tvoros, tupėjo čia pat, patvory, ir klausėsi, ar 
neišgirs iš kur nors žingsnių. Vaikai buvo išsigandę, o senis 
patenkintas šypsojosi, nes nieko nesigirdėjo ir jau pradėjo 
temti. Bematant jis davė ženklą; vaikai sulipo į medžius ir 
ėmė skinti obuolius. Seniui elgetai parūpo priartėti prie 
karališkųjų rūmų ir pasidairyti. Jis tylutėliai, kaip gudrus 
lapinas, ėmė slinkti sodo krūmais ir krūmokšniais vis tolyn. 
Staiga čia pat kažkas subaltavo. Senis krūptelėjo išsigan’dęs. 
Tačiau įsižiūrėjęs jis pamatė baltą Dievo Motinos statulą. 
Nusiėmė kepurę, nusilenkė žemai ir netikėtai užsilipo ant 
kažko labai švelnaus ir minkšto.

- Kas čia,Dievulėliau?! - sušnabždėjo išsigandęs. Čiupte
lėjo ranka ir nepaprastai apsidžiaugė. Apsiaustas! Puikus, 
kailinis.

- Tai laimikis! - džiaugėsi jis.
Pasigriebė apsiaustą ir pasileido bėgti. Pribėgęs prie 

obelų, kur vaikai tebeskynė obuolius, sušvilpęs pasakė:
- Skinkit, vaikeliai, obuoliukus, skinkit!
Pats gi nuskubėjo prie tvoros ir, suradęs patvory didoką 

akmenį, užsilipo ant jo. Šiaiptaip jam pavyko pasiekti tvoros 
viršų. Jis numetė žemynapsiaustąir kriste krito nuo tvoros. 
Pakilęs čiupo jį, užsimetė ant pečių ir dingo vakaro tamsoje.

Pavalgęs vakarienę, karalaitis Kazimieras panoro nueiti 
prie katedros pasimelsti. Jis prisiminė, kad paliko sode, 
rožių darželyje, savo šiltąjį apsiaustą, todėl nuskubėjo į 
sodą.

Jau buvo sutemę, ir tarnai užžibino žiburius prie vartų 
ir sode. Apšviestu taku priėjo karalaitis rožių darželį, kur 
jo mylimiausioji Dievo Motinos statula stovėjo, kur jis 
nuolatos melsdavosi.

Pamatę uždegant šviesas, berniukai išsigando ir, nulipę 
nuo medžių, puolė bėgti tvoros link. Tuo metu medžioklinių 
šunų prižiūrėtojas šėrė šunis ir vienas šuo ištrūkęs pasi
leido V sodą. Jis užuodė svetimas pėdas ir, piktai lodamas, 
puolė prie tvoros, per kurią bandė perlipti trys berniukai. 
Kilo triukšmas. Vaikai šaukė išsigandę. Atbėgo sargybiniai 
ir, pačiupę vaikus, ėmė juos mušti. Šunį nuvarė.

Išgirdęs baisų klyksmą, atskubėjo karalaitis Kazimieras.
- Paleiskit vaikus! Nemuškit jų! - sušuko jis priartėjęs.
- Jie vagys! Vogė obuolius jūsų didenybės sode, - pa

aiškino pagarbiai nusilenkdami sargybiniai.
Berniukai verkė ir drebėjo iš išgąsčio, o aplinkui buvo 

išmėtyti obuoliai.
- Eikit su manim. Matau, kad esate beturčiai, tačiau 

reikėjo ateiti ir paprašyti vaisių, o ne vogti, - pasakė ka
ralaitis liūdnai ir nusivedė vaikus.

Motiejus laimingai pasiekė trobelę, kurioje jis gyveno su
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savo našle seserimi Ona Giraitiene ir jos penkiais vaikais. 
Vos tik pravėręs duris, jis ėmė džiaugsmingai šaukti:

- Ei, Onute, vaikeliai, žiūrėkit, kokį puikų apsiaustą ra
dau ir jums parnešiau! Juo užsikloję, nebesušalsit žiemą!

Mažytė žibalinė lemputė, kaip vilko akis, vos teapšvietė 
trobos vidų. Iš kampų išlindo keturi suvargę, nuplyšusiais 
drabužiais, tačiau švarūs vaikai ir jų motina. Visi supuolė 
prie ištiesto ant stalo apsiausto, čiupinėjo jį,glaudė veidus 
ir džiaugėsi jo švelnumu. Paskui sugulė visi ant žemės, kur 
kampe buvo šiaudų, ir užsiklojo puikiuoju apsiaustu.

- Iš kur gavai tą kailinį apsiaustą? - užklausė liūdnu, bet 
griežtu balsu Giraitienė savo brolį.

Motiejus ėmė pasakoti, kaip jis suradęs tą apsiaustą,tik 
nutylėjo, kaip pamokė vaikus vogti.

- Gal kokio didelio pono, o gal ir karaliaus tas apsiaus
tas,^ - spėliojo našlė Onutė. - Motiejau, mes turime jį su
grąžinti. Aš nenoriu svetimo, atrodo man, vogto daikto. Kaip 
patekai į karaliaus sodą dar nepapasakojai. Vai, brolau, esi 
vagis! Tai gėda ir nuodėmė... Vargas man tokį brolį turėti!

- Dėde, ar atsimeni, kaip mūsų amžinatilsį tėtė tave 
barė, mokė ir prašė, kad būtum sąžiningas? Kai busime 
geri, Dievulis gal pagydys ir mane,-atsiliepė liūdnas balsas 
iš kampo. Taip kalbėjo ant žemės sėdįs nelaimingas, aklas 
Jonukas, dvylikos metų vyriausias Giraičių sūnus.

- Ir mes nenorime to apsiausto. Salta ir nejauku po juo, -
šaukė pakilę nuo žemės vaikai. - Atiduok, sugrąžink jį! - 
prašė visi. z

- Ar jums protas susimaišė? Aš nepavogiau. Aš jį radau, 
tai ir mano!

Supykęs Motiejus griebė apsiaustą, atsisėdo ant žemės ir, 
atsirėmęs į sieną, užsiklojo juo.

- Aš*atsinešiau iš ūkininkės Rudienės vilnų verpimui ir 
pasižadėjau, kad visi eisime bulvių kasti. Tai ir užsidirbsi
me; gausiu kelis maišus bulvių žiemai, o dar verpimu už
dirbsiu duonos.

- Aš noriu padėt tau, sesute, o tu vis bari mane, - pra
šneko Motiejus.

- Sąžiningu darbu padėk, o ne vogdamas. Bijok Dievo, 
Motiejau! Noriu užauginti vaikus gerais ir dorais žmonėmis; 
tokiais, kaip buvo mano miręs Petras, jų tėvas, - tai pasa
kiusi, apsiverkė Giraitienė.

- Na, jau užtenka verkšlenimų! Gerai, tebūna, kaip norit. 
Tik to apsiausto tai nenešiu atgal, dar pagaus mane ir į 
kalėjimą uždarys. Neškit patys, kad jau esat tokie geri, - 
užbaigė kalbėti Motiejus ir užmigo.

Išaušo gražus, saulėtas rudens rytas. Vilniaus miesto 
gatvėmis skubėjo žmonės: vieni į darbą, kiti į krautuves, o 
dar kiti į turgų. Vaikai pardavinėjo gatvėse grybus ir uogas. 
Katedros bažnyčioje sugaudė varpas, kviesdamas į šven
tąsias rytmetines mišias. Prie bažnyčios durų, eilėmis 
susėdę, meldėsi elgetos ir, ištiesę rankas, prašė praeivių
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išmaldos. Vyrai ir moterys praeidami dėjo po pinigėlį į 
pavargėlių rankas, o kiti ir po duonos gabalą. Prie ka
tedros priartėjo jaunuolis. Jį lydėjo senelis.

- Turtingas ponaitis ateina, - sušnabždėjo senutė elgeta. 
Visi sužiuro.

Su didele užuojauta ir meile apžiūrinėjo jaunikaitis api
plyšusiais drabužiais apsirengusius senelius ir seneles ir, 
į visų rankas įdėjus po pinigą, įžengė į bažnyčią.

- Vaje, auksinį pinigą gavau! - sušuko viena senutė.
- Ir aš gavau!
- Ir aš! Ir aš! - džiaugėsi ir kiti.
- Už tokįpinigą šiltai apsirengsiu ir duonos nusipirksiu, - 

kalbėjosi elgetos ir nutarė padėkoti dosniajam jaunikaičiui.
Mišioms pasibaigus, žmonės skirstėsi. Iš bažnyčios 

išėjusį nepažįstamą geradarį apspito elgetos. Jie siekė pa
bučiuoti jo rankos, bet jis neleido. Jie dėkojo ir dėkojo. 
O vienas senukas paklausė:

- Kas tamsta, kuo vardu? Mes pasimelsime, prašydami 
tamstai sveikatos. Niekas dar niekados mūsų taip nesušelpė!

- Esu Kazimieras. Ačiū, mielieji. Pasimelskit, prašy
dami Aukščiausiąjį man sveikatos, nes jos man labai trūks
ta, - tai tarus, nuėjo su seneliu,kuris atrodė esąs jo tarnas.

Gi elgetos kartojo jo vardą:
- Kazimieras... Kazimieras. Mūsų geradaris, globėjas. 

Kas jis? - spėliojo visi.
Tuo tarpu karalaitis Kazimieras artėjo prie rūmų. Jis 

linksmai kalbėjosi su savo tarnu Povilu apie vakarykštį 
įvykį su vaikais: kaip jie jo atsiprašė ir netikėjo, kad jis 
esąs karalaitis, nes neturėjo ant galvos auksinės karūnos. 
Verkdami pasipasakojo, kaip pateko į karališkąjį sodą ir 
pasižadėjo niekados nebedaryti negerų darbų.

- Ir visus apnakvindinot ir pavalgydinot, karalaiti, o 
reikėjo už bausmę rykštėmis pavaišinti, - atsiliepė Povilas.

- Jiems paskyriau bausmę. Pasakiau vaikams: norėjot 
obuolių, tai gausit jų po didelį maišą, tik turėsit užsidirbti. 
Eikit, išdykėliai, į namus, pasipasakokit tėvams, kokį nuo
dėmingą darbą padarėt. Jų atsiprašę, užeikit į bažnyčią ir 
atsiprašykit Viešpatį Dievą, o tada sugrįžkit į mano sodą. 
Tik ne per tvorą, o pro vartus. Gyvensit pas mane, kol nu- 
skinsit visus vaisius ir sudėsit juos lentynose rūsyje žie
mai. Tai jau nemaža bausmė, - nusijuokė karalaitis. - Šiuo 
metu jie jau aiškinasi tėvams.

- Ir tamsta tiki, kad vaikai sugrįš?
- Be abejonės tikiu, nes jie geri vaikai. Lietuvos žmonės 

dori ir sąžiningi. Motiejus vaikus pamokė ir paskatino blo
gam darbui, o jie paklausė, nes buvo alkani, - atsakė liūdnai 
karalaitis.

- Tai tas Motiejus, kur tamstos apsiaustą pavogė? Ar 
tamsta ir juo pasitiki? Jis - vagis ir valkata, - tarė piktai 
Povilas.
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- Aš tikiu, kad ir jis pasitaisys. Meldžiausi šįryt už jį. 
Taip besikalbėdami, priartėjo prie rūmų vartų ir nustebo:

prie vartų stovėjo moteris. Ant jos pečių buvo maišas, lyg 
ir pripildytas ko. Šalia stovėjo aukštokas aklas berniukas ir 
laikėsi jos rankos. Jie abu prašė:

- Įleiskit į rūmus! Labai prašom, įleiskit! Mes norime 
pamatyti karalaitį ir su juo pasikalbėti.

- Ne driskiams kalbėtis su karalaičiu. Eikit iš kur 
atėję, - šaukė piktai vienas sargybinis.

- Nustok rėkavęs ir atidaryk vartus! Niekados neišdrįsk 
pravardžiuoti vargdienių, - tarė karalaitis Kazimieras.

Žemai nusilenkė abu sargybiniai, pamatę karalaitį, ir 
atidarė vartus.

Labai nedrąsiai įėjo moteris su akluoju sūnumi pro var
tus. Tuoj pat nusiėmė nuo pečių maišą. Ištraukė iš jo ka
ralaičio apsiaustą ir paduodama ėmė pasakoti:

- Gerbiamas pone, šis apsiaustas priklauso kam nors iš
tų rūmų. Vakar mano brolis jį čia sode rado ir parnešė 
mums. Mes vargdieniai, bet nenorim svetimo turto. Gėda, 
kad elgeta, mano brolis, išdrįso jį pasiimti. Tai vagystė. 
Prašau, nebauskit ir atleiskit mums, - tai pasakiusi,gailiai 
pravirko. _

KaralaičtoKazimiero veidas nušvito nepaprastu džiaugs
mu, sutikus tokią sąžiningą moterį, ir dar beturtę. Tiesiog 
neįtikėtina!

- Eikit su manim, - pakvietė jis ją su akluoju berniuku, 
o senukas Povilas paėmė apsiaustą.

- Ačiū,.bet mes bijome eiti pas karalių. Norėtume jau 
eiti namo, - tyliai pasakė moteris.

- Nebijokit. Aš esu karalaitis Kazimieras.
Parpuolė moteris ant kelių prieš karalaitį, o aklasis 

berniukas sušuko:
- Nelaimė, kad negaliu matyti tikrojo karalaičio! - ir 

ėmė verkti.
Neverk, vaikeli, dar pamatysi mane. Pasveiks tavo 

akys, - tai taręs, paėmė berniuką už rankos ir nusivedė 
kartu su jo motina į rūmus. Ten juos pavalgydino ir išklau
sinėjo apie jų gyvenimą. Senutė Morta davė Giraitienei šiltų 
drabužių, o karalaitis kelis auksinius pinigus įdėjo į aklojo 
Jonuko delriį, įsakydamas susirasti gerą akių daktarą ir pa
tikrinti akis. Gal galės daktaras pagydyti Jonuko aklumą.

- Gal ir praregėsiu, gal daktaras pagydys mano akis! 
Tai būtų laimė!.. Ačiū,geriausias karalaiti,- dėkojo džiaugs
mingai aklasis.

Kas begalėtų aprašyti ar apsakytiaklojo Jonuko ir jo mo
tinos džiaugsmą, kad yra galimybė ir viltis pagydyti akis, nes 
jie dabar turi pinigų užmokėti daktarui.

- Tai nepaprastas karalaitis! Jis nuostabiai geras, jis 
šventas, - pasakojo grįžusi namo vaikams ir Motiejui Gi- 
raitienė. O Jonukas tik džiaugėsi ir tikėjo, kad praregės. 
Motiejus susimąstė ir susigėdo.
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Gi karaliaus sode trys berniukai dirbo: skynė obuolius ir 
dėjo juos į krepšius. Karalaitis džiaugėsi, kad jie sugrįžo 
ir nori atitaisyti savo blogą pasielgimą. Nuėjęs į sodą, jis 
stebėjo vaikus. Pamatę karalaitį, jie nulipo nuo medžių, 
atsiprašė ir pasižadėjo niekados neklausyti negerų žmonių 
pamokymų.

Vilniuje pasklido gandai apie nepaprastai gailestingą ka
ralaitį Kazimierą, kuris globoja ir myli vargšus ir jaunimą, 
ir dažnai vakarais meldžiasi prie katedros durų.

Po savaitės atėjo Giraitienė su Jonuku pas karalaitį ir 
atnešė raštą iš akių daktaro, kuris patikrino aklojo akis. 
Abu buvo labai nuliūdę, nes daktaras pasakęs, kad neįma
noma pagydyti Jonuko akis, nes jis gimė aklas. Tą patį jis 
parašė laiške karalaičiui.

- Skaudi žinia,labai skaudi!.. Tačiau nenusiminkit. Dievas 
pagydys, jei žmonės negali, tik pasitikėkit Juo ir būkit pa
maldūs ir geri. Ateik pas mane, Jonuk,kai pakviesiu, - tarė 
karalaitis, juos išlydėdamas.

Pasibaigė ruduo. Pašalo. Siaurės vėjas švilpavo, pūtė. 
Buvo tikrai šaltas vakaras. Prie katedros durų stovėjo žmo
gus ir meldėsi. Žiburio šviesa apšvietė jo pablyškusį veidą, 
maldingai sudėtose rankose jis laikė rožinį. Tamsus apsiaus
tas dengė jo pečius. Staiga jis atsiklaupė, griebėsi už krūti
nės ir ėmė kosėti, net palinko prie sienos, nepajėgdamas 
atsitiesti.

Staiga iš už kampo priartėjo keistas, skudurais apsi
dengęs, senis. Jis pasilenkė ties kosinčiu žmogumi ir padėjo 
jam atsistoti, tardamas:

- Tamsta sergi, karalaiti. Aš palydėsiu jus iki namų. 
Atsiremkit stipriai į mane, - tai taręs, ėmė vesti sergantį 
gatve, karališkųjų rūmų link.

Tikrai senis neapsiriko: tai buvo karalaitis Kazimieras. 
Praėjus skausmui krūtinėje ir aprimus kosuliui, karalaitis 
paklausė:

- Kas esi, gerasis žmogau?
- Esu elgeta Motiejus - valkata ir vagis. Aš buvau pa

ėmęs iš sodo tamstos apsiaustą. Aš prikalbėjau ir pamokiau 
vaikus vogti jūsų sode vaisius. Noriu tapti teisingu žmogumi, 
kaip mano sesuo Onutė. Prašau, prašau atleisti man, - su
šuko Motiejus.

Karalaitis klausėsi jo prisipažinimo ir jautėsi nepapras
tai laimingas, nes Viešpats Dievas išklausė jo karštų maldų: 
Motiejus susiprato ir tapo geru žmogumi.

Prie rūmų vartų karalaitis padėkojo elgetai už palydė
jimą ir davė jam auksinį pinigą, sakydamas:

- Aš iš širdies atleidžiu tau. Imk šį pinigą ir įsigyk 
šiltus drabužius. Susieškok darbą ir padėk savo seseriai. 
Jei nerastum darbo kitur, tai ateik pas mane. Mums reikia 
dar vieno arklių prižiūrėtojo, - tai taręs, nuskubėjo į 
rūmus.
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- Karalaitis serga, karalaitis miršta, - plačiai pasklido 
liūdna žinia Vilniaus mieste. Visose bažnyčiose buvo atna
šaujamos šventos mišios, prašant Viešpatįkaralaičiui svei
katos. Žmonės meldėsi už gerąjį karalaitį. Verkė pavargė
liai ir beturčiai, verkė jaunimas ir dvariškiai. Kasdien prie 
karališkojo dvaro vartų būriavosi žmonės, teiraudamiesi 
sargybinių ar negerėja mylimo karalaičio sveikata. Įvai
riausi daktarai kasdien skubėjo pas ligonį. Ir tėvas karalius 
sugrįžo pas savo sergantį sūnų. Patvoryje, prie pat vartų, 
ištisas dienas sėdėjo be galo nusiminus aklas Jonelis. Jis 
meldėsi ir verkė. Su juo kartu buvo ir jo motina.

- Mama, juk karalaitis žadėjo dar mane pašaukti, - 
netikėtai prabilo aklasis.

- Sūneli, tik melskis už jį, kad pagerėtų jo sveikata. 
Tada gal ir pakvies tave. O dabar jis, vargšas, persunkia! 
serga, kad atsimintų tave, - tyliai kalbėjo Jonuko motina.

Vieną dieną staiga atsidarė vartai ir juose pasirodė se
nukas Povilas.

- Karalaitis nori matyti akląjį Jonuką. Gal kas iš čia 
esančių^ jį suras ir atveš? - paklausė jis.

- As esu čia! - sušuko aklasis ir, Povilo vedamas, nu
ėjo į rūmus. Tarnas jį palydėjo iki durų. Jonukas tyliai 
pravėrė duris į sergančiojo kambarį ir čia pat suklupo 
verkdamas.

- Priveskit jį arčiau, - paprašė tyliai ligonis.
Senutė Morta jį privedė prie lovos.
- Klaupkis, Jonuk, - išgirdo jis tylutėlį, silpną balsą. - 

Pasimelsim abu, kad praregėtum. Gal Dievas išklausys mano 
paskutinio šioje žemėje prašymo. Melskis, Jonuk,melskis!..

- Melskimės, karalaiti, kad tamsta pasveiktum, o ne 
aš, - sušuko aklasis ir, užčiuopus karališkojo apsiausto 
kampą, trynė juo akis, gailiai verkdamas. Staiga jis nutilo 
ir apsidairė:

- O, koks tamsta išbalęs ir vos bekvėpuoji, karalaiti, - 
pasakė Jonukas su didele užuojauta ųr staiga suprato, kad 
jis mato.

- Aš matau, aš matau! - sušuko jis ir ėmė bučiuoti ka
ralaičio rankas.

- Įvyko stebuklas! Aklasis pagijo. Karalaitis yra šven
tas! - kartojo minios žmonių ir garbino mirštantį karalaitį.

Po kelių dienų karalaitis Kazimieras mirė. Jo skaisti 
siela nukeliavo šviesiu žvaigždynų keliu pas Dangiškąjį 
Tėvą. Sidabriniame karste jį paguldė katedroje, jo numy
lėtoje bažnyčioje.

Daug, vai daug metų praėjo nuo jo mirties, o žmonės 
jo nepamiršo. Jis tebėra gyvas visų lietuvių širdyse, savo 
taurumu tapęs vargšų ir jaunimo globėju. Jis, vienintėlis 
Lietuvos šventasis, - skaistus ir gražus, kaip baltoji 
lelija.

Jį pasirinko ir skautai savo globėju.
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SKELBIAME MAŽĄJL 
LITERATŪROS KONKURSĄ,

Skautų Aidui įžengiant į 50-sius 
leidimo metus, skelbiamas MA
ŽASIS LITERATŪROS KONKUR
SAS novelei, apysakaitei,nuotykiui 
ir 1.1, parašyti.

Literatūros kūrinys turi paro
dyti skautų ar skaučių (privataus - 
organizacinio - viešojo) gyvenimo, 
veiklos ar ivykių iškarpų. Rašiniai

JAUNIMO METAI SESERIJOJE
Jau prasidėjo 1972—ji metai ir 

su jais Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės Jaunimo Kongreso Metai. 
Visi kalba ir rašo apie būsimą 
kongresą, stovyklą, ir yra mini
mas jaunimas maždaug virš 16-kos 
metų amžiaus.

O kaip su mūsų Seserijos 
skautiškuoju jaunimu, kuris yra 
6-16 metų?

Seserija, norėdama šio jaunimo 
veiklą taip pat iškelti ir jo nuo
pelnus visuomenei pristatyti, skel
bia Jaunimo Metus Seserijoje ir 
kviečia visus brolius ir seses įsi
jungti į šios šventės sėkmingą 
pravedimą.

Į mūsų organizaciją ateina jau
na mergaitė ir pareiškia norą būti 
skaute. Ji įsijungia į skiltį, drau
govę, tuntą, stovyklas ir tampa 
Seserijos šeimos narė. Kaip ir 
kiekvienoje šeimoje, ji pagal savo 
amžių atlieka savo pareigas,pagal 
sugebėjimus ji papuošia mūsų šei
mą savo gražiais laimėjimais ir 
darbais, bręsta lietuviškoje - 
skautiškoje dvasioje, kuri vėliau 
jos gyvenime turi daug įtakos ir 
apsisprendime ar būti lietuvaite.

Ypatingai šiemet, kada visa lie
tuvių visuomenė domėsis PLBJ 
Kongreso veikla, mūsų sesė bus 
lyg ir užmiršta ir nepastebėta. 
O ji turėtų būti pilnateisė šios 
šventės dalyvė, nes be jos vargu 

netrumpesni, kaip 5 mašinėlės 
puslapiai, pasirašomi slapyvar
džiu, atskirame uždarame voke 
įrašant slapyvardį, pavardę ir 
adresą; atsiunčiami ligi 1972 m. 
rugsėjo 1 d. šiuo adresu: Skautų 
Aido Konkursui, 7418 So. Clare
mont Ave., Chicago, Ill., 60636.

Už Jury Komisijos tris įvertin
tus kūrinius skiriamos šios pre
mijos: 1-75 dol., II - 50 dol., 
III - 35 dol.

Laimėję premijas rašiniai bus 
spausdinami Skautų Aide. Nelai
mėję - lieka redakcijoje (irgi gali 
būti spausdinami), grąžinami, tik 
autoriams pareikalavus. Jury Ko
misija jau sudaroma ir bus pa
skelbta vėliau.

Kviečiame visus ir visas gau
siai į šį konkursą įsijungti, nes 
dalyviams amžiaus riba nenusta
tyta.

S. A. Redakcija

ar būtų Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Kongresas. Todėl kviečiu, ra
ginu visas vietovių, rajonų, sto
vyklų vadoves, ruošti specialiai 
pritaikytas šventes, iškelti šios 
sesės pastangas, nuopelnus lietu
vybės susipažinimo ir jos išlai
kymo nuolatiniame darbe. Pa- 
brėžkime visuomenei, vyresnio 
amžiaus jaunimui, kad jaunų bro
lių ir sesių pastangos turi būti 
visų įvertinamos, įvairiais būdais 
remiamos, nes tik tada bus už
tikrinta tąsa ateities Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Kongresai ir darbai 
lietuvybei.

Mielos Vadovės, pakeiskite sa
vo nustatytas programas vietovėje 
ir praveskite Jaunimo MetųŠventę 
savo vienete. Pademonstruokime 
visuomenei, ką mes išmokome, ko 
mes siekiame. Tepasidžiaugia visi 
mūsų sesių gabumais, talentais 
poezijoje, mene, dainavime, tau
tinių šokių šokime, praveskime 
skautiškas skautoramas, pade
monstruokime rodom-darom užsi
ėmimus, praveskime žaidimus, 
pirmosios pagalbos rodomąsias 
stotis, suruoškime mūsų veiklos 
parodas, meno vakarus, gegužines 
ir laužus visuomenei. Tepasi
džiaugia visi mūsų daina, jau
natviška skautiška nuotaika ir 
praleidžia malonias valandas prie 
mūsų laužų.

Reprezentuokime visur ir vi
sada tėveliams, visuomenei šių 
Jaunimo Metų proga.

Sesės, Mielos Vadovės: Pa- 
judinkim žemę!

v.s. Lilė Milukienė 
Seserijos VS

PROBLEMA, KURIOS 
NEIŠSPRENDĖM

Duodamas įžodį, skautas pasi
žada tarnauti Dievui, Tėvynei ir 
Artimui. Gaila, kad Tas Dievas 
yra daugkartųpamirštamas skau
tų gyvenime.

Mes atliekame savo sekmadie
nines pareigas ir daugiau apie 
Dievą nepagalvojame, kol nereikia 
vėl eiti į bažnyčią. Yra daug skau
tų ir skaučių, kurie tikrai tiki ir 
sąžiningai atlieka savo pareigas, 
bet apie Dievą pagalvoja dažniau
sia tik bažnyčioje ar tada, kai turi 
sunkumų ir nežino, kur suktis.

Iš kitos pusės, toks žmogus, 
kuris neatlieka savo sekmadieni
nių pareigų, bet vis dėlto prakti
kuoja religingumą gyvenime, turi 
daugiau vertės, negu koks hipo- 
kritas.

Sunku yra sakyti, ką reikia da
ryti su šia problema. Gal reikėtų 
religiją daugiau įvesti į programą 
ir skautus geriau supažindinti su 
ja. Gal reikėtų sumažinti dabartinę 
programą? Jeigu reikia vaiką pri
versti mokytis apie Dievą dėl pa
tyrimo, jis tuoj pat išėjęs pro du
ris, viską, kur mokėsi - pamirš.

Mums atrodo, kad būtų gerai 
įvesti per skautų sueigas pašne
kesius. Per diskusijas galima iš
kelti problemas ir jas bandyti iš
spręsti.

skautai Alg. Tamošiūnas 
ir Algis Pūras 
Lituanicos tuntas

ŽYMIOS LIETUVIU MOTE
RYS - Kanados skautų rajono prieš 
porą metų išleista Anysų knyga, 
Kalėdų švenčių metu buvo uoliai 
Kanados brolių platinama, gaunant 
iš autorių nemažą nuošimtį. Kny
gą ir dabar galima įsigyti pas 
Kanados rajono vienetų vadovus 
arba pas autorių - 292 Indian Rd., 
Toronto 9, Canada.

16

20



NAUJI 
LEIDINIAI

SKAUTU UŽSIĖMIMAI, USB 
leidinys, 1971.

Lauktas, lauktas,lauktas - sau
sio mėnesį knygų lentynas pasiekė 
Brolijos stambus praktiškosios 
skautybės leidinys SKAUTU UŽ
SIĖMIMAI.

Užsiėmimai suskirstyti į9 gru
pes: skautybė, sueigos, iškylos, 
lituanistiniai užsiėmimai, darbe
liai, žaidimai, skautamokslis, 
veiklos planavimas ir pažangumas. 
Skyriai gausūs lituanistine, skau- 
tamokslio ir pratybų medžiaga, 
kuri perteikiama įdomiais pa
vyzdžiais, piešiniais, pasakoji
mais ir 1.1.

Ypač gausus lituanistinio lavi
nimo skyrius (115 - 203 psl.), 
kuriame vadovai ras šios srities 
metodikos, lituanistinių pratybų, 
temų pašnekesiams,sueigoms,pa
sirodymams ir pan. Kalendorine 
tvarka pateikiami minėtini lietuvių 
istorijos, kultūros ir kiti įvykiai.

342 puslapių knygoje daug 
konkrečių patarimų bei sugestijų, 
kaip šią užsiėmimų medžiagą nau
doti, pritaikyti atitinkamiems vie

netams bei metų laikams. Būtina 
knyga kiekvieno vadovo-ės skau
tiškame knygynėlyje.

Knygą paruošė v.s. A. Saulai- 
tis, SJ, Brolijos Vadovų Lavinimo 
Skyriaus vedėjas.

Kazys S. Karpius, ALPIS.
Pernai rudenį miręs visuome

nės veikėjas ir laikraštininkas K. 
Karpius grįžta vėl pas mus savo 
istorine apysaka ALPIS, KĘSTU
ČIO IŠLAISVINTOJAS. Tai antroji 
pataisyta laida, kurią 1971 m. iš
leido Vilties Draugijos leidykla 
Clevelande.

Apysakoje vaizduojami kuni
gaikščio Kęstučio laikų įvykiai, 
kada jis buvo patekęs kryžiuočių 
nelaisvėn ir kalintas Marienburgo 
pilyje. Čia ir prasideda įdomių 
nuotykių pynė: susipažinimas su 
lietuviu - krikščioniu Alpiu, pabė
gimo planavimas ir 1.1. Istoriniame 
Algirdo - Kęstučio - Vytauto laiko
tarpio fone įdomiai rieda tolimesni 
Alpio gyvenimo nuotykiai. Judrus 
veiksmas ir lengvai skaitoma kalba 
padaro ALPI smagiu skaitiniu.

Šia proga įdomu prisiminti ir 
kitus du faktus. Knygos autorius 
K. Karpius, virš 50 metų aktyviai 
besireiškęs lietuviškos išeivijos 
kultūriniame gyvenime, buvo vie
nas produktingiausių išeivijos ra
šytojų, parašęs arti 40 veikalų: 
apysakų, dramų, romanų, kome
dijų. Mums skautams įdomu irtai, 
kad jis, 1938 m. Clevelande įsi
steigus skautų vyčių būreliui,buvo 
šio vieneto rėmėjų pirmininkas.

MĮSLĖS, lietuvių smulkioji tau
tosaka; surinko ir užrašė Jonas 
Mingirdas Puikūnas.

Įžangoje autorius duoda mįslių 
aptarimą, o toliau jos suskirsty
tos į 22 grupes, apimančias įvai
rias žmonių gyvenimo sritis: šei
mą, sveikatą, silpnybes - gudry
bes, gėrį - blogį ir pan.

Skautus sudomins ypač 21-sis 
skyrius, kurio net devyniuose pus
lapiuose pateikti įvairių gyvūnų 
garsų pamėgdžiojimai bei gamtos 
garsų jausmažodžiai. Gi žymesnių 
vietovių mįslės (18 skyrius) - tai 
tikras Lietuvos geografinis žody
nas!

Knyga išleista 1971 m. Los 
Angeles mieste, gaunama Lietuvių 
Dienų leidykloje, 4364 Sunset Blvd. 
Hollywood, Calif. 90029. Kaina 3.50 
dol., kietais viršeliais - 4 dol.

Kiekvienas vienetas turėtų pa
pildyti savo biblioteką ir šia tau
tosakos knyga.

SKAUTŲ LAIKRAŠTĖLIAI
BUDĖKIME, Nr. 67, Kalėdinis 

1971. šv. Kalėdoms skirtame 
Anglijos rajono skautų-čių laik
raštyje šventinėmis mintimis pa
sidalina kun. A. Putcė, apie gyve
nimą Brazilijoje pasakojs v.s. A. 
Saulaitis, SJ, visus - visas svei
kina rajono vadovybė. Gausu įvai
rios skaitybos apie Lietuvą, jub. 
stovyklą Vokietijoje, 13-ją Jam
boree, apie tėvelius ir mamytes 
ir t.t.

Numeris iliustruotas gražiais 
F. Ramonio piešiniais.

NERIJOS AIDAI - ChicagosNe-; 
rijos tunto jūr. skaučių laikraštė
lis, išleistas Klaipėdos Dienos mi
nėjimo proga. Tuzinaš'puslapių iš
margintas juokais, poezija, pieši
niais ir kita sesių kūryba. Laikraš
tėlio redakcija: A. Dapkutė, D. 
Mikšytė, V. Miecevičiūtė, adm. - 
M. Kupcikevičiūtė.

Clevelando sesės-broliai pildo 
savo pažadą: prieš kiek laiko už
simoję ir išleidę laikraštėlįSKAU- 
TYBES' SPINDULIAI, sausio mė
nesį pasirodė su antruoju Spindu
lių. numeriu. Gražiai išleistame 
keturlapyje randame kronikos iš 
Clevelando skautų-čių veiklos,po
ezijos pluoštelį bei padėkų už tal
ką - paramą.

Lituanicos tunto vilkiukai savo 
metinės7'šventės proga pasirodė 
su antruoju AUUU,AUUUnumeriu, 
kuriame rašinėliais dalyvauja net 
19 vilkiukų.
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DIDŽIOJI SCKP I
TUNTININKŲ PASIKEITIMAS

LITUANICOJE

Įspūdinga ir gausi dalyviais bei 
svečiais buvo pirmoji šių metų 
Lituanicos tunto sueiga. Daugiau

tų lavinimo skyriaus įgaliotinis 
v.s. Vytautas Namikas.

Įspūdingiausias sueigos mo- Po pareigų pasikeitimo: nau-
dviejų šimtų tėvų ir svečių sausio 
9 d. ryte susirinko Jaunimo Centro 
didžiojon salėn pasigėrėti didžiau
sio Brolijos tunto veikla, gausio
mis lietuviško jaunimo gretomis.

Balsingi vyresnieji Lituanicos 
tunto vadovai, kapelionui ps. Al
gimantui Keziui akordeonu prita
riant, pasitiko įžygiuojančius jau
nuosius brolius su daina "Atgimė 
tėvynė". Svečiai papliupo svei
kinimo katutėmis, o broliai vis 
žygiavo... Atrodė, kad galo jų ei
lėms nebus - skautai jūrų skau
tai, oro skautai, vilkiukai, bebrai, 
skautai vyčiai, budžiai... Vadovai, 
beveik be išimties, jauni, Lituani
cos tunto eilėse užaugu, pasipuošę 
ne tik skautų vyčių kaklaraiščiais 
ir j. budžių kepurėmis, bet nema
ža dalis ir akademikų juostelėmis 
persijuosę.

Dviem šimtams penkiasdešim
čiai brolių salėje išsirikiavus, su
eigos vadovavimą perėmė tunto 
adjutantas ps. Vytautas Balzaras. 
Vyko vėliavų įnešimas, himnas, 
raportai, vienetų inspekcija, įsa
kymai.

Tunto kapelionas ps. kun. A. 
Kezys, SJ, pašventino pulk. J. 
Sarausko skautų draugovės vėlia
vą. Vėliavos kūmai - dr. Kazys 
ir vyr. si. Aldona Grinos. Šventi
nimo aktą perskaičius, naujoji vė
liava buvo perduota draugininkui 
vyr. si. Romui Sparkiui ir vė
liavnešiams.

Didžiuliame skautininkų-kių 
rate įžodį davė į ps. pakeltieji 
s.v. Vytautas Balzaras, s.v. Ro
mas Rupinskas ir į v.s. pakeltas 
Jonas Paronis. Įžodį pravedė Vi
durio raj. vadas v.s. Pranas Nedas.

Ąžuolo Mokyklą baigusiems 
valt. Ričardui Burbai, vair. Rai
mundui Kunstmanui, s.v. Algiui 
Jasaičiui ir s.v. Romui Sparkiui 
pažymėjimus įteikė Brolijos skau-

mentas buvo, kai dvejus metus tun
tui vadovavęs s. Zigmas Jaunius 
tunto vėliavą, o su ja ir tuntininko 
pareigas ženklinančią švilpuko 
virvelę įteikė Vidurio rajono va
deivai v.s. Aleksui Karaliūnui, iš 
kurio rankų jas perėmė naujasis 
tuntininkas s.v. ps. Sigitas Miknai- 
tis.

Sveikinimo žodžius tarė ir do
vanėles įteikė Vidurio rajono va
das, vadeiva v.s. Aleksas Kara
liūnas, Aušros Vartų tunto t-kė 
ps. Albina Ramanauskienė, Ker
navės tunto t-kė ps. Eleonora 
šalčiūnienė. Nerijos tunto vardu 
sveikino sesės Danguolė Mikšytė 
ir Rasa Jovarauskaitė, Lituanicos 
tunto vadijos vardu - j.b. ps. Vla
das Rupinskas.

Iškilmingąją dalį sekė nuotai
kingas lauželis, kurį vedė visų 
mėgiamas laužavedys akademikas 
Vladas Žukauskas.

jasis Lituanicos tunt-kas ps. S. 
Miknaitis ir buvęs "valdovas" s. 
Z. Jaunius.

Šventinama Šarausko draugo
vės vėliava.

G. Plačo nuotraukos

Lituanicos ketvertukas, baigęs Ąžuolo Mokyklą.
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4* Neringos tunto kalėdinėje suei- Veikliosios Skautininkei A. Balašaitienei,
goję sesė V. Nasvytytė skaito ei
lėraštį.

v.s. I. Jonaitienė užriša paukš
tytės kaklaryšį savo anūkei R. 
Nasvytytei. VI. Bacevičiaus nuotraukos

IŠ V.S. ĮSAKYMŲ
Vyr. Skautininko įsakymu Nr. 

32 skelbiama, kad nauju Bostono 
Žalgirio tunto tuntininku 2-jųmetų 
kadencijai skiriamas j.ps. Ginta
ras Čepas, gyvenantis Quincy, 
Mass. Naujuoju Chicagos Lituani- 
cos tuntininku pakviestas ps. Si
gitas Miknaitis, gyv. Chicagoje.

Taip pat skelbiama, kad se
kantieji LSB nariai yra baigų Ąžuo
lo Mokyklą ir jiems leidžiama 
nešioti AM ženklą: vair. Ričardas 
Burba ir valt. Raimundas Kunst- 
manas, abu Chicagoje. Jiems lei
džiama nešioti AM ženklą.

Jūrų Skautų skyriaus vedėjui 
pristačius, tvirtinami sekantieji 
JS skyriaus įgaliotiniai: Atlanto 
rajono - j.ps. G. Čepas, Austra
lijos rajono - j.s. V. Vaitkus, Vi
durio rajono - j.v.s. Br. Juodelis.

Clevelando Židi- 
nietės su svečiu kun. G. Kijausku, 
SJ, kalėdinėje sueigoje. Kunigo 
kairėje sėdi Židinio vadovė ps. R. 
Tatariūnienė. j!

KERNAVĖS KŪČIOS

Sekmadienį, gruodžio 19 d., 
Kernavė turėjo tradicines Kūčias.

Nors jau daug kartų mačiau 
šią programą, ji kiekvieną kartą 
man turi gilesnę mintį. Viena 
skautė išėjo scenon, apsirengus 
tautiniais rūbais, ir pradėjo kal
bėti savo sesėm tolimuose kraš
tuose. Tuo laiku šešios paukšty
tės, uniformose, išėjo scenon, 
kiekviena reprezentuodama vieną 
iš šešių valstybių, kuriose lietu
vių skautai veikia. Po šitos da
lies buvo trumpas vaidinimas. Ta
da mėlinšlipsės padainavo kelias 
Kalėdines giesmes.

Dalyviai dalinosi plotkelėmis 
ir sveikino vieni kitus sulaukus 
Šv. Kalėdų.

Valgant salėje viešpatavo taika 
ir džiaugsmas.

Danutė Petkūnaitė 

laimėjusiai DIRVOS novelės kon
kursą, 500 dolerių premiją skel
bia Dirvos redaktorius V. Ged
gaudas. J,

AUŠROS TUNTE 
AUSTRALIJOJE

Vyr. skaučių Šatrijos Raganos 
būrelis sausio 9 d. "Gintaro" sto
vyklos rajone įvykusioje metinėje 
sueigoje išsirinko naują būrelio 
vadovę - v.s. si. Juliją Bogušaitę. 
Savo pavaduotoja ji pasiskyrė v. si. 
Liudą Apinytę, iždininke - si. Rasą 
Zinkutę. Tą pačią dieną vyr. skau
tės įžodį davė Elena Kiverytė.

Būrelis šiuo metu turi 15 vyr. 
skaučių ir 4 kandidates.

Sk. Vyčių Geležinio Vilko bū
relio sueiga įvyko sausio 9 d. 
Ingleburne. Sueigos metu būrelio 
vadu išrinktas s.v. si. R. Bukevi- 
čius. Į būrelį kandidatais priimti 
3 nauji broliai; dabar kandidatų 
skaičius pakilo iki aštuonių. Dalis 
kandidatų, talkinami skautininkų 
V. Bukevičiaus, A. Jakšto ir B. 
Žalio, smarkiai ruošiasi egzami
nams.

B.Ž.
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Philadelphijos sesės ir broliai 
vaizdelyje "Betliejus" skautiškų 
Kūčių metu.

V. Gruzdžio nuotr.
--------------------- >

PENKMETIS 
PHILADE LPHIJOJE

Žiu metų sausio mėn. suėjo 
penkeri metai nuo skautų-čių įsi
kūrimo Philadelphijoje. Penkeri 
metai nėra ilgas laiko tarpas su
augusio žmogaus gyvenime, bet 
vaiko - taip. Todėl šioje nedide
lėje lietuvių kolonijoje skautišką 
penkmetį laikau labai reikšmingu. 
Per tuos metus buvo surengta ke
turios Kaziuko mugės ir tiek pat 
Kūčių skautams bei bendruome
nei. Taip pat dalyvavome visose 
A.R. stovyklose, Taut, stovykloje, 
rajoniniuose suvažiavimuose ir 
sporto šventėse.

Visa tai davė didelį įnašą vie
tovėje lietuviškai bendruomenei, o 
skautiškam jaunimui - progos su
sipažinti su lietuviškomis tradici
jomis, išmokti rankdarbių ir links
mai pastovyklauti. Kur kitur rasi 
tokį didelį pksirinkimą tautiniais 
motyvais dovanėlių, jei ne mugė
je! O kur jaunimas išmoksta mar
ginti margučius, puošti eglute 
šiaudinėliais, austi juostas ar 
dirbti inkilėlius, jei ne skautų 
sueigose.

Nors per penkerius metus pa
sikeitė keletą kartų vadovai, bet 
darnus sesių ir brolių bendradar
biavimas niekuomet nenutrūko. Čia 
pagalbon ateina mūsų židinietės, 
pasivadinusios S. Čiurlionienės 
vardu, kurios ruošia tradicines 
Kūčias ir aktyviai prisideda prie 
mugės darbų.

Šiuo metu turime virš 20 se
sių ir tiek pat brolių, neskaitant 
židiniečių, kurių yra visas "vel
nio tuzinas". Ps. G. Dragūnas, 
talkinant s. G. Surdėnui, vadovau
ja berniukų J. Lukšos dr-vei, vyr. 
skautė si. O. Pliuškonienė, talki
nant v.s. si. D. Dragūnienei ir 
vyr. sk. si. R. Dantienei, vado
vauja mergaičių Žemaitės dr-vei. 
Čiurlionienės būreliui vadovauja 
vyr. sk. v.si. A. Mašalaitienė. 
Kaziuko mugė šiemet yra numa
toma Verbų sekmadienį. Mugei 
jau aktyviai ruošiamės.

D.S.

GINTARO STOVYKLA, 
APLANKIUS

Šlamščia lietuviškas Aušros 
stovyklavietės miškas Ingleburne, 
N.S.W. siūbuojamas lengvo austra
liškos vasaros vėjelio. Stovykloje 
tylu. Tik pora’ vienišų Žalgirio 
draugovės rajone akmenukus skal
do, papuošalus aplink palapinę at
naujindami, tik už krūmo užlindę, 
lyg gandrai rankomis skėryčioja 
brolis Romas su sese Julija, lau
žo programą berepetuodami, tik 
virtuvėje puodų ir patelnių skam
besys primena, kad dvi darbščio
sios bitelės - ponios Aldona ir 
Emilija - stovyklautojų pilvais rū
pinasi... Visų kitų - nė kvapo: į 
upę maudytis išvažiavę.

Apsuku ratu abi susiglaudusias 
sesių ir brolių pastovykles. Tin
kamos vietos palapinėm statyti 
stovyklavietėje ne tiek daug, tad 
palapinės netoli viena kitos. Pa
kelėje kaba užrašai - Šešupės 
draugovė, Žalgirio d-vė ir kiti. 
Kuklūs akmenukų pagražinimai 
prie palapinių ir vėliavų aikštelėje 
(tiesa, administraciniame rajone 
vienas kampelis buvo labai žaviai 
papuoštas samanų ornamentais, 
bet teko nugirsti, kad tai - vieno 
vyresniųjų darbas!). Šiemet nedaug 
pionierijos įrangų, nes stovyklau
tojai daugumoje labai jauni, o 
vyresniųjų skautininkų, sk. vyčių 
ir vyr. skaučių pagalba labai men
ka; daugumas arba dirba ar kitaip 
užsiėmę.

Stovykla prasidėjo sausio 3 d. 
ir baigiasi sausio 14; pavadinta 
"Gintaro" vardu. Vadovauja s.v. 
si. R. Bukevičius, jam talkina s.v. 
pi. R. Sadauskas, s.v. kand. K. 
Kazokas ir s.v. kand. R. Milašas. 
Sesių pastovyklei vadovauja v.s. 
pi. E. Kiverytė. Stovyklos globė
jas - p. Kavaliauskas. Ūkiu rūpi
nasi p.p. A. Jablonskienė ir E. 
Šliogerienė. Stovyklautojų apie 45, 
o savaitgaliais skaičius gerokai 
padidėja, atvykstant pastovyklauti 
sk. vyčiams bei vyr. skautėms. 
Tada ir svečių susirenka.

Grįžta iš paupio stovyklautojai 
ir tuoj sėdasi už valgyklos stalų 
pavakariams. Po to - pamaldos, 
kurias atlaiko atvykęs kun. P. 
Martuzas.

Šiandien (sausio 9) stovyklos 
svarbiausia diena - vėliavų nu
leidimo ceremonijų metu įžodį 
duoda visa eilė jaunųjų Aušros 
tunto narių: jaun. skautės - Janė 
Dambrauskaitė, jaun. skauto - Ri
čardas Šliteris ir Edvardas Dam
brauskas, skauto - Vytautas Mo
tuzas, Povilas Dambrauskas, Jo
nas Barila ir Antanas Kavaliaus
kas. Keli išlaikę į aukštesnius pa
tyrimo laipsnius ar įsigiję specia
lybes; populiariausios, atrodo,bu
vo virėjo (3), laužavedžio (3) ir 
taut, šokių šokėjo (1). Ta proga 
sveikinimo bei padėkos žodžius 
pasako Australijos Rajono Vadas 
s. A. Jakštas, vadeiva ps. R. Ci
bas ir tuntininkas ps. V. Deikus.

Būti stovykloje svečiu - neap-
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simoka: jautiesi čia nereikalingas, 
prašalaitis. Kas kita stovyklauto
jui! Jis čia trumpam laikui susi
kuria savitą, savaranku, pusiau 
primityvų gyvenimą, jį čia jungia 
bendri darbai, draugai, užsiėmi
mai, bendra drausmė. Todėl ir 
nenuostabu, kad jaunieji, atvykę 
tik 3-5 dienoms, liko stovykloje 
iki pabaigos. Jie čia pasijuto savo

ŠATRIJAI

Praėjusių metų lapkričio 14 d. 
Toronto Šatrijos tuntas, apjungiąs 
175 seses, minėjo savo darbingos 
veiklos dvidešimtmetį. Suglaustai 
pažvelkime šio Kanados sesių vie
neto per du dešimtmečius paliktuo
sius pėdsakus.

Pirmosios skautės Toronte, 
1948 m. atvykusios emigracine 
banga iš Vokietijos, susibūrė į, 
vyr. skaučių Ramunių būrelį. Pra
dininkė buvo ps. Rūta Jasiūnaitė 
(Kuprevičienė). Netrukus Birutė 
Grabauskaitė (Mažeikienė) suor
ganizavo jūrų skautes. Skaučių ei
lės labai greit augo ir nebetel- 
pant mišriame tunte, 1951 m. va
sario 11d. Vyr. Skautininkės įsa
kymu buvo įkurtas Šatrijos skau
čių tuntas.

Tuntininkėmis buvo: s. Stasė 
Šileikytė-Draugelienė, s. V. Ka- 
lendrienė, s. D. Keršienė, v.si. 
Sigita Ramanauskienė, ps. Rūta 
Bleizgytė-Žilinskienė, s. Marija 
Vasiliauskienė, s. Birutė Petru- 
šaitienė, ps. Birutė Zubrickaitė-
Rudienė, s. L. Gvildienė ir ps. 
Prima Saplienė. Šiuo , metu Šatri
jos tunte yra dvi vyr. skaučių 
draugovės,dvi jaun. skaučių drau
govės, trys skaučių draugovės ir 
du jūrų skaučių laivai.

Šalia darbo tunte, nemaža skau
čių dalyvauja lietuviškoje veikloje: 
dėsto .lituanistinėje mokykloje, 
aktyviai reiškiasi Liet. Bendruo
menėje, dalyvauja choruose,taut, 
šokių sambūriuose ir kitur.

Šatrijos tuntas artimai bendra
darbiauja su Rambyno skautų tun
tu: abu tuntai kartu stovyklauja, 
šventes ruošia, tautinius šokius 
šoka.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦H
Visos nuotraukos S. Dabkaus.

' vietoje.
Paragavę stovyklinės vakarie

nės (kuri buvo tikrai puiki), pasu
kome savo "Holdenuko" link. O 
nuo laužavietės jau sklido jaunųjų 
triukšmingas juokas, rinkosi vai
dintojai - jos, kuriais čia bus 
kiekvienas stovyklos narys;

v.s. B.Ž.

- i© ME TU

Stovyklauti pradėta 1952 me
tais kanadiečio, vėliau lietuvio 
ūkininko žemėje. 1962 m. vadovų 
rūpesčiu buvo įsigyta Romuvos 
stovyklavietė, 140 mylių nuo To
ronto. Ten vis auga nauji pastatai
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ir gerinamos stovyklavimo sąly
gos. Stovyklavietę pirko ir ją ad
ministruoja B-vė Romuva, prisi
taikant valdžios reikalavimams.

Kaziuko muges pradėjo rengti 
vyr. skaučių Birutės d-vė 1952 m. 
Laikui bėgant, įsijungė visos skau
čių draugovės ir Rambyno tuntas. 
Kaziuko mugės yra gausiai lanko
mos Toronto lietuvių.

Antro penkmečio laikotarpiu 
susiorganizavo pirmoji skaučių - 
skautų tautinių šokių grupė Ginta
ras, kai tėvų-rėmėjų rūpesčiu bu
vo įsigyti dail. A. Tamošaitienės 
austi vyrų taut, drabužiai. Ginta
ras atstovavo ne tik skautams, 
bet ir lietuvių bendruomenei įvai
riuose renginiuose. Antrame de
šimtmetyje veikė dvi tautinių šo
kių grupės.

1967 m., v.s. Stepo Kairio pa
stangomis, buvo sudaryta kankli
ninkių grupė. Šatrijos tuntas įsi
gijo 10 kanklių. Lėšas aukojo skau
čių vienetai, tėvų komitetas, rė
mėjai. Nenuilstamam mirusiam 
vadovui pagerbti, ši grupė, drauge 
su Rambyno skudutininkais, pava
dinta "Stepo Kairio muzikiniu vie
netu" .

1965 m. Šatrijos tuntas pradėjo 
ruošti bendras Kūčias, kviečiant 
brolius skautus, tėvus, rėmėjus, 
bičiulius. Kasmet Šatrijos ir Ram
byno tuntai ruošia Kalėdų Eglutes 
patiems jauniausiems su pritaikyta 
programa.

Bendravimas su kitų tautybių 
skautėmis palaikomas Mąstymo 
Dienos sueigomis - vasario 22.
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Pradžioje rinkdavosi tik pabaltie- 
tės, dabar kviečiamos vengrės, 
ukrainietės ir lenkės.

Abiejų Toronto tuntų atstovai 
organizavo 1971 metų ekskursiją 
lėktuvu į Vokietijoje vykusią Ju
biliejinę stovyklą. Prie Toronto 
skaučių-skautų buvo prisijungę 
broliai ir sesės iš įvairių JAV 
vietovių.

Šiuo metu tunto vadiją sudaro: 
tuntininkė ps. P. Saplienė, dvasios 
vadas kun. kleb. P. Ažubalis, tunt. 
pavad. ps. V. Stukienė, tunto adj. 
v.si. R. Narušytė, laužavedė v. si. 
J. Ceponkutė, iždininkė v.si. G. 
Stripinienė ir instruktoriai: j.s. 
M. Vasiliauskienė, ps. R. Žilins
kienė, v.s. S. Kairys. Skautų būklo 
seniūnė yra ps. A. Jankaitienė ir 
ūkio viršininkas ps. B. Žolpys.

RUOŠIAMAS NUOSTATŲ 
RINKINYS

Kurį laiką teko rankioti viso
kius, ir iš senesnių laikų, jau net 
nebeprieinamus, bet oficialiai ne
atšauktus, LSS-gos,jos šakų ir p. 
nuostatus, reguliaminus, tai
sykles, instrukcijas ir 1.1. Idealu 
būtų sudaryti visų reikalingų da
lykų koodifikaciją ir ją. leidinio 
forma paskleisti visiems naudotis.

Labiausiai siekiama, kadvado- 
vai-ės turėtų praktiškos naudos iš 
rinkinio ir galėtų juo naudotis, 
pagal jį derinti veiklos reikalus, 
pagal jį laikytis tam tikros linijos 
ir p.

1971.XII.11 d. ta tema tarėmės 
su v.s. P. Moliu, v.s. C. Kiliuliu, 
v. s. O. Saulaitiene ir k. Mūsų 
bendra nuomonė, kad reikia ką 
daryti greitai ir kas, atrodo, būtų 
galima padaryti greitai taip pat 
naudinga darbą. Reikia multipli
kuoti; is pradžių tuos dalykus, 
kurių nereikia keisti ar ir tokius, 
kuriuos reikia kiek patobulinti,bet 
be didelių ir komplikuotų proce
dūrų.

Multiplikuoti, susidarius tam 
tikrą klasifikacijos schemą, gal 
tiktų lapais, įsegamais į parinkto 
standarto viršelius.

Iš pradžių multiplikuotus daly
kus paskleisti pirmoje eilėje. Vė
liau papildomai lapais ar kokiais 
komplektais - papildyti.

Pasitarime atrodė, jog tech
niškasis to darbo štabas galėtų 
būti organizuojamas New Yorke, 
kur yra LSS Tarybos Sekretorius, 
yra Tarybos narių, Seserijos Va- 
dijos vadovių ir tam darbui bran
gių kitų sesių ir brolių. Sutarėme 
kreiptis į kai kuriuos skautininkus, 
prašant tuo klausimu susidomėti, 
pagalvoti ir pareikšti savo nuo
monę bei pasiūlymus.

Man atrodo, kad natūrali pa
reiga tektų LSS Tarybos Sekre
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toriui, prisidedant Šakų Vadijų 
atstovams ir tam reikalui kvies
tiniems bendradarbiams; Tarybos 
nariai savaime įjungiami.

Kalbant apie leidinio turinio 
medžiagą, galima laikyti, kad pa
grindiniai nuostatai ir p., išeiną 
iš Tarybos ar Pirmijos, yra mano 
surinkti, kiek jų buvo galima iš 
įvairių šaltinių surinkti. Nebūtų 
sunku kai kuriuos jų duoti tuoj 
pat multiplikuoti.

Programų, patyrimo laipsnių 
ir k. dalykų medžiagos daug turi 
sukaupusi ir v.s. M. Jonikienė, 
Pirmijoje tuo klausimu specialiai 
užsiimanti.

Jei s. A. Bobelis suvestų uni
formų, ženklų, vėliavų ir p. tai
sykles į krūvą, tikiu, per trumpą 
laiką pagrindiniai dalykai būtų 
pilni.

Religinių dalykų medžiaga būtų 
lengviausia gauti iš v.s. kun. A. 
Trakio ir v.s. kun. J. Vaišnio, SJ, 
kurie uoliai įsigilinę, kas tebėra, 
kas nauja ir 1.1.

Šakų Vadijų atstovai galėtų taip 
pat pridėti, jei aukščiau minėtų 
asmenų sukaupta medžiaga ko ne
apimtų.

Tarybos Pirmininkas
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SKAUTU AIDAS 
6840 So. Campbell 
Chicago, ILL. 60629
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l/t$

m?otlLiLx Skautukas, nusipirkęs kompasą
pastebėjo, kad dugne įtaisytas 
veidrodėlis. O gal toks kompasas 
skautėms skirtas, suabejojo ir nu
tarė paklausti pardavėjo:

- Kuriam tikslui šis veidrodis?
- Mat, - susigriebė pardavė

jas, - paklydus pasižiūri, ir žinai, 
kas paklydo...

PAGERINTAS KOMPASAS

NAUJA MAŠINA

Skautukas - pirmą kartą sto- 
vykioje - pasiųstas skusti bulvių, 
klausia budintį skiltininką:

Wslte. - Ar šiais moderniais laikais 
dar nenaudojate mašinos bulvėm 

(ggj skusti?
“ Taip, naudojame, ir vėliau- 

■ sias tos mašinos modelis - esi

dUUIII

NAKTIES SARGYBA?
PRIE STOVYKLOS VARIU...

AŠ $jiuflgsiVM/H pirmai 
-tada -tu po manp..

PERNYKŠTĖJE CHICAGOS 
MUGĖJE

Brolis Povilaitis: Mano mugei 
padarytos gėlės atrodo taip natū
raliai, kad lankytojai jas uosto 
manydami, jog jos gyvos gėlės.

Brolis Vijeikis: O aš prie Li- 
tuanicos virtuvės nupiešiau šunį 
taip natūraliai, kad puode verda
ma dešra dingo... GERASIS

DARBELIS

Šiandien padariauVilkiukas:
gerą darbelį.

Mama: Kokį?
Vilkiukas: Pertraukiau už kojų 

per purvą sesytę.
Mama: Tai čia geras darbelis?
Vilkiukas: Taip, aš tuomet ne

betraukiau katės už uodegos...

oo. 741270
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