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žmonės daro, kai jie jsi- 
susirūpinę, užkliūna už 

bėdos? Vieno asmens bėdos

Kų 
tempę, 
kokios 
paveikia ir kitus šeimos narius, 
draugus, bendradarbius. Ar būti 
naudingi kurie nors šių dešimt 
„įsakymų”?

1. Pripažinti — ir perdaug 
neatidedant — bėdų, sunkumų, 
problemų. Nors sakoma, kad „lai
kas gydo”, kai kurie sunkumai 
nedings patys.

2. Pasimelsti, nes Dievas yra 
ištikimas. Jis daug patyręs žmonių 
gyvenime, todėl ir supranta gerai, 
nors stebuklų kelių staiga visų bėdų 
neišsprendžia.

3. Ištirti, kas žmogų vargina; 
kaip reaguoju; kas man gali padėti 
— paties ar pačios savybės; kas
trukdo — silpnybės; kų dabar 
galima daryti, kų vėliau galima 
atsiekti.

4. Kitaip pažvelgti į problemų. 
Kitu žvilgsniu pažiūrėjus, gali nea
trodyti taip baisu. Kokios kitos 
galimybės? •

5. Nuspręsti, kas darytina. Gyve
nimas sudėtingas, labai užimtas 
visokiais darbais ir užsiėmimais. Kų 
galima sumažinti? Kaip sukurti 
ramesnę aplinkų? Jei sunku nus
pręsti, kreiptis į kitų asmenį pagal
bos.-

6. Vengti neigiamybių, kurios 
padėtį dar labiau apsunkina. Kai 

Ulis nori užgauti ar keršyti kitiems, 
nors tuo būdu dažniausia dar labiau 
sau pačiam ar pačiai kenkia. Todėl 
reikia pagalvoti apie neigiamų 
dalykų pasekmes.

7. Atsitolinti nuo klausimo. 
Klausti savęs, ar pakankamai pasil
siu, pavalgau, mankštinuosi? Ar 
perdaug įsivėliau ar perdedu kokį 
nors užsiėmimų? Truputį net kas
dien atsitraukti sveika, nes tai 
padeda ramiau pasižiūrėti į save ir 
savo gyvenimų.

8. Pasikalbėti. Nereikia visam 
miestui savo bėdų išpasakoti, bet 
labai sveika su patikimu žmogumi 
pasidalinti.

9. Išmokti iš savo patirties. Kų 
daryti, ■ kaip elgtis, kai vėliau bus 
panaši ar kitokia bėda? Kas padėjo 
ir buvo naudinga?

10. Ištiesti pagalbos rankų ki
tiems. Kai pats turi rūpesčių, 
žmogus sulaukia ramumo ir paguo
dos, padėdamas kitiems.

žmogus supyksta, susijaudina, kar-

Šios mintys surašytos iš patari
mų, kuriais šeimų gyvenimo žinovai 
padeda šeimoms. Visiems aišku, 
kad panašios „taisyklės” ar gairės 
patobulintų ir kitų bendruomenių 
gyvenimų — skautiško vieneto 
(ypač stovykloje), vadijos, organiza
cijos, draugų būrelio, ą plačiu 
mastu — pačios tautos, didesnės 
žmonių bendruomenės.

Asmeninė laisvė, atsakomingų 
laisvų žmonių bendruomenė tokio 
sugyvenimo lygio neatsiekia staiga, 
o kiekvieno asmens ir kiekvienos 
grupės pastangomis. Neveltui tiek 
daug vilčių sudeda žmonės ir tautos 
j skautiškų mintį, išreikštų skauto ir 
skautės įstatais!

M

3



Šv. KAZIMIERAS
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Sv. Pranciškaus bažn. Lawrence, Mass.
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V. Petravičiaus grafika
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VILNIAUS LEGENDOS
UNIVERSITETAS
TEATRAS
KAZIUKO MUGĖ
KUNIGAIKŠČIU
RŪMAI
SMAGŪS UŽSIĖMIMAI
IR ŽAIDIMAI

mira®
APIE
TARNAVIMĄ DIEVUI, 
TĖVYNEI IR ARTIMUI

Mūsų visų mielas brolis 
skautininkas Naujokaitis, sužinojęs, 
kad ir aš buvau skautė ir net rašiau 
tada Skautų Aide, pakvietė mane 
pasveikinti jus su skautų būklo 
atidarymu. Argi ’aš pasakiau — 
buvau skautė? Tai didelė netiesa, nes 
kas skautybės idealą priėmė j savo 
širdį, tas lieka skautų įžodžiui 
ištikimas visą savo gyvenimą.

Neseniai namie paprašiau savo 
vyro, kad užrištų man magą. 
„Nežinau, kaip . . Buvo at
sakymas. „Ar nebuvai skautu?” 
„Nebuvau — atsakė. Iš šito mažo 
nuotykio man pradėjo aiškėti, ką 
skautybė duoda — ir ne tik 

praktiškam gyvenime; bet žmogaus 
asmenybės augime.

Mes sakome: Dievui, Tėvynei, 
artimui. Paimkime atskirai: 
Dievą ... Jį matys kiekviename 
gėlės lapelyje, kiekvieno vabalėlio 
perfekcijoje ir jis Juo amžinai tikės.

Tėvynei . . . turėti širdyje.tėvynę, 
tai reiškia priklausyti, kitoks yfa 
kinietis savo asmenybės bruožais, 
kitoks arabas, kitoks italas. Tėvynė 
kiekvienam reiškia priklausymą pan
ašių bruožų grupei. Mylėti tėvynę, 
reiškia mylėti savųjų kilmės kraštą, jo 
istoriją ir viską, ką ta žemė davė 
asmenybei išaugti.

. Artimas — ką tai reiškia?
Tai nesavanaudiškas jausmas, 

kad aš esu pirmas ir svarbiausias. Tai 
jausmas, kuris sucementuoja moralę, 
kuris verčia gelbėti skęstantį, ištiesti 
duonos kąsnį alkstančiam.

Šiandien atidarote savo būklą! — 
Mylėkit jį, ir jis bus tiek šiltas, kiek 
šilti bus jūsų jausmai. Jis bus tiek 
gražus, kiek jįišpuošite savo jaunystė 

ir jos energija.
Bet ir būklas neliks jums 

skolingas — jis padės jums tapti 
vertingbmis asmenybėmis. J ame bus 
įrankiai tas asmenybes auginti. 
Nepraeikite pro šalį knygų, kurias su 
meile vyresnieji perduoda jūsų 
globai. Nustebsite, kiek daug naujų 
minčių ir patyrimų jums gali duoti 
knyga. Kažkas sudėjo į ją visą širdį, 
kad jums ji prašnekėtų. Mes, 
vyresnieji - perleidžiame jums savo 
gyvenimo patirtį ir mes jumis 
pasitikime.

Gyvenimas visgi nėra vien 
nuotykiai ir linksmybės, jis augina ir 
turtina žmogų. Pasinaudokite turtu, 
kurį su pasitikėjimu jums 
atiduodame. Jumyse yra mūsų šim
tametės tautos ateitis.
Ačių.

(Mintys iš Rašytojos Vidžiūnienės 
pašnekesio atidarant Skautų Būklą 
Los Angeles)
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1984 m. vasario mėn. 29 d.
Perskaičiau v.s. B. Žalio 

aprašymą apie skautus Miško 
Brolius. Grįžo mintys j skautavimo 
laikus, daug metų atgal. Paskutinės 
laisvės kovos Lietuvoj jau geso, ir 
miško broliai partizanai jau pavieni 
ar žuvę, ar kentėdami kalėjime, ar 
dingę žmonijos pasėj uždarė 
ginkluotą pasipriešinimą. Tada degė 
tarp mūsų jaunuolių miško brolių 
dvasia, daug metų atgal.

Išėjom į gyvenimą, pasidarėm 
daktarais, inžinieriais, geologais, 
biznieriais — reti, labai reti — 
kariais. Ar dingo tas jausmas, tas 
pasišventimas tėvynės laisvę 
iškovoti? Ar tas jausmas tik priklausė 
tiem kurie kovojo Lietuvoj, ar tik tą 
jausmą gali jausti jauna širdis? Daug 
metų jaučiau vienišas su tuo miško 
brolių jausmu. Ir ne vieną kartą ir 
dabar karo treniruotėj ar bebūdamas 
miške jaučiu tą jausmą išreikštą 
miško brolio Daumanto, jo knygoj.

Tiems skautams Miško Broliams 
linkiu tęsti Lietuvos laisvės karių 
tradicijas, ir nors trumpais laikotar
piais gyventi jų gyvenimą. Siunčiu 
jiems ir visiems miško broliams — 
praeityj ir ateityj — savo eilėraštį.

BALTAS KRYŽIUS
Palei mišką, prie takelio 
Stovi baltas kryžius, 
Beržo šakom jis sukaltas, 
Baltas gražus kryžius.

Aplink kryžių, baltą kryžių 
Žydi visad gėlės, 
Tiktai rudeniui praėjus 
Blaško žiedus vėjas.

Kartais prie to balto kryžiaus 
Klūpi mergužėlė,
O jos skaisčios, gražios akys 
Plūsta ašarėlėm.

G raudžiai’ verkia mergužėlė 
Prie to balto kryžiaus, 
Žuvo vyras numylėtas 
U ž brangią tėvynę.

Daugel metų jau praėjo, 
Nebelanko mergužėlė.
Baltas kryžius jau palinko, 
Takas jau užžėlęs.

Linksta pūva baltas kryžius 
Spaudžiamas to vėjo, 
Šaltis skaldo baltą žievę 
Rudeniui praėjus.

Bet kai vasara ateina 
Žydi puikios gėlės.
Žiedai supa baltą kryžių 
Migdo partizano vėlę.

Vis budžiu, 
MIŠKO BROLIS

Žvalgas
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Igno raižinys

KARALAIČIO
KAZIMIERO 
GUNDYMAS
Juozas Alinis Jūragis

Ruduo žaidžia pageltusiais lapais, 
Kaip karalius aukso dukatais. 
Pats iš karto turtingu jais tap-s,
V ilniaus sodus jų auksu pakrato.

V ysta rožės karališkam parke, 
Džiūsta šakos diemedžio žalio 
Ir žiedai nuo šalnos užsimerkia
V ilniaus miesto darželiuos.

V ėjas užgula tankius beržynus 
Ir šakas jų įnirtusiai krato. 
Sklinda Vilniuje kalbos ir žinios: 
Karalaičiui trūksta sveikatos.

Kai prie katedros durų jį rado, 
Besimeldžiantį paryčio šalty, 
Buvo dvasios pagautas, be žado, 
Nepajėgė jau pats atsikelti.

Su žiedais paskutiniais jis vyto 
Ir silpnėjo, kaip rudenio saulė, 
Tiktai žvilgsnis skaidrėjo ir kito 
Jau atšviesdamas kitą pasaulį.

Liūdnos žinios pas tėvą karalių 
Lenkų žemėn į Krokuvą ėjo, 
Kad Kazimieras jaunas jau gali 
Nesulaukti pavasario vėjų.

Siuntė tėvas Kazimierui būrį 
Daktarų iš sostinės rinktinių 
Ir įsakė — gerai teapžiūri 
Ir sveikatą jo sūnui grąžina.

Laužė galvas seni eskulapai — 
Karalaitis atrodė sunykęs, 
Bet jie knygų daktariškų lapuos 
Nei ligos, nei vaistų neužtiko.

Daktarai ilgai padėtį svarstė, 
Negalavimo priežastį spėjo, 
O vyriausias iš jų — žilabarzdis 
Karalaičiui šiais žodžiais kalbėjo:

— Jūsų mylistos perpratom ligą. 
Jūsų kraujo plakimas aptingo.
Rodo mūsų moksliškos knygos — 
Keist gyvenimą jums reikalinga.

Jums širdis jau pradėjo atšalti, 
Nors jaunystė vos spėjo pražysti, 
Ir tik vienas dalykas čia kaltas, 
Kad moters ligi šiol nepatįsti.

J ūsų mylistai vienas tik. vaistas ~ 
Kuo greižiau žmoną vesti jums 

reikia,
Nes jei ligą ilgiau užleistum, 
V isos priemonės liautųsi veikę.

Siųsk piršlius pas gražuolę princesę 
Į kaimyno karaliaus dvarą, 
Žmoną mylimą sau parsivesi — 
O meilė stebuklus daro.

Atidavusi ranką ir širdį,
Tau žmona sugrąžins ir sveikatą, 
Žemės laime tave nugirdys, 
Tu gyvensi dar šimtą metų. —

Karalaitis Kazimieras tyli 
Ir ant patalo savo rymo. 
Žodžiai daktaro jį apvylė 
Ir apvylė jį patarimai.:U.
— Kam jūs peršat man meilę 

gražuolės
Ir gyvenimą siūlote ilgą?
Siela mano, nuo žemės nutolus, 
Karalystės dangaus pasiilgo.

Man nereikia čia žemėje sosto, 
Nei garbės, nei karaliaus vainiko, 
Nes jei Viešpats manęs čie neguostų, 
Aš gyvenčiau gyvenimą nykų.

Iš pasaulio paunksmės, kaip žiedas, 
Į šviesiausią veržuos dangaus dieną, 
Ir siela alpdama nuolat gieda 
Meilės himną Dangaus Karalienei.

Aš ant Josios šventųjų altorių 
Paaukojau skaistybę dar vaikas, 
Aš skaisčia širdimi mirti noriu, 
Man mirtis — išvadavimo laikas. —

Ir nežemiško ilgesio spalvos 
Akyse karalaičio žibėjo, 
O nuleido medikas galvą 
Ir iš kambario liūdnas išėjo.
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TAIP BUVO
LEMTA

W A. SKIRKA

S
 MANO SENELĖS PASAKOJIMAS

iose vietose, kur dabar mes ir mūsų kaimynai 
gyvena, kur kas dieną matome laukuose vešliai 
auganšius javus ir pievas, senovėje niūksojo didelė, 
neįžengiama giria. Giria ošė, šlamėjo. Didžiuliai 
šimtamečiai medžiai augo vienas prie kito, galingomis 
šakomis susipynę, ir pro jų vešlią lapiją net dienos metu 
mažai saulės spindulių prasiverždavo į požemę. Girioje 

net ir vasaros vidurdienį būdavo tamsu ir vienam tarp 
medžių nejauku.

Girioje tais laikais be baimės gyveno ir šeimininkavo 
patys didieji žvėrys, gyvuliai ir paukščiai. Žmonės 
pavieniui retai išdrįsdavo eiti giliau į mišką, nes 
nenaujiena buvo tuojau susitikti lokį, vilką, lūšį, briedį 
ar stumbrą. Žvėrys, laisvai ir nekliudomai (’iriose 
gyvendami, buvo labai drąsūs ir net dienos metu 
išeidavo pasižvalgyti po žmonių gyvenamas apylinkes ir 
pamedžioti naminių gyvulių ir paukščių. Žmonių visoje 
Lietuvoje, po praėjusio baisaus maro ir kelių po to 
pasikartojusių bado metų, buvo labai mažai. Jie gyveno 
retai ir tik ten, kur buvo geresnės žemės ir toliau nuo 
miškų. Šautuvus, nuo miško žvėrių atsiginti, turėjo tik 
dvarų ponai ir turtingieji bajorai. Retkarčiais jie 
suruošdavo medžiokles žvėrims pagązdinti ir jiems 
toliau į girias nuvaikyti. Kaimiečiai — baudžiauninkai 
save ir savo sodybas nuo žvėrių; gindavo kirviais, 
šakėmis ir ugnimi.

Per girias tuomet ėjo vienas didesnis kelias, kuriuo 
apylinkių kaimai ir dvarai susisiekdavo su gubernijos 
miestu. O jei atsirasdavo būtinas reikalas keliauti per 
miškus kitomis kryptimis, žmonės naudodavosi šunke
liais ir žvėrių tarp medžių išmintis takais. Keliaudavo 
daugiausia tik žiemos metu, kuomet užšąldavo ledas ir 
nebebūdavo pavojaus įklimpti į neišbrendamus raistus 
ir pelkes.

Laikui bėgant, žmonių priaugo kaskart.vis daugiau, 
ftado metai nebepasikartojo. Žmonės pradėjo auginti 
ne tik javus, bet ir bulves. Jie vis kirto girias, statė 
trobesius, arė vis naujus plėšinius, ruošdami dirbamus 
laukus, ir taisė pievas. Girių plotai vis mažėjo ir medžiai 
juose buvo išretinti. Nykstant girioms, nežinia kur 
prapuolė ir visi piktieji žvėrys. Tik vilką dabar dar 
galima retkarčiais susitikti.

Jau seniai mirusi mano motulė — Dieve, duok jai 
dangaus karalystę — kai aš dar buvau maža, man 
pasakojo tokį anų laikų atsitikimą.

Ten, kur dabar ant kano riogso tik griuvėsių krūvos 
ir auga keli išlikę kadaise buvusio parko medžiai, 
senovėje buvo didelis grafo dvaras. Grafas valdė plačius 
aplinkinius žemės plotus, daugybę kaimų ir juose 
gyvenančius žmones. Savo baudžiauninkams grafas 
nebuvo žiaurus. Žmonės jį mažai tematydavo, nes 
grafas dvare beveik negyveno. Į mūsų kraštą ir į savo 
dvarą grafas su grafiene ir sūnumi parvažiuodavo tik 
vasaros pradžioje. Tuomet jis retkarčiais raitas apjoda
vo arba važiuotas apvažiuodavo jam priklausančias 
apylinkes ir apžiūrėdavo laukuose dirbamus darbus. 
Parvykus grafui, dvaras atgydavo. Plašios apylinkės 
didžiūnai tada lankydavosi dvare ir švenčių dienomis 
rūmai aidėdavo puotų ir muzikos garsais. Artėjant 
rudeniui, grafas kiekvienais metais susikviesdavo 
kaimyninių dvarų bajorus ir, surinkęs varovais visus 
savo kaimų vyrus, suruošdavo giriose didelę medžioklę, 
o prasidėjus šalnoms, su šeima vėl išvykdavo į šiltuosius 
Prancūzijos arba Italijos pajūrius, kur jo vienturtis 
sūnus lankė aukštąsias mokyklas.

Vienais metais buvo labai graži ir šilta vasara. 
Grafas su šeima parvyko į dvarą vasaroti. Vieną kartą 
grafo sūnus, pasiėmęs šautuvą ir kardą, išjojo pasijodi
nėti po apylinkę. Diena buvo karšta. Kaitros išvargintas 
ir ieškodamas pf" >io nuo kepinančių saulės spindulių, 
grafaitis pirmu pa Įtaikiusiu keliuku įjojo į girią. Jis 
buvo jaunas, dr įsu > ir stiprus, gerai ginkluotas; susitikti 
plėšriųjų miško žvėrių jis nebijojo. Girios šimtamečiai 
medžiai gaudė, šlamėjo ir gaivino paunksnės vėsumu. 
Susipynusiose medžių šakose, žemai ir aukštai tarp lapų 
tupėdami, visokiausiais balsais čiulbėjo ir linksmino jį 
miško paukščiai. Medžiai, krūmai ir žolės žydėjo ir 
margavo spalvingais žiedais, skleidžiančiais aplinkui 
malonų kvapą, ir jaunąjį grafo sūnų viliojo joti vis tolyn 
į gaudžiančią girią.

Staiga jis išgirdo kaip trekštelėjo mindžiojamos ant 
žemės nukritusios sausos medžių šakelės ir apsidairęs 
pamatė netoliese stovintį didelį ir gražų briedį. Briedis, 
kaip tikras girių karalius, stovėjo aukštai iškėlęs galvą, 
didžiuliais išsišakojusiais ragais karūnuotą, ir ramiai 
žiūrėjo į grafo sūnų. Šis greitai nusiėmė nuo pečių 
šautuvą ir prisitaikęs šovė į briedį. Brietis tik piktai 
papurtė savo puikią galvą ir apsisukęs lengvu šuoliu 
nunėrė į girią. Grafaitis, galvodamas, kad jis briedį 
pašovė ir kad sužeistas žvėris negalės toli nubėgti, 
paspaudė žirgą pentinais ir pasileido bučdį vytis, 
neišleisdamas jo iš akių. Keliais greitais ir dideliais 
šuoliais briedis užbėgo ant toliau miške esančios kalvos 
ir sustojo. Iškėlęs galvą, jis ramiai laukė savo persekio
tojo. Grafaičiui prijojus ir paleidus antrą šūvį, briedjs, 
tarsi pasišaipydamas iš medžiotojo pastangų jį nušauti, 
visai neskubėdamas nušiuoliavo tolyn. Bet grafaitis jį
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galėjo matyti ir sekti. Medžiotojas įnirtusiai vijosi. 
Medžių ir krūmų šakos daužė ir kruvinai draskė jo 
veidą ir rankas. Arklys sušilo ir apsiputojo, bet grafaitis 
spaudė jį pentinais ir varė pailsusį tolyn — noras 
sumedžioti tokį gražų briedį buvo didelis. Po kurio 
laiko medžiotojas pastebėjo, kad jo žirgas ir jis pats yra 
labai pavargę. O briedis prapuolė jam iš akių. Po 
didžiuliu ąžuolu sustojęs pailsėti, grafo sūnus suprato 
kokioje pavojingoje padėtyje jis atsirado. Jis visiškai 
nebeprisiminė iš kurios pusės atjojo ir kuria kryptimi 
turi grįžti atgal. Briedį vaikydamas įvairiomis krypti
mis, jis miške paklydo. Arklys ir jis pats buvo visiškai 
nuvargę ir alkani. Vienam nakvoti šioje didžiulėje 
girioje buvo nejauku ir pavojinga. Labai susirūpinęs ir 
nusiminęs, kol dar nesutemo, jis jodinėjo po girią, 
ieškodamas kokio nors tako, vedančio į pagirį.

Netrukus jis prijojo gražų kalną, visą apaugusį 
didžiuliais ąžuolais. Užjojęs ant kalno, tarpe ąžuolų jis 
pastebėjo mažą senų rąstų trobelę, su mažučiais 
langeliais. Trobelės sienos ir stogas taip buvo apaugę 
tankiais miško vijokliais, kad iš toliau buvo sunku 
suprasti ir patebėti, jog ji yra žmogaus rankų darbas. 
Trobelės durys „buvo praviros ir nuo jų iki netoli 
esančio šulinio, taip pat apaugusio vijokliais, ėjo 
išmintas takelis. Ta trobelė miške buvo tikras stebuklas. 
Jaunasis grafas suprato, kad trobelėje kas nors gyvena 

ir gali jį iš nepvydėtinos padėties išgelbėti. Pririšęs žirgą 
prie ąžuolo, jis priėjo prie trobelės ir, nedrįsdamas eiti į 
vidų sušuko:

— Atsiliepkite, jei kas gyvas esate viduje!
— O kuo, vaikeli, galiu tau padėti? — atsiliepė 

balsas iš trobelės.
— Aš paklydau girioje. Esu pavargęs ir ištroškęs.
— Kas ieško pagalbos, yra ištroškęs ir _ofi pailsėti, 

tas gali drąsiai užeiti į vidų, — kvieč.an*:_. baisu vėl 
atsiliepė kažkas iš trobelės.

Grafo sūnus suprato, kad .trobelės šeimininkas, jo 
nuomone koks nors atsiskyrėlis, neišeis pro duris, kaip 
jo tėvo baudžiauninkai kad daro, jo su nusižeminimu 
sutikti ir jam nusilenkti, tad nieko nelaukdamas, įėjo į 
keistos trobelės vidų. Jį tuojau nustebino nepaprasta 
švara ir tvarka. Visas trobelės vidus, visi indai ir baldai 
blizgėjo švarumu. Prie durų ant kėdutės stovėjo baltas 
liepos kibirėlis, pilnas tyro vandens, o šalia jo buvo 
padėtas molinis puodelis. Nieko nelaukdamas, grafaitis 
pirmiausia numalšino savo troškulį. Atsigėręs jis 
pajuto, kad vanduo numalšino ne tik jo troškulį, bet 
kartu alkį ir nuovargį.

Prie balto liepos stalo stovėjo senas senelis, baltos 
drobės drabužiais apsirengęs, su ilga barzda ir dar 
ilgesniais plaukais, ir dėstė ant stalo, baltų vilnų gijas. 
Paima dvi gijas, kryžmai sukeičia, palaimina ir padeda 
vėl kitame stalo gale. O paskum vėl tiesia rankas prie 
kitų gijų.

Jaunasis grafas, nustebęs ir labai susidomėjęs, kurį 
laiką sekė senelio darbą ir pagaliau prabilo:

— Esu Tamstai labai dėkingas, nepažystamas senelį, 
nes tamtos vanduo mane ne vien tik pagirdė, bet kartu 
pašalino visą nuovargį ir sugrąžino man jėgas. Dabar 
norėčiau paklausti į kurią pusę man reikia joti, kad 
išnočiau iš šios didelės girios?

— Mažiausia tuom rūpinkis, vaikeli, — atsakė jam 
senelis, — kai išeisi iš čia ir pradėsi joti, leiski žirgui eiti 
kur tik jis norės ir artimiausiu keliu išjosi iš girios. O iš 
ten jau greitai rasi kelią į namus. Tau negrįžtant, 
namuose jau rūpinasi tavo tėvas, senasis grafas, ir 
motina kur tu dingai.

— O pasakyk, seneli, ką sveikas darai su šiomis 
vilnų gijomis, kurias vis dedi po dvi ir dar palaimini?

— O čia, vaikeli, aš surišu jaunuolius ir jaunuoles, 
kuriems yra lemta gyventi bendrą gyvenimą šioje 
žemėje. O kad jų gyvenimas būtų laimingas, aš juos 
palaiminu, nes žmogus turi gyventi tai, kas jam yra 
paskirta ir nuo savo likimo jis nei pabėgti, nei jo 
pakeisti šiame pasaulyje negali.

— Tad sakyk, senelį, ar aš galėčiau pamatyti, arba 
bent sužinoti kas bus toji, su kuria man teks surišti savo 
gyvenimą? — labai nustebęs paklausė jaunasis grafas.

— Tavo, vaikeli, ir tavo busimosios gijas aš jau 
atidėjau prieš tau čia ateinant. Bet jeigu taip įdomaujie- 
si, tai žinok, kad tavo busimoji bus toji, kurią pirmąją
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susitiksi dabar grįždamas namo. Jau yra gerokai po 
pietų ir saulė leidžiasi žemyn, o tu esi vienas viduryje 
didelės girios, bet nebijok — tau nieko blogo neatsitiks.

Jaunasis grafas, labai nustebęs, dar kartą padėkojo, 
nusilenkė spindinčiam ramumu ir gerumu seneliui ir 
išėjo iš trobelės. Sėdo į balną ir, klausydamas senelio 
patarimo, leido žirgui eiti ten, kur jis nori. Žirgas 
patraukė šnervėmis orą, apsigręžė ir nevaldomas nuėjo 
tiesiai per girią.

Neramus jojo jaunasis grafas namo. Įkyri mintis vis 
neišėjo jam iš galvos — kas, būtent, yra ta jo busimoji? 
Ar jauna ir graži? Neduok, Dieve, susitikti kokią 
kaimietę,, baudžiauninkę — kas tuomet? Iš visko, ką 
matė ir patyrė būdamas pas nuostabų senelį, atrodė, 
kad nebuvo pagrindo juo netikėti. Nebelinksmino jo nei 
gražūs girios vaizdai, nei aplinkui nesibaigiantis įvairių 
paukščių čiulbesys. Krūtinę slėgė tik viena mintis — kas 
bus ta, jam likimo skirtoji, kurią jis turi dar šiandieną 
pami lyti.

Vitą kelią neramių minčių slegiamas, jis net 
nepastebėjo, kad jau baigia išjoti iš girios. Medžiai 
retėjo ir girioje darėsi šviesiau. Dar valandėlė ir jis 
pamatė, kad atsirado jam nepažįstamoje pamiškėje ir 
prieš jį atsivėrė gražus apylinkės reginys. Aplinkui 
žaliavo javų laukai ir pievos. Tolumoje matėsi didelis 
sodžius, spindėjo bažnyčios bokštai, o dar toliau ant 
kalno raudonavo jam nežinomo vienuolyno mūrai. 
Laukuose, šen ir ten, įvairius darbus dirbo kaimiečių — 
baudžiauninkų būreliai. Vengdamas susitikti baudžiau
ninkus, jis iš tolo jų lenkėsi ir jojo tiesiai per javų plotus 
arba dar nešienautas pievas.

Pagaliau jis prijojo didžiulę žydinčių rugių dirvą. 
Tarp rugių ėjo takas. Žirgas neramiai prunkštė ir karpė 
ausimis. Rugių dirva baigėsi ir Jis įsjojo į pievą. Ir čia 
pasitiko jį lemtis. Parugių ėjo mergaitė, vos panešdama 
didžiulį ąsotį vandens. Mergaitė labai išsigando staiga iš 
rugių išnirusio raitelio ir neramaus jo žirgo ir sustojo. 
Jaunasis grafas sudrebėjo, bet susitvardė ir pamojo 
mergaitei, ' kad prieitų arčiau. Mergaitė priėjo prie 
raitelio ir, paėkluši galvą, baimės pilnomis akimis 
pasižiūrėjo jam į veidą. Grafaičiui net širdis užšąloj ją 
pažvelgus. O, Dieve, kokia ji buvo apiplyšusi ir nešvari. 
Visas veidas šašuotas taip, kad net negalima buvo 
įžiūrėti jos veido bruožų ir spalvos. Tik mėlynos akys 
spindėjo iš po susivėlusių, geltonų plaukų.

Ir ši biauri, maža baudiauninkė turės būti jo 
busimoji žmona! Ne! Niekados! Tai būtų likimo 
pasityčiojimas iš jo ir jo garbingos kilmės. Nežinodamas 
ką pradėti ir ką sakyti, jis paprašė vandens. Mergaitė 
tuojau jam ištiesė sunkų ąsotį. Tuo momentu jam kilo 
žiauri mintis — užmušti šią biaurią mergaitę ir taip nuo 
jos išsivaduoti. Jis paėmė išjos rarfkų ąsotį ir visa jėga 
smogė juo nelaimingai mergaitei į galvą. Ąsotis sudužo 
į smulkius gabalus ir mergaitė, net nespėjusi surikti iš 
skausmo, susmuko ant pievos, visa apsipylusi krauju. 
Pamatęs kad mergaitė nejuda, jaunasis grafas pagalvojo 
ją tikrai užmušęs. Jis paspaudė pentinais žirgą ir nujojo 
prie dirbančių žmonių paklausti kelio. Kai pasisakė kur 
nori joti, baudžiauninkai nurodė jam tiesų kelią į 
namus.

— Maža nelaimė, — ramino jis save, jodamas 
namo, -— jeigu viena baudžiauninke pasaulyje bus 
mažiau, bet šita nušašusi nevala, niekada jau nebebus 
mano žmona.

Kamuojamas neramių minčių ir sąžinės graužimo 
dėl mergaitės nužudymo, neatsipeikėdamas nuo visų tą 
dieną patirtų keistų pergyvenimų, grafo sūnus tik vėlai 
vakare parjojo į dvarą.

Namuose klausinėjamas kur taip ilgai užtruko ir kur 
buvo, jis nei tėvui, nei motinai nepasisakė apie nekaltos 
mergaitės nužudymą, tik trumpai paaiškino, kad 
norėdamas pamedžioti buvo girioje, kad buvo toli 
nuklydęs, bet nieko blogo jam neatsitiko.

Praėjus keletui metų nuo anos dienos įvykių, grafo 
sūnus, kaip jaunas ir aukštos kilmės žmogus, gyvenda
mas prabangoje ir be ypatingų rūpesčių, nuolat 
lankydamasis svetimuose kraštuose ir dideliuose, 
gražiuose miestuose, kas kart susitikdamas su naujais, 
nematytais žmonėmis, anos vasaros nuotykį visai 
pamiršo. Jei kartais jį ir prisimindavo, tai tik kaip senai 
girdėtą pasaką, neskirdamas jai jokios didesnės reikš
mės.

Jaunąjam grafui nujojus namo, jau artėjo vakaras. 
Žmonės, grįždami iš laukų, parugėje rado kraujuose 
paplūdusią, silpnai dar dejuojančią nelaimingą merga
itę. Šalia jos žolėje buvo pabirusios smulkios sudaužyto
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ąsočio skeveldros. Mergaitė buvo visiems pažįstama 
našlaitė iš to paties sodžiaus. Geražidžiai žmonės 
parnešė ją į savo namus ir pranešė vietos klebonui, 
klaudami jo patarimo, ką su ja daryti? Senas kaimo 
klebonas patarė sužeistą našlaitę atiduoti slaugyti 
netolimo vienuolyno vienuoliams ■ ir pats asmeniškai 
priklabėjo vienuolyno viršininką priimti mergaitę į savo 
globą. Vienuolyno gydytojo gydoma ir vienuolių 
slaugoma, mergaitė greitai sveiko ir kas dieną gerėjo.

Vienuolyno vadovybė, pasigailėdama mažametės 
našlaitės, išsiuntinėjo raštus į daugelį parapijų ir miestų, 
prašydama paskelbti apie ją bažnyčiose — gal atsiras 
kokie geraširdžiai žmonės, kurie sutiks sveikstančią 
našlaitę priimti į savo šeimą.

Neilgai trukus po raštų paskelbimo bažnyčiose, 
atsiliepė laišku vienuolyno vadovybei viena toli gyve
nanti našlė grafienė. Jos vyras ir vaikai buvo mirę. Ji 
rašė netrukus atvyksianti ir mergaitę pasiimsianti pas 
save. Praėjus trumpam laikui, grafienė atvyko į 
vienuolyną ir prašė parodyti jos būsimą globotinę.

Mergaitė jau buvo visiškai pasveikusi. Jai ne tik 
sugijo galvos sužalojimas, bet ir nugijo nuo veido 
biaurūs šašai. Dabar mergaitė buvo nepaprastai graži. 
Grafienė, pamačiusi savo globotinę, nuo pirmos dienos 
ją labai pamilo. Parsivežusi mergaitę namo, ją tuojau 
įdukrino ir laikė ją tikra savo dukterimi.

Augintinei, kaip tikrai . grafienės dukrai, buvo 
pasamdyti auklėtojai ir mokytojai, kurie mokė ją 
skaityti, rašyti, gražaus elgesio, svetimų kalbų ir viso to, 
kas buvo reikalinga mokėti aukštojo luomo panelei. 
Augintinė, didžiausiam grafienės džiaugsmui, buvo ne 
tik labai graži, bet ir labai kukli ir gabi. Kiekvienas 

džiaugėsi ją matydamas ir galėdamas, su ja pasikalbėti. 
O mergaitė nepaprastai gerbė ir mylėjo savo globėją 
grafienę ir stengėsi visuomet jai įtikti.

Laimingai gyvenant, metai greitai bėgo. Augintinė 
išaugo į gražuolę panelę. Grafienė slaptomis pradėjo 
žvalgytis jai kilmingo, atatinkančio jos padėtį vyro.

Vienais metais gubernatorius suruošė didelį balių, į 
kurį buvo pakviesti visi aplinkiniai didžiūnai, o jų tarpe 
ir grafienė su savo augintine. Tuo laiku augintinė jau 
buvo plačiai pagarsėjus savo grožiu, išmintingumu ir 
kuklumu.

Ir taip jau likimo buvo lemta, kad mums žinomas 
jaunasis grafas, tuo laiku jau subrendęs šaunus 
kavalierius, buvo taip pat pakviestas į šį balių ir 
pasodintas, kaip tik prie grafienės augintinės. Iš pirmo 
pamatymo ji jam nepaprastai patiko. Prasidėjus 
šokiams, jis jos iš akių ir iš rankų nepaleido. Jį 
sužavėjusi dama, atrodė, taip pat buvo jam palanki. 
Įvykiai taip greitai vystėsi, kad baliui baigiantis, jis, 
bučiuodamas jai rankas, prisipažino ją mylįs ir prašė, 
kad ji padarytų jį laimingu, pažadėdama jam savo 
ranką, nes be jos jis jaučiasi negalėsiąs toliau gyventi. 
Mergina pasižadėjo už grafo tekėti. Ir čia pat abudu 
paprašė senosios grafienės duoti jų vedyboms sutikimą. 
Nors busimasis žentas ir buvo gerokai vyresnis už jos 
įdukrą, bet kadangi daugelis baliaus dalyvių jį gerai 
pažino ir gerbė kaip rimtą ir protingą kilnios giminės 
vyrą, grafienė sutiko ir, jaunajam grafui prašant, 
paskyrė vestuvių dieną.

Vestuvės buvo labai iškilmingos, atatinkančios 
abiejų jaunavedžių luomą ir padėtį. Tokių šauvnių 
vestuvių apylinkės žmonės senai nebuvo matę.

Tuojau po vestuvių laimingas grafas su savo 
gražuole jauna žmona skubėjo į savo dvarą. Jo tėvas, 
senasis grafas, buvo jau miręs ir jis buvo pilnateisis 
dvaro ir visų tėvo valdytų žemių savininkas.

Kelionėje į vyro dvarą jaunoji grafienė labai išvargo. 
Vos parvažiavus namo, ji paprašė savo vyro, kad. 
atsiustų jai kambarinę padėti sutvarkyti jos plaukus, 
nes pati jautėsi pavargusi ir serganti. Grafas atsakė, kad 
savo mylimai žmonai tą patarnavimą džiaugsmingai 
padarys jis pats.

Šukuodamas jos ilgus, geltonus, puikius plaukus, jis 
staiga pastebėjo jos galvoje didelių žaizdų randus ir 
labai pasipiktinęs sušuko:

— Sakyk man, brangioji, koks niekšas galėjo tave 
taip žiauriai sužeisti, kad žaizdų randai galvoje, net ir 
dabar aiškia matosi?

Tuomet ji papasakojo, kad, būdama dar maža 
mergaitė, vieną vasaros dieną ji nešė toli į laukus 
šienpioviams atsigerti sunkų ąsotį vandens. Jai einant 
paruge, nežinia iš kur staiga priešais ją atsirado 
nepažįstamas jaunas ir labai gražus raitelis. Jis paprašė 
jos gerti ir, paėmęs ąsotį, smogė jai į galvą. Bet kas jis 
buvo ir iš kur — to ji niekada nesužinojo ir jo daugiau
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SKAUTIŠKAS SUGYVENIMAS

Ar vieneto, narės (ar nariai) elgiasi pagal skaučių 
dvasią? Tokią, kurią galima iš elgesio pajusti? Kurią 
pašalinis asmuo pastebėtu? Jei pačios skautės sugeba 
asmenines problemas, ypač ryšius su kitomis skautėmis, 
išspręsti ir įgyvendinda skautišką dvasią vienete ir už 
vieneto, tai gražiausias skautiško sugyvenimo laipsnis!

J eigų mergaitės jpratusios galvoti.apie savo domesius, 
norus, užsiėmimus ir nelinkusios galvoti apie kitas; jeigu 
šiek tiek pešasi, susikerta, jei bendra nuotaika nekokia, 
nors būna ir gražių, malonių, nuoširdžių dalykų tada 
vienetui tenka dar bręsti. Kaip?

— J aukiai, kokiomis apeigomis ir iš y is priimti naujas 
nares.

Sudaryti progų mergaitėms pasikalbėti apie savo 
rūpesčius. Kartais gali padėti asmuo, kuris daugiau apie 
tuos dalykus supranta.

— Atkreipti skaučių (ar skautų) dėmesį į įvykius, 

atsitikimus, progas, kuriose matoma kiekvieno žmogaus 
vertė, brangumas.

- Padėti ką nors mokančioms pamokyti kitas. 
Pasidalinti žiniomis, laiku, talentais, knygomis, rankdar
biais.

- Surengti užsiėmimus ar renginėlius kartu su kitais 
vienetais (skiltimis, būreliais, draugovėmis).

Vyresnės gali jaunesnes pamokyti apie skaučių 
dvasią, gyvenimą, draugystę, augimą, bendras pastangas 
ar darbą.

Pabrėžti saugumą ir sveikatingumą prie darbelių, 
iškylose, stovyklose. Iškelti rūpestį savo ir kitų žmonių 
saugumu ir sveikata.

- Atpažinti skirtingus skaučių sugebėjimus. Žinoti 
skirtingą brendimo lygį, socialinį išsivystymą, sugebėjimą 
draugauti ir bendrauti.

— Prisitaikyti prie to amžiaus vaikų -ar jaunimo 
brendimo, ypač prie nepastovumo — duoti lavintis 
savimi pasitikėjimo, dėmesio ir rūpesčio kitais srityse.

KNYGA „SESĖ, BUDĖK!”

Jau senai LSS Skaučių Seserijoje laukta knyga „Sesė, 
Budėk!” išvydo pasaulį.

Maždaug prieš 9 metus LSS Seserijos Tiekimo 
Skyrius pardavė paskutinę „Skautybė Lietuvaite?’ 
knygą. Tuometinė Seserijos Vadija tuojau pradėjo 
rūpintis naujos laidos ar naujo leidinio rengimu.

LSS Skaučių Seserijos Vadijos naujai paruoštos 
Skaučių Patyrimo Programos buvo patvirtintos, todėl 
pagal tas programas paruošto leidinio ypatingai reikėjo. 
V.s. Irena Krelienė sutiko rūpintis naujos knygos 
paruošimu. Ji tuojau sukvietė skautininkių būrį, 
gyvenančių Čikagos apylinkėje — lietuvių kalbos ir 
skautiškos patirties žinovių. Šios sesės sudarė branduolį 
ir pasivadino „Pelėdų” skiltis. Šiltį sudarė sekančios 
sesės: Halina Plaukšinaitienė, Dalia Bylaitienė, Danutė 
Dirvonienė, Janina Mikutaitienė, Halina M-olėjienė, 
Marija Paškevičienė, Nijolė LĮžubalienė ir dail. Zita 
Stirbytė.

„Sesė, Budėk!” knygą galima užsisakyti pas:
s. Albiną Ramanauskienę

7143 S. Troy Street
Chicago, Ill. 60629 Knygos kaina $20.00.
Tek: 312-434-8428
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LAUŽO 
PASAKOJIMAI

Žinomą, ne tik ląužo, bet ir visi 
pasakojimai labai įdomūs ir ypač 
jaunimo auklėjime svarbūs. Įdo
miausios istorijos vadovėlio, švento
jo Rašto ar kitos knygos dalys yra 
geri pasakojimai. Pirmojoje skautų 
stovykloje 1907 m. Baden-Powellis 
kone visą laužą praleisdavo pasako
damas vaikams žavingas istorijas ir 
nuotykius.

Pasakas ar nuotykius kiekvienas 
pasakotojas kitaip pasakoja. Vieni 
nejuda, tik akys ir balsas paveikią 
klausytojus. Kiti j#da visu kūnu, 
kalba rankomis 'ir kojomis. Jeigu 
norime gerai pasakoti, galime j 
pasakojimą pažiūrėti kaip j muzikos 
instrumentą — reikią truputį pasila- 
vinti ir pasimokyti, kadišeitų „graži 
muzika”.

1. Skaityti pasakas, pasakoji
mus. Daug modemiškųl pasakojimų 
daugiau dėmesio kreipia į literatū
rinį stilių, formą, o senesni pasako
jimai, ypač lietuviškos legendos ir 
pasakos — žodinės kultūro' išraiš
ka, kurią daug lengviau atpasakoti 
kitiems.

Gerą pasaką (ar pasakojimą 
legendą . . .) reikia kejis kart pers
kaityti ir per tris keturias minutes 
atpasakoti.

3. Svarbu atsiminti ne kiekvieną 
žodį, bet įvykius, atsitikimus. Minti
nai išmokta pasaka gali atrodyti 
nelanksti, apmirusi.

4. Parepetuoti pasakojimą gar
siai (kad ir nebūtų klausytojų!) 
.Kartais yra koks žodžių skambėsys, 
sąskambis, kuris pasaką pagyvina.

5. Vengti nereikalingų žodžių, 
nebent norima visus užmigdyti, 
įskaitant ir pačią pasakotoją. Jei 
kas nors pasakai nereikalinga, iš
mesti.

6. Surasti klausytojų ir pradėti 
pasakoti. Kas turi vaikus, gali 
išbandyti namie.

7. Kalbėti natūraliai, paprastu 
balsu, ne kaip koks didysis pamoks
lininkas ar aktorius. Kai visi arti ir 
glaudžiai sėdi, lengva taip pasakoti.

8. Užrašyti juostelėje. Taip 
pasakotoja gali pastebėti, jeigu 
nuolat sako „žinai?”, „ar ne?”,- 
„tada”, „a, a, e, e”.

10. Nereikia skubėti. Tuščios 
vietos pasakoje ar legendoje tiek pat 
svarbios, kiek godžiai ir garsai. Kai 
tylu, klausytojų vaizduotė pąsivija 
vaizdus.

11. Atsargiai su vaizdinėmis 
priemonėmis. Jeigu jų reikia, geriau 
abstrakščios, simbolinės, nes tada
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12. Vengti tiesioginių išvadų ir 
pamokslavimų. Lietuvių liaudies 
išmintis sukrauta pasakose ir legen
dose, o klausytojai pakankamai 
gabūs patys išvadas išvesti. Ilgi 
paaiškinimai sugadina pasaką.

13. Jeigu po pasakojimo iškyla 

pokalbis, diskusijos, pasakotoja 
dalyvauja lygiomis su visais, nes 
legenda nėra paskaita ar mokymas.

14. Gera pasaka nėra kokio nors 
dėsnio pavyzdys. Pasakoje, legen
doje, padavime glūdi jos pačios 
reikšmė, prasmė, vertė.

„DISCIPLINA” 
AR „PALAIDA

BALA”
Ar tai priešingybės? Ar discipli

na negali reikšti ne tik „bausmes”, o 
lavinimą, kuris pataiso, ugdo ar 
tobulina žmogaus gabumus ar 
būdą? „Palaida bala” dažniausia 
netvarką nurodo, bet prie gero 
auklėjimo priklauso ir lankstumas, 
kuris leidžią kitam atsakingai spręs
ti (pagal amžių ir subrendimą).

Ir tėvai ir vadovai, vadovės 
jaunuosius auklėja ir lavina ne sau 
ir ne tam, kad jie amžinai liktų 
priklausomi, pririšti, o tam, kad 

taptų savaraniški asmenys. Auklėti 
.savarankiškam gyvenimui tėvai 
pradeda, kai tik vaikas gimsta. 
Auklėti atsakomybei, dalyvavimui, 
bendravimui skautiškame būrelyje 
vadovai ir vadovės pradeda ne nuo 
skautų vyčių ir vyresniųjų skaučių, 
bet nuo pirmos dienos vienete.

Nelengva tėvams ir vadovams 
pamažu „vadžias” paleisti, duoti ir 
leisti daugiau atsakomybės, nuos
prendžių. Ne kiekvienas vaikas ar 
jaunuolis , vienodai bręsta, todėl 
auklėjimas atsakomybei ir savaran
kiškumui vyksta pagal skirtingą 
laikrodį ar kalendorių kiekvienam 
vaikui. Ir disciplina ir laisvumas turi 
derintis lygiagrečiai.

Drausmė negali vaiko apsaugoti 
nuo tikrovės, nuo klaidų, nuo progų 

ką naujo išbaidyti. Drausmė nėra 
laisvės priešingybė, o išmokstama 
kartu su laisve — juodvi vystosi 
kartu. Iš tėvų ar vadovų kietesnės 
kontrolės vystosi jaunuolis į aplin
ką, kurioje jis jaučia tėvų (ir 
vadovų) paramą, atramą, bet vis 
labiau spręsti pradeda pats ar pati.

„Laisvė”, „palaida bala”, 
„drausmė”, „disciplina” — tai 
žiūrovo žodžiai, stebinčio kitus 
žmones ar kitą kultūrinį pasaulį iš 
savo taško, savo patirties. Kas 
atrodo. „perdaug laisva” vienam, 
gali būti kaip tik gera proga bręsti 
kitam. Todėl tėvai ir kiti auklėtojai 
pagalvoja ir apsvarsto, kaip auklė
dami derina atsakomybę ir laisvę, 
kad jaunas žmogus taptų vis sava
rankiškesnis asmuo.
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NAUDINGAS ELGESYS GRUPĖJE

Brėžinys apibūdina įvairų grupėse randamų elgesį. 
Grupės vystymuisi kenksmingas elgesys iš lauko rate. 
Grupės vystymuisi naudingas elgesys—viduriniame rate. 
Grupės uždaviniams atlikti naudingas elgesys — 
vidiniame rate. Sėkmingos grupės veikia vidurinių dviejų 
ratų lygyje.

Asmens elgesį paveikia šios įtakos/veiksniai:
1) Asmens poreikiai, reikalavimai. Jie kiekvienam 

skirtingi ir keičiasi.
2) Pats asmuo ir jo/jos aplinka, sąlygos.
3) Žmogus elgiasi taip, kaip jis supranta.
4) Asmens elgesį paveikia tai, kaip jis jaučia ar 

supranta padėtį'
5) Asmens elgesys priklauso nuo to, kaip jis/ji save 

supranta, įsivaizduoja.
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nematė.
Jai baigus kalbėti, grafas, labai susijaudinęs, puolė 

prieš ją ant kelių ir prisipažino, kad tas nepažįstamas 
raitelis buv" jis pats. Jis išpasakojo jai anos, senai 
praėjusios vasaros dienos įvykius, tiklsiai išpranašavusi
us jų abiejų likimą ir, bučiuodamas jos' rankas, su 
ašan- uis prašė jam atleisti ir viską užmiršti. Jis dėkojo 
Dievui ir likimui, kad ji išliko gyva ir jį padarė 
laimingiausiu žmogumi.

Ilgai ir laimingai gyveno grafas su žmona. Visa plati 
apylinkė gėrėjosi jų gražiu, tarpusaviu sugyvenimu ir 
meile. Taip pat juos abu, o ypač grafienę, labai gerbė ir 
brangino visi jiems priklausantys žmonės, kurie, 
būdami jų valdžioje, nežinojo kas tai yra baudžiava ir 
priespauda. Viri linkėjo jiems kuo ilgiausiai gyventi. 
Kuomet buvo panaikinta baudžiava, grafo apylinkės 
žmonėms gyvenimas nieko nepasikeitė. Jie jau senai 
buvo laisvi ir gyveno kaip kam buvo geriau ir patogiau. 
Į grafą žmonės žiūrėjo kaip į savo globėją ir užtarėją 
nuo svetimųjų skriaudėjų. Niekas, nuėjęs į dvarą, 

negrįžo nesušelptas, ar be gero patarimo.
Grafas ragino visus tėvus siųsti savo vakus mokytis į 

dvarą, kur pasamdyti mokytojai, grafienės prižiūrimi ir 
padedami, mokė juos skaityti ir rašyti. Gabesniuosius 
kaimiečių vaikus, grafas savo lėšomis leido į aukštuosi
us mokslus.

Grafams mirus, minios žmonių lydėjo juos į kapus ir 
verkėjų, kaip tikrų savo globėjų, nes kiekvienas iš jų ką 
nors gera buvo patyręs ir įaugėsi likęs jiems skolingas. 
Kadangi' mirusieji grafai vaikų neturėjo, tai dvarą 
paveldėjo jų giminės.

Dvaras vėl pasidarė apylinkės žmonėms svetimas. 
Šeimininkai buvo nepastovūs ir nuolat keitėsi. Baudžia
va jau buvo panaikinta ir dvaras pigios darbo jėgos 
kaip anksčiau jau nebeturėjo. Trobesiai netaisomi 
paseno, suiro, o laikui bėgant ir visai sugriuvo.

Dabar tik griuvėsiai mums primena apie buvusį 
didelį ir gražų dvarą, paslaptingai romantišką, bet kartu 
ir žiaurią jo praeitį.

SAUGUMAS
DVIRAČIU

Dviratis — lengviausia kelyje 
susisiekimo priemonė. Todėl 
dviratininkas turi visus matyti ir būti 
visų kitų — sunkvežimių, autobusų, 
automobilių — matomas.

VISKĄ MATYTI:
Jei nešioji akinius, būtinai 

užsidėti. Gerai akinius gumele ar 
batų virvele pritvirtinti, kad 
nenukristų.

Reikia tikrai budėti, visur žiūrėti, 
akimis greit perbėgti. Žiūrėti į šonus, 
pirmyn, veidrodėliu atgal. Y patingai 
sekti skersgatvius.

Stebėti pastatytus automobilius. 
Vairuotojai išlipa, pasižiūrėję, ar 
nėra kitų automobilių, bet dviračio 
dažnai nepastebi. Saugotis norinčių 
prieš raudoną šviesą per sankryžą 
perlėkti. Jei gatvėn išrieda kamuolys 
— po jo gali išlėkti žaidėjas.

Stebėti kelią, kad neužvažiuotum 
ant žvyro, akmenukų, išsipylusios 
alyvos ar grindinyje platesnių už 
dviračio padangas plyšų. Norėdamas 
jų išvengti, tik neįvažiuok į didesnę 
bėdą. Todėl atsargiai!

Niekad niekeno nevežti ant vairo 
ar užpakalyje ant rato. Tada sunku 

matyti ir dviratį valdyti. Be to, daug 
kur tai yra prieš įstatymus. Negerai 
tarp savęs ir vairolazdžių dėti 
didelius ryšulius.

BŪTI MATOMU:
Šoferiai nenori į dviratį pataikyti. 

Jei pataiko, tai dėl to, kad 
dviratininko nematė. Vairuotojai 
nepripratę kelyje dviratį sutikti. Jie 
apie tai net nepagalvoja.

Todėl dviratininkas bent 15 m 
prieš sukdamas duoda signalą, taip 
pat prieš sustodamas.

Naktį svarbu nuvalyti žibintuvą, 
patikrinti jo bateriją. Dviratininkas 
užsideda baltą švarkelį arba žibančią 
medžiagą, kuri šviesą naktį atmuša. 
Tinka dviratį aplipinti blizgučiais.

Dviratį patikrinti. Dažnai 
mokyklos, įstaigos ir patys skautai 
surengia dviračiams patikrinti stotį.

PATIKRINIMAS
Labai graži skautų tarnybė ar

timui gali būti suorganizuoti 
dviračiams patikrinti stotį ir apie tai 
kaimynystei pranešti. Čia nereikia 
dviračių taisyti — tai savininkų 
uždavinys, bet tik patikrinti.

Stotis gali turėti penkias dalis, po 
du skautus ar skautes. (Tėvai ir 
vadovai taip pat gali padėti!) Ir prieš 
pradedant, skautai, stočių vedėjai, 
patys pasitikrina, ar žino kaip at

pažinti nevykusius stabdžius, gran
dines ir kt. Gerai atspausdinti lapelį 
su klausimais (žr. šių metų pir
muosius „Skautų aido” numerius). 
Galima pasikviesti policininką 
dviratininkų taisykles paaiškinti. Jei 
yra pakankamai savanorių, galima 
sudėti ir saugaus dviratiniinko 
„kliūčių” taką.

PIRMOJI STOTIS: rėmai ir 
dydis. Ar dydis tinka dviratininkui, 
sėdynė gerai pritaisyta, vairalazdė 
tiesi, visi rėmų vamzdeliai tiesūs, 
neįlenkti?

ANTROJO STOTIS: ratai. Abu 
Tatai tiesūs, stipinai tiesūs (ir visi!), 
padangos nenudėvėtos, neįpjautps, 
ąšies veržlės pf i veržtos.

TREČIOJI STOTIS: stabdžiai ir 
bėgiai. Visos veržlės pritaisytos, 
stabdžiai veikia, jų kabeliai įtempti, 
bėgių dėžutė gerai veikia.

KETVIRTOJI STOTIS: gran
dinė. Grandinės ir varančioji 
žvaigždutė sveika. Pedalai tvarkoj. 
Grandinė švari, patepta.

PENKTOJI STOTIS? saugumas. 
Žėručiai pagal vietos įstatymus, 
žibintas veikia, visos kitos dalys 
(bagažinė) tvarkoj.

Gera proga skautams įsigyti 
dviratininko specialybę!
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DIDŽIOJI SCIW1
AUSTRALIJOS 
RAJONE

NAUJI TUNTO NARIAI

Praeitų metų rugsėjo 18 d., 
Tautos Šventės proga įvykusioje 
iškilmingoje „Baltijos” tunto suei
goje dvylika jaunuolių davė įžodį. 
Skaučių-tų įžodį davė: Aldona 
Martišiūtė, Alina Katauskaitė, Be
linda Howe, Kathy Gružaitė, Lea 
Gocentaitė, Paulius Stepanas, Mark 
Vaitas ir Adam Gocentas; 
paukštyčių-vilkiukų įžodį davė: 
Skaistė Mauragytė, Julian Vaitas, 
Glen Vaitas ir Arūnas Šilinis.

R. D.

DVIRAČIŲ IŠKYLA

Rugsėjo 25 d. vėl buvo suruošta 
skautų mėgstama dviračių iškyla. 
Kaip ir anksčiau — buvo parinktos 
įvairaus ilgio distancijų kelionės 
vyresnio ir jaunesnio amžiaus skau
tams, pagal jų jėgas. Kelionės laikas 
— maždaug 2 valandos.

Puikus oras ir žaliai, po ilgos 
sausros, pasipuošę Canberros apy
linkės, sudarė iškylai geras sąlygas. 
Truputį pavargę skautai susirinko 
atgal prie ežero, kur jų laukė tėvai ir 
paruoštas valgis.

Pavalgius ir pailsėjus žaidimai 
tęsėsi iki vėlaus vakaro.

R. D.

SAVAITGALIO STOVYKLA

1983. lapkričio 7 d. „Baltijos” 
tuntas suruošė savaitgalio stovyklą 

Blue Range pušyne, netoli Canber
ros. Stovyklavo 34 vaikai ir 10 
vadovų bei vyr’. skautų-čių.

Geltonšlipsiai nakvojo dvi naktis 
— jie atvyko penktadienio naktį ir 
palapines turėjo pasistatyti tamsoje. 
Šeštadienį iš ryto buvo įruošta 
virtuvė. Atvažiavę raudonšlipsiai 
pasistatė savo palapines.

Šeštadienį, 12 vai., įvyko inspek
cija ir vėliavos pakėlimas.

Stovyklos tema buvo pionierijos 
darbai: Skautai pastatė tiltą per 
upelį, kuris sėkmingai išlaikė ne tik 
visus skautus, bet ir vadovus. 
Skautės pastatė lapinę (kurioje 
naktį saldžiai išmiegojo stovyklos 
adjutantas) ir įvairius stovyklinius 
įrengimus. Paukštytės ir vilkiukai 
papuošė palapines ir pastatė įvairių 
įrengimų stovykliniam gyvenimui.

Šeštadienio naktis buvo ilga — 
po laužo vyko naktiniai žaidimai; 
gulta labai vėlai. Laužas ne tik 

i džiugino stovyklautojus, bet pri
traukė ir svečių: netoli stovyklavę 
australų skautai iš pradžių nedrąsiai 
prisiartino per mišką. Pakviesti prie 
laužo, jie mielai paėmė lietuviškus 
dainorėlius ir smagiai traukė lietuvi
škas daineles.

Stovykla buvo užbaigta sekma
dienį — vėliavos nuleidimu ir 
susipakavimu. Pagal skautišką tvar
ką stovyklavietė buvo palikta šva
resnė negu ji rata.

Stovyklos virėjos buvo sesė 
Audronė Kovalskienė ir ponios 
Sandra Bruzgienė ir Diana Antanai
tienė. Už jų įdėtą darbą „Baltijos” 

; tuntas joms išreiškė skautišką padė
ką.

R. D.

GEGUŽINĖ PRIE EŽERO

Metų veiklos užbaigai „Baltijos” 
tuntas 1983 lapkričio 26 d. suruošė 

gegužinę Burley Griffin ežero kran
tuose. Susirinkus dideliam būriui 
skautų-čių, tėvų ir bičiulių, popietis 
buvo maloniai praleistas maudantis, 
buriuojant, plaukiojant baidarėmis 
ir žaidžiant įvairius žaidimus. Saulei 
nusileidus buvo užkurtas laužas, 
prie kurio žaidimai ir dainos tęsėsi 
iki vėlyvos nakties.

Vakaro liūdnas momentas buvo 
atsisveikinimas su trimis labai akty
viais tunto skautais: broliai Dovy
das, Antanas ir Edvardas išvyksta į 
Botswaną, kur jų tėvas, p. R. 
Pember, vyksta dviems metams 
tarnybiniais reikalais. Broliai buvo 
įgalioti įsteigti „Baltijos” tunto skiltį 
tolimojoj Afrikos valstybėje.

R. D.

TUNTO SANDĖLIS

Canberros Lietuvių Klubas, 
didindamas patalpas, pastatė san
dėlį, kurį perdavė „Baltijos” tuntui; 
jame bus laikomas tunto inventori
us — palapinės, baidarės, ir 1.1., lyg 
šiol laikyti privačiuose namuose.

„Baltijos” tuntas reiškia gilią 
padėką Canberros Lietuvių Klubui 
už puikų sandėlį.

R. D.

IŠKYLA BRINDABELLOS 
KALNUOSE

Spalio 8 d. „Baltijos” tunto 
telgonšlipsių skiltis išvyko apžiūrėti 
„ Billy Billy” uolynų Brindabellos 
kalnuose. Dalyvavo 6 broliai ir 
vadovas. Iš dalyvaujančių 4 buvo 
patyrę iškylautojai, kiti 2 — prade
dantieji.

Prieš pradedant žygį vadovas 
patikrino skautkuų nešamą turtą, 
davė kiekvienam po storos virvės 
gabalą, kompasą ir žemėlapį. Be to 
dar buvo nemamasi 3 mažos palapi
nės.

Palikę mašiną šalia kelio, nusist
atę pagal kompasą kelionės kryptį, 
broliai nukeliavo per atvirą, pelkėtą 
lauką, link tankiai eukaliptais apau
gusių kalnų. Tų kalnų, kalnelių, 
pakalnėlių buvo nemažai. Kelias 
nelengvas, užgriuvęs medžiais, pro 
kuriuos reikėjo lipti ar pralysti, tad
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teko nekartą ilsėtis.
Galų gale pasiektas kelionės 

tikslas — viena Brindabellos kalnų 
viršūnė. Čia iškylautojai atrado 
didžiausių krūvų akmenų — uolų. 
Pasidėję kuprines, broliai ėmė jas 
tyrinėti: akmenys didžiuliai, virš 15 
metrų aukščio. Užlipus ant jų 
matėsi visa apylinkė — miškai, 
kalnai, slėniai, o j rytų pus---- visa
Canbera lyg ant delno paklota.

Besikarstant po uolas buvo 
surasta puiki stovyklavietė ir čt. 
įsikurta. Iškylos vadovas pasistatė 
palapinę po uola. Vyresnieji broliai 
susirado didžiulę olų, su skyle 
lubose — jie ir įsikūrė šioje oloje. 
Jaunesnieji irgi susirado — mažesnę 
— olų, kur nutarė apsinakvoti.

Įsirengę stovyklavietę skautai 
nužygiavo prie netoli esančio upelio 
itsigaivinti ir parsinešti vandens, po 
;o, susikūrę lauželius gaminosi 
vakarienę. Jaunesniesiems teko 
padėti, paaiškinant kaip jų paruošti 
ant atviro laužo . . . Nakčiai artė
jant oras labai atvėso. Netrukus 
vyesnieji pasitraukė į savo olų, kur 
susikrovę didžiulį laužų sėdėjo 
aplink jį ir šnekučiavos. Bet šaltis 
pasiekė ir čia, tad visi netrukus

LOS ANGELES 
SKAUTŲ BUKLO
ATIDARYMAS

Vasario m. 12 d. susirinkus, 
gražiam būriui skautų tėvų ir rėmėjų 
skautų būklas — patalpos buvo 
.iškilmingai atidarytos.

Tautinių Namų Valdyba, 
suprasdama patalpų reikalingumų 
sėkmingai skautų veiklai, nutarė 
pavesti skautams vienų iš ligšiolei 
nuomuojamų krautuvių. Ši patalpa 
yra puikioj vietoj — Tautinių Namų 
pirmajame aukšte. Ji susideda iš 
bibliotekos — skaityklos kambario, 
posėdžiams kambario, ir sueigų — 
ižsiėmimų patalpos.

V.s'. Vaclovas Sviderskas ir v.s. 
Valentinas Varnas su skautų ir 
rėmėjų pagalba puikiai įruošė — 

įsulindo į savo guolius. Vadas, 
{pasilikęs su jaunesniaisiais; kalbėjo
si apie gamtų, iškylavimų ir bendrai 
apie skautavimų. Sutemus, jauniai 
jau pabūgo lysti į savo olų ir mielai 
priėmė pasiūlymų įsikrausyyti į

i vadovo palapinę.
Naktis buvo labai šalta, tempe

ratūra, greičiausiai, žemiau nulio, 
itad tik saulei patekėjus keltasi, ir 
susikūrus lauželį pradėta gamintis 
šilti pusryčiai, besipasakojant praei
tos nakties įspūdžius.

Pavalgę pusryčius nuėjom apžiū
rėti „Billy Billy” uolų. Šios dvi dar 
■didesnės negu tos, prie kurių nakvo
jom — 20 su viršum metrų aukščio. 
Šiaip taip, po valandos ar daugiau 
ieškojimo, suradom kelių į jų 
viršūnes. Vaizdas iš viršaus buvo 
pasakiškas — iš čia matėsi visa eilė 
kalnų, slėnių, Canberra. Pasigrožėję 
vaizdais, grįžom atgal į stovykla
vietę, pavalgėm pietus, ir vėl, pagal 
kompasų, grįžom atgal prie paliktos 
mašinos ir — namo.

Buvo girdėti, kad sekančių naktį 
iškylos dalyviai labai kietai miegoję 
šiltose lovose! . . .
PERKELTA į 20 pusi. M- M-
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atremontavo ir išpuošė šių patalpų, jų 
pritaikė skautiškam naudojimui.

Būklo atidarymo apeigas pradėjo 
Rajono vadas v.s. M. Naujokaitis 

.padėkodamas Tautinių Namų 
Valdybai — jos pirmininkui ponui J. 
Patroniui už taip duosnių aukų 
skautų veiklai paremti. Dėkojo 
dirbusiems prie būklo įrengimo 
pabrėždamas, kad visa buvo daryta 
su meile ir pasišventimu skautų ir 
skautavimo gerovei; nežiūrint, kad 
tai pareikalavo labai daug ir inten
syvaus darbo.

V.s. kun. Pakalniškis, vizituojan
tis Los Angeles, buvo pakviestas 
pašventinti buklų ir Rajono jubilie
jinei stovyklos vėliavų. Kun. 
Pakalniškiui buvo padarytas didelis 
siurpryzas, kai būklo atidarymo 
proga VyruaiaųsioSkautininko. 
įsakymu jis buvo apdovanotas „Už 

Nuopelnus” ordinu. Įsakyme buvo 
pažymėta ilgametė kun. Pakalniškio 
veikla skautų organizacijoj.

Ponas Petronis, Tautinių Namų 
’Valdybos Pirmininkas pasidžiaugė 

skautų pavyzdingu susitvarkymu 
patalpose ir paaiškino, kad Tautinių 
Namų Valdyba yra labai patenkinta 
galėdama sudaryti skautams ger
esnes veiklos sąlygas, nežiūrint 
piniginių nuostolių Tautiniams 
Namams. Doleris išleistas jaunimo 
•auklėjimui yra žymiai svaresnis, negu 
kad doleris padėtas banke— pabrėžė 
p. Petronis. Sesė v.s. Valė Barmienė 
entuziastiškai sveikino skautus ir 
būklo įruošėjus, kad patalpa yra 
puošni ir kad įsiruoštas labai 
patrauklus savas kampas.

Sesė rašytoja Klevą Vidžiūnienė 
labai iškiliai nusakė skautų veiklos 
ryšį su pasižadėmiju tarnauti Dievui, 
Tėvynei ir Aritmui. Sesė Vidžienienė 
randa, kad „kai skautybei idealą 
priėmė į savo širdį, tai lieka skautų 
įžodžiui ištikimas visą savo 
gyvenimų.” Kalbėdama apie būklo 
reikšmę, sesė priminė, „bet ir būklas 
neliks jums skolingas — jis pradės 
skautams tapti vertingomis 
asmenybėmis. Jame bus įrankiai — 
knygos, vadovėliai, vaizdų rinkiniai 
— iš Tėvynės, iš skautų veiklos, tas 
asmenybes auginti.”

Pabaigai svečiai užkandžiaudami 
suaukojo $2225 skautų veiklai 
paremti, o ypač būklo įrengimo 
išlaidoms padengti. Didelė padėka 
turi būti pareikšta ponui roniui 
Strik'aičiui už labai stambių 
skautams įteiktų auką$2000”. Tokios 
didelės aukos įtalina skautų vadovus 
planuoti didesnio mąsto darbus ir 
užsiėmimus.

Dažnesni v.s. Svirdersko ir v.s. 
V arno pagalbininkai būklo įrengimo 
darbuos: p.p. A. Prasauskas, K. 
Barnius, A. Del Zoppo, A. Devalgo, 
V. Dovydaitis, ir skautai: psk. V. 
Dabšys, psk. V. Vilkas, sk. vytis K. 
Uldukis, ir sk. vytis G. Prišmantas.

M. M.
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KAZIUKO MUGĖ CLEVELANDE

Ne tik Clevelando visuomenė, bet ir pati gamta remia 
Clevelando skautijų. Tradicinė Kaziuko mugė Dievo 
Motinos parapijoje sutraukė didelį būrį svečių, kurie 
turėjo progos pasigėrėti skautų darbais, pavalgyti laba 
skanius ir puikiai organizuotus pietus, užsigardžiuoti 
tuntų mamyčių iškeptais tortais.

Po pamaldų, susirinkus į salę, mugės atidarymo 
ceremonijas pravedė Vilija Nasvytytė pristatydama 
mugės rengėjus ir svečius bei viešnias. Mugės kaspinų 
perkirpo v.s. Amanda Muliolienė, lydima Neringos 
tuntininkės Danguolės Vodopalienės, Pilėnų tuntininko 
Remigijaus Belzinsko ir Klaipėdos Jūrų Skautų 
vietininko Rimo Aukštuolio.

Mugės šeimininkai ir rengėjai buvo abu vietiniai 
tuntai ir jūrų skautai, šventėje dalyvaujant Židiniui ir 
Skautininkių draugovei.

3 vai. po pietų, abiejų tuntųjėgomis, buvo pastatytas 
Mugės vaizdelis, kurį sukūrė ir režisavo ps. Vilija 
Nasvytytė. Tai skautiškų dainų ir originalių posakių 
pynė, įtraukiant ir aktualius mūsų gyvenimo įvykius, 
prisimenant šv. Kazimierų, Vilniaus universitetų ir sapnų 
iškylos metu. Programoje dalyvavo ir labai jauni 
,menininkai’.

Clevelando Vilkiukai vadovu sk. A. Spirikaičiu prie 
savo musininkų.

ps. V. Nasvytytė praveda Kaziuko mugės atidarymo 
programą.

Kaziuko mugės šv. Mišių aukas atnešė ps. R Nasvytienė, 
v.s. I. Jonaitienė ir v.s. M. Barniškaitė.

Clevelando skautijos Kaziuko mugę atidaro v.s. A. 
Muliolienė.

»»»»»»3

Rochesterio skautai Clevelando Kaziuko mugėje. Iš k. 
dės. Paulionis, Kiršteinas, v.s. S. Ilgūnas, ir sk. vytis S. 
Ilgūnas.
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Šv.' Kazimiero 500-tai metų mirties 
jubiliejaus proga, Clevelande buvo 
didingai atšvęsta. Organizacijos eina 
i bažnyčią.

Šv. Kazimiero' 500-tai metų mirties 
jubiliejaus proga. Per šv. Mišias 
mišių aukas atneša skautas Dun- 
duras ir ateitininkas Zorska.

Sesės ir broliai bendrom jėgom 
gamina Kaziuko mugei muginiukus 
Gelažytė ir Muliolis.

VI. Bacevičiaus nuotraukos

Clevelando skautai suvaidino
„ Meškiuką Rudnosiuką
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Kaziuko mugės užbaigiama programa atlieka Neringos ir 
Pilėnų tunto skautės ir skautai.

50 metų skautiškoj draugystėj. V.s.s. Ilgūnas (dešinėje)iš 
Rochesterio, N. Y. atvykęs i Clevelando skautijos mugę ir 
atvežė miniatūrišką skautų vyčių lazdelę ir įteikė savo 
draugui v.s. VI. Bacevičiui. Lazdelę yra dabar atvežta iš 
Lietuvos ir įrašas toks: 50 metų kaip esam draugai 1934- 
1984 — Dariaus- Girėno d-vė Kaunas, Lietuva.
Kovo 25 d. 1984 Cleveland

Čikagos Nerijos ir j.s. tunto naujos j.p. Gražina Gražienė 
ir Danutė Latvytė. Pirmoji iš kairės tunt. j.ps. Rūta 
Kirkuvienė.

nuotr. J. Tamulaičio

Mūsų jaunimas tautai yra visų ateitis ir laisvės 
iškovojimo viltis. Šiame laikotarpyje jis stipriausiai 
pasireiškia, kai per subrendusį protų einąs ar perėjęs 
mokslas padeda minčiai susigulėti, ir jo veikli valia, 
skaidrus užsidegimas, nešinąs sunkaus fizinio nuovargio, 
žadina prie raukiančių idėjų vykdymo.

v.s. Juoze Augustaitytė-Vaičiunienė
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BLYNŲ PUOTA 
CLEVELANDE

Clevelando „Pilėnų” tunto 
skautai džiaugiasi turėdami gerą ir 
veiklų tėvų komitetą, kuriam šiais 
metais vadovauja ps. dr. G. Matienė. 
Tėvų komitetas jau eilę metų ruošia 
Užgavėnių balių. Šio tradicinio 
renginio laukia ne tik skautai, bet ir 
Clevelando lietuviškoji visuomenė. 
Clevelandiečiai norėdami paremti 
skautišką jaunimo veiklą kasmet 
šioje blynų puotoje užpildo visas 
vietas.

Šiemetinis blynų balius įvyko
vasario 25 d. Lietuvių Namuose.
Numatytai programai „sugriuvus”, 
skautai pasikvietė sesę ps. V. 
Nasvytytę. Sesė nenusigando nei 
uždavinio, nei laiko ribotumo, nei 
smarkių brolių — dirbo, repetavo ir 
per savaitę paruošė Vytės Nemunėlio 
„Meškiuką Rudnosiuką”. Broliai, 
nenorėdami apvilti publikos, o dar 
labiau savo žavios režisierės, gerai 
išmoko vaidmenis, muziką ir dainas 
pritaikė.

„Meškiuko Rudnosiuko” 
skautiškosios versijos premjera 
pavyko, tai buvo galima spręsti iš 
žiūrovų šypsenų ir gausių katučių.

Vakaras buvo smagus. Svečiai 
gardžiavosi skaniais blynais, kuriuos 
mandagiai į stalus padavinėjo vikrūs 

skautai. Aišku, buvo ir muzika, ir 
šokiai, ir dovanų paskirstymas. Visi 
norėjo laimėti dail. R. Laniausko 
paveikslą, kuris teko R. Urbaičiui.

Vakaras praėjo sėkmingai. 
„Pilėnų” tunto skautai dėkingi tėvų 
komitetui ir svečiams, kurių at
silankymo dėka pasipildė tunto 
iždas. Kelionė į Rako stovyklą šią 
vasarą pilėniečiams užtikrinta!

VI. Bacevičius

Vyriausiai Užgavėnių blynų baliaus 
šeimininkei p. M. Skirpstienei 
prisega gėlę tn. s. R Belzinskas.

Nuotraukos VI. BacevičiausPilėnų tunto skautų Užgavėnių blynų 
baliuje buvo ir skautų veteranai 
Apolonija ir Valdemaras Šenbergai. 
Šalimais Kun. G. Kijauskas, S. J

Meškiukas Rudnosiukas skautiškoj 
versijoj Clevelande. Šoka R. Biliūnas 
ir v. Juozdviršiūtė.

Clevelando skautai suvaidina 
Meškiuką Rudnosiuką. Praveda ps. 
A. Miškinis.
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ATKELTA iš 15 pusi.

IR ŠATRIJIEČIAI 
STOVYKLAVO! .. .

Jau prabėgo keletas metų, kaip 
skardeno šatrijiečių linksmas juokas 
savose stovyklose. Ten degė 
nepamirštami laužai, kilo virš 
medžių viršūnių, virš klonių, kalvų 
jaunatviška, galinga, lietuviška daina 
iš jaunųjų stovyklautojų širdžių ir 
lūpų. Irtų stovyklų prisiminimai toki 
mielai gyvi, išliko kiekvieno jose 
dalyvavusio šatrijiečio mintyse ir 
šiandien. O, rodos, kad tai buvo taip 
neseniai, tik vakar . . . deja, tai buvo 
prieš keletą metų.

Gal šių prisiminimų paskatinta, 
„Šatrijos” tunto vadovybė šiemet vėl 
suruošė metinę stovyklą.

Stovykla įsikūrė p.p. T. S. Šutų 
ūkyje', maždaug 10 km. nuo 
Geelong’o, sausio4-l 1 d.d. Stovyklo
je, pavadintoje „Baltijos” vardu, 
stovyklavo dvi jaunesniųjų skiltys. 
Vadovavo — s. Vyt. Mačiulis, 
padedamas ps. Petro Volodkos. Be 
adjutanto pareigų brolis Petras 
vadovtivo ir visam stovyklos 
„laivynui”, susidedančiam iš įvairaus 
tipo ir paskirties penkių „laivų”. 
Atrodo, kad „laivai” buvo skirti 
taikingiems tikslams, neskaitant 
žūklės, bet kadangi skautų įstatuose 
žūklės draudimas nepaminėtas, tai 
meškeriojimas čia buvo praktikuo
jamas, kaip pagrindinis stovyklos 
užsiėmimas. Jei meškeriojimu ir 
buvo kiek nusikalsta 6-jam skautų 
įstatui, tai labai mažai, nes jo 
pažeidimo priežastis buvo tik viena 
kvailesnė, piršto didumo žuvelė, 
pakibusi ant . brolio Pauliaus 
meškerės kabliuko! . . .

Stovykla kuo ne kiekviena diena 
susilaukdavo pagelbininkų — 
tėvelių, kurie ypač nuoširdžiai' 
padėdavo maisto gaminime, o p. R. 
Luscombe išdrįso net vieną naktį 
praleisti stovykloje. Kalbant apie 
stovyklos gyventojus, tenka paminėti 
ir nepilnas pensininkas, be jokių 
atsakomingesnių pareigų, laiką 
leidęs senas stovyklų ruošimo 

veteranas, v.s. A. Karpavičius. Gi 
sesių gretas papildė viešnia iš 
Adelaidės, sesė Genutė Starinskaitė.

Svečių lankymosi dieną, sausio8- 
tą (sekmadienį), stovyklautojai 
dalyvavo Geelong’o St. Mary’s 
bažnyčioje. Stovyklą .aplankė rajono 
vadeiva, j.s.fil. R. Šarkis ir gana 
gausus geelongiškių svečių būrys, 
kuriuos skaniais pietumis pavaišino 
tunto stovyklų veteranas virėjas, p. 
P. Vaičekauskas. Tą pačią dieną 
stovykloje įvyko Skautų Židinio 
narių bei lietuviškosios Skautybės 
Fondo Geelong’e rėmėjų sueigos.

Stovykla baigta sausio 11 d. 
vėliavų nuleidimu ir užbaigiamuoju 
laužu. Stovyklos uždarymo proga. į 
paskiltininko laipsnį pakeltas sk. 
Danius Valaitis bei padėkota 
stovyklavietės savininkams, p.p. 
Šutams ir visiems talkininkams, 
prisidėjusiems prie stovyklos 
pravedimo.

Kalbant apie šią stovyklą, užgir- 
tinas vadovybės ryžtas stovyklą 
suruošti ir ją pravesti, tačiau abe
jotina ar ji pateisino eilinius stovyklų 
programinius reikalavimus?

ALKA

M. Juodišius — Cleveland, OH — 1 
dol.

V. Grybienė—T oronto, Ont.—2 50 
dol.

„SKAUTŲ AIDĄ” I
užjurius

ATNAUJINA

L. Kupcikevičius — Chicago, IL — 
35 DO dol. (Argent.)

J. Budrienė — Strongsville, Oil — 
5B0 dol. (Vok. Vasario 16-: ’os 
gimn.) ir 5100 dol. (E. Bacevičienei 
—- Argent.)

D. Orentaitė — Cleveland, OH .— 
5 DO dol. (Brazil.)

L. Lauciutė — Washington, D.C. —
5 DO dol. (Argent.)

Nuoširdus skautiškas ačiū
M. Jonikienė — administratorė

KAZIUKO MUGĖ 
BOSTONE

1 Prit. skaučių Šatrijos Raganos d-vės 
stalas. Iš kairės: draugininke ps.fil. 
Laimutė Švarcaitė- Karmos, Nina 
Phillips, Elytė Kazlaitė, pavaduotoja 
Regina Kulbytė ir Naida Šnipaitė.

2 Žalgirio tunto tuntininko pareigų 
perdavimas. Iš kairės: buvęs tun- 
tininkas j.s. Gintaras Čepas, Atlanto 
rajono vadeiva s.fil. Apolinaras 
Treinys, naujas tuntininkas sk.v. 
Vytas Jurgėla. Sveikinimą skaito

j.v.s. Mykolas Manomaitis.

3 Bostono Baltijos tuntas 
Kaziuko mugės atidaryme

4 Skaučių Birutės dr-vės stalas. Iš 
kairės: Rūta Bričkutė, draugininke 
vyr.sk. Aušra Vidugiry tė ir 
pavaduotoja Audra Veitaitė.

5 Raudonkepuraitės vaidintojai

.6 Vaidinimas Raudonkepuraitė. 
Raudonkepuraitė - Aida Janulaitytė, 
vilkas - Algis Veltas.

7 Paukštyčių Neringos d-vės stalas. Iš 
kairės: draugininke vyr.sk. Vita 
Špakevičiūtė, Laisvyda Janulaitytė, 
Daiva Goštautaitė, Rebecca Kalen, ir 
Rima Zikaitė. Trūksta: Alysa 
Šnipaitė ir Dainora Kupčinskaitė.

8 Vilkiukų Vyties dr-vės stalas. Prie 
stalo sėdi iš kairės: Vilius Vidugiris, 
Romas Banaitis, Viktoras Zikas. Iš 
kairės stovi: Dainius Banaitis, Algis ■ 
Kalvaitis, draugininkas ps. Bronius 
Banaitis ir Jonas Zikas. Trūksta 
Darius Lalas.
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Danos Račiūnės
nuotraukos
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I
Studijų dienų dalyviai ir svečiu iš Clevelando kun. G. 
Kijausku, S. J. klausosi pašnekesio.

V.s. Antanas' Paužuolis ir ps. Antanas Jarunas rūpinasi 
darbotvarke.

Prie draugininko ypatybių jaunieji vadovai. Studijų Dienų dalyviai.

v.s. R Fabijonas, kursų vadovas.

Įvade į pokalbį apie vieneto narių poreikius v.s. R 
Fabijonas (k.) vaidina draugininką, o v.s. A. Saulaitis, 
S. J, į skautus norintį įstoti berniuką.
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— Ar ji tavo pusseserė? — 
klausia Raselė.

— Ne, aš jos pusseserė, — atsako 
Audrutė.

* *

Iškylos metu draugininkas su 
vilkiuku Vilium užkopė į aukštoku 
kalną. Ąbu pavargo.

— Pažiūrėk, Viliau, kaip apačioj 
gražiai žaliuoja kukurūzų laukai, — 
sako draugininkas.

— Jei jums taip gražu apačioje, 
broli, tai ko reikėjo kopti į tokį statų 
kalną, — sako Vilius.

* * *

— Tėti, kai mane parveži iš 
sueigos, visada skaitai laikraščius ir 
žiūri televiziją. Perskaityk tuos 
laikraščius, kai aš esu sueigoje, — 
sako mažasis Darius.

* * *

— Pasek pasaką, močiute, — 
prašo Alytė.

— Kokią, anūkėle?
— Pačią gražiausią!
— Kad nežinau, kuri gražiausia, 

— sako močiutė.
— Tiek daug gyvenai ir nežinai, 

kokia pasaka gražiausia! — stebisi 
Alytė.

♦ * *

ĮCalbasi du vilkiukai:
— Vakar buvo labai baism 

priešais mane — liūtas, už nugaros— 
krokodilas, o dešinėje — didžiulė 
gyvatė!-

— O kas buvo kairėj pusėj?
— Kairėj buvo vartai į zoologijos 

sodą.

Gydytojas stovyklos am
bulatorijoje sako Linui:

— Išsižiok, parodyk? liežuvį!
Linas:
— Išsižioti galiu, bet liežuvio 

nerodysiu, nes taip daryti neman-
* * *

Pašnekesio metu stovykloje in
struktorius nori nuraminti 
įsidūkusius vilkiukus:

Netriukšmaukit! Sėdėkit taip 
ramiai, kad girdėtumėt, kaip skrenda 
musė.

Vilkiukai nurimo. Pagaliau 
vienas klausia:

— O kada skris ta musė?

Lituanistikos seminare in
struktorius tikrina gramatikos žinias.

— Išasmenuok veiksmažodį 
„eiti”.

— Einu . . . eini . . . eina ... — 
lėtai pradeda prityrusi skautė.

— Greičiau,' greičiau, — ragina 
instruktorius.

— Bėgame, bėgate, bėga, — 
pabaigia sesė.

* * *

Surinko S. J.
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