
1



KOVAS 1970 MARCH

OFICIALUS LIETUVIU. SKAUTU SĄJUNGOS ORGANAS 
įsteigtas 1923.III.15 Šiauliuose, Lietuvoje

Leidžia LSS Tarybos Pirmija
Prenumerata - metams $4.00, pusei metų - $2.50, paskiras nr. - 50c.
Garbės prenumerata - $10.00, garbės leidėjo prenumerata - $25.00

o Vyr. redaktorius: s. J. Toliušis
7418 So. Claremont Ave.
Chicago, ILL. 60636

® Pavaduotojai: v.s. A. Namikienfe, s. B. Vosylius
® Techninis redaktorius: v.s. V. Vijeikis
@ Redakcine kolegija: vyr. sk. I. Šerelienė, v.s. J. Vaišnys.S.J., s. B. Vindašienė
© Administratorius: s. A. Orentas, 6840 So. Campbell Ave., Chicago, ILL. 60629

SKAUTU AIDAS - The Scouts Echo
A Lithuanian youth Magazine, published 
monthly except July and August by The 
Lithuanian Scouts Association. Not for 
profit Illinois Corporation.
o Subscription $4.00 yearly, $2.50 half- 
yearly, single copy 50c.
o Address: SKAUTU AIDAS,

7418 So. Claremont Ave.,
Chicago, Illinois 60636

o Editor in Chief and Managing Editor 
Juozas Toliušis (same address)

o Office of Publication: ViVi Printing, 
4346 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60609 - Tel. 254-1122 

o Second Class postage paid at Chicago, 
Illinois.

• Redakcijos nariai kitur: 
s. B. Kidolienė - New York 
s. J. Starėnas - Holden 
v.s. B. Žalys - Australija Redakcija taiso ir trumpina 

rankraščius savo nuožiūra.

Viršelyje: sesės L. Švarcaitė ir 
[. Ignatavičiūtė skaito Kaziuko mu
gės Clevelande kvieslį.

nuotr. V. Bacevičiaus i

- v.s. Antanas Saulaitis, kaip nepoetas, buvo Skau
tų Aide paleidęs ir kelis mano vaikiškus darbelius. 
Jūs gal būsite griežtesni... Linkiu visam Redaktorių 
kolektyvui ištvermės ir - lietuviško žodžio strėlė
mis liesti jaunas skautiškas širdis.

(v.s. Stasys Jakštas, New York)

Prašau nepamiršti įtraukti jaunus rašytojus. 
Įtraukti juos be didelės cenzūros, su jų origina
liomis idėjomis. Gyvenkime šiandiena ir leiskime 
jaunimui į mus prabilti, nes jie kartais moka ir labai 
sumaniai pamokyti.

(s. Lilė Milukienė)

Jau seniai galvoju, kad vyčių/vyr. skaučių temati
ka SĄ at skiedžia nevaikišku turiniu. Man rodos, 
būtų geriau šį turinį palikti MUSU VYČIUI, o SĄ 
skirti grynai mokyklinio amžiaus vaikams.

(s. L. Grinius, Los Angeles)
* * * *

Sakykite, kokia paslaptis, kad redaktoriaus oro 
paštu laiškas atėjo be jokio pašto ženklelio (tik 
pieštuku pasėtas didelis klaustukas su ratu) ir paštas 
nefpareikalavo apmokėti?

A.S.

REDAKTORIAUS PARAŠTĖ

ATVIRAI KALBANT: SKUBAME...

Su persikėlimu iš' Atlanto pakrančių į Chicagą 
(beveik 1,000 mylių), šiemetinį "Skautų Aidų" už
griuvo greiti (-neatidėliotini) numatyti ir nenumatyti 
redakciniai, administraciniai ir spaustuviniaidarbai. 
Jaučiame, kad naujuosius žingsnius seka stebinčios 
prenumeratorių ir visų skaitytojų akys.

Jau išleidome tris numerius, ir nebus staigme
nos, jei išgirsime broliškų ir seseriškų kritikos bal
sų. Pirmieji kritikai esame mes patys - "Skautų 
Aido" darbuotojai, nes matome, kaip tikrai sunku pa
sivyti su persikėlimu prarastą laiką. Ir visuose iš
ėjusiuose numeriuose randame skubotumo pėdsakų.

. Laukiame, jog neilgai trukus prieisime prie ra
mesnio tempo, kad galėtume pasimatyti kiekvieną 
mėnesį su to mėnesio numeriu.

Budžiu,
s. Juozas Toliušis
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SENSACIJOS ir
SENSACIJOS

Sensacijos labai lengvai pagauna mūsų dėmesį ir vaizduotę. Spaudos didžiosios antraštės, televizijos vaizdai, krautuvių skelbimai jas iškelia, ir mes pamažu įprantame vis laukti ko nors sensacingo - kas stebintų, dirgintų, būtų nepaprasta.Kaip atsitinka su daugybe kitų dalykų, taip ir sensacijos gali tarnauti geriems tikslams įspėdamos, žadindamos veikti, norą sekti,keldamos nuotaiką, drąsą, tikėjimą, arba jos, deja, gali tarnauti blogiems galams, iškreipdamos, kir- šindamos, aiškiaimeluodamos,sukurdamos klaidingą vaizdą, naikin- damos, kas gera, gražu, taikinga, kilnu.

tai, ir skautybė savaime mokomus kovoti už jį - blogįbandome naikinti, kur tik galime. Keliame gėrį, kuriame gėrį, stengiamės jaunesniųjų akis ir širdis kreipti į gėrį, iš kurio plaukia laimė, grožis, stiprybė. Svetimus nelaimę, nepasisekimą, klaidas, žioplumus atjaučiame, ir niekad nepamirštame, kad geriausiose šeimose visko atsitinka. Nuo sunkumų niekas negali apsidrausti.Taigi nepriimame kiekvienos sensacijos už tikrą, skleistiną teisybę, bandome išsijoti, ką tenka girdėti ir skaityti ir net - matyti.O. S.Kovodami, mielieji, už pasaulį, kuriame būtų maloniau gyventi, persikelkime iš plataus gyvenimo į savo siauresnį gyvenimu. Tikriausia pastebėsime, kad ir čia sensa- cijo.s randa plačiai atdaras duris į mūsų namus - sensacijos, tarnaujančios visų gerovei, vienybei ir džiaugsmui, ir sensacijos, kurių platinimas ne tik niekam nepadeda, bet ne kartą pajuokia, skaudina, griauna, plėšia garbę, o, svarbiausia, teršia patį platintoją.Tarpininkas šiais laikais dažniausiai yra telefonas,taskantres- nis už popierių įtaisymas.- Ar girdėjai? ... Kažin, kaip ten buvo . . . Taip ir maniau ... Seniai įtariau . . . Taip jai ir reikia . . , Kitus kritikavo, o matai, kas dabar atsitiko... Jei taip, te- sižinie - nieko bendro nebenoriu

ŠV.JURGIO DIENAISek skautų patroną šv. Jurgį: naikink pikta pasaulyje, o pirmiausia pačiam savyje. Šeštasis įsakymas
* * * *Reikia ne tik vien žinoti, mokėti mūsų garbingos sąjungos nuostatus-, bet svarbiausia - pagal juos gyventi. Susikaupę apmąstykime, ar sąžiningai atliekame savo pareigas mokyklai, šeimai ir savo pavergtai Tėvynei. s. Vyrvaldas* * * *turėti . .. Ant peilių eina, nebegyvens . .. Turėjo parvežti namo . . . Ne pirmą kartą, juos ten matė . . .Kas graudžiausia: retai kas paskleistas klaidingas sensacijas atšaukia. Tiesą pasakius, atšaukti jas būtų sunku, nes sniego gniūžtė, mesta -nuo kalno ant kieno nors galvos ar garbės, jau virto lavina ...Kokios gi yra skleistinos sensacijos? Argi mes visi turime_bū- ti švelnios avelės minkštom pirštinaitėm, be nugarkaulio, bijančios blogį vadinti blogiu?Kovodami už gėrį - esame skau-r

Ne idealo nepasiekimas yra neskautiškumas, bet atsisakymas jo siekti, atsisakymas eiti pagal nusmaigstytas mūsų kelyje gaires.
* * * *Skautų šūkis yra gražiausias iš gražiausių: Dievui - Tėvynei - Artimui. Belieka tuos šūkius gyvenime realizuoti. Tai tačiau padarys tik jūsų pačių pastangos ir jūsų vadų sumanumas, pajėgumas pažadinti tas gerąsias jėgas, kurios glūdi jumyse. vysk. V. Padolskis
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VAIKAI IR TĖVAI 
JAUNI IR SUAUGĘ - 

VISI SKAUTAUJAM
Sesės ir Broliai!

Skautybė yra auklėjimas ir skautiškosios 
asmenybės ugdymas.

Sekdami skautybės linkmę, bandome gyven
dinti įžodį, įstatus, šūkį ir įvairius gerus skau
tiškuosius papročius. Kai mums pasiseka tai 
sėkmingai vykdyti, tampame skautais skautė
mis ir visaip užsiimame kaip skautai-ės: mo
komės, lavinamės, darome gerus darbelius ir 
bandome visaip tobulėti.

Skautauti juk gali kiekvienas ir kiekviena. Ir 

niekas nėra nė per jaunas tobuliau pradėti, kaip 
niekas nėra ir per senas vis lavintis bei vis to
bulintis.

Mes lietuviai skautai ir skautės esame su
sibūrė į didžiulę ir jau 50 metų gyvuojančią 
Lietuvių Skautų Sąjungą, kurios organizacinės 
gijos, mus visus jungiančios į tokią gausiąlie- 
tuvišką šeimą, yra išsiraizgiusios po visą lais
vąjį pasaulį ir visose vietose, kur yra lietuvių.

Smagu būti skaute ar skautu. Dar smagiau ir 
dar svarbiau būti lietuviu skautu ir lietuvaite 
skaute. Tai didelė laimė ir didelė garbė!

O labai puiku, kai į mūsų skautiškąjį sąjūdį 
palaipsniui įsijungia ištisos šeimos - vaikai ir 
tėvai, maži ir dideli, jauni ir suaugę. Taip pa
togiau skautauti ir lengviau laikytis lietuvybės.

Gi mūsų mielosios vadovės ir uolieji vado
vai visur ir visose vietose stengiasi, kad lietu
vių skautų-čių sąjūdis gyvuotų ir augtų ir kad 
mes visi drauge smagiai skautautumėm.

Geriausi linkėjimai visoms ir visiems!
Budžiu

Jūsų
v.s. A. Saulaitis, 

Liet. Skautų Sąjungos 
Tarybos Pirmininkas
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KAS YRA BERNIUKAS
Tarp nekaltos kūdikystės ir garbingo vy

riškumo randame labai malonų sutvėrimą, va
dinamą - Berniuku!

Tie berniukai yra įvairiausio dydžio, svo
rio ir kelių spalvų. Tas visas jų savybes riša 
vienas bendras šūkis: džiaugsmingai išnaudoti 
kiekvieną valandos minutę, kiekvieną dienos va
landą ir protesto ženklan, naudoti rėkimą (jųjų 
vienintėlis ginklas!), kada paskutinė minutė yra 
išnaudota ir kada jie tėvų guldomi nakties po
ilsiui.

Berniukai surandami visur: viršuj,apačioj, 
viduj, belipą kur nors, besisupą kur nors - 
lakstą ir šokinėją. Mamytės juos myli, mer
gaitės nemėgsta jų, vyresnė sesutė ai- broliu
kas skaitosi su jais, suaugę žmonės dažniau
siai nekreipia į juos dėmesio, o Dievulis juos 
globoja.

Berniukas yra šventa Teisybė su trupučiu 
purvo ant veido.

Kai esi labai užsiėmęs, berniukas yra kom
binacija triukšmo, trukdymo ir visokių kvai
liausių idėjų. Kai nori, kad jis pasirodytų, jo 
smegenys virsta tartum bulvių koše, arba jis 
tampa laukiniu gyvulėliu, pasiruošusiu sunai
kinti pasaulį ir save. . .

Berniukas yra nuostabus sutvėrimas: jis tu
ri arklio apetitą, jo virškinimo sistema pri
lygsta kardų rijikui, jo energija lygi kišeninio 
dydžio atominei bombai. Jo smalsumas pri
lygsta katės smalsumui, jo plaučiu talpa dik
tatoriška, jo vaizduotė aukščiausio laipsnio, jo 
kuklumas kartais lyginamas su laukų gėlele, 
jo įsitikinimų tvirtumas prilygsta plieno spąs
tams - entuziazmas pasireiškia rakieta, ir 
jeigu jis ką nors daro, jis turi penkis pirštus 
ant kiekvienos rankos...

Jis mėgsta ledus, peilius, piūklus, Kalė
das, kaimynų berniuką, miškus ir maudymąsi 
(čia jo natūralus prigimimas), didžiulius gyvu
lius, mėgsta savo tėtę ir ugnegesių mašinas 
Jis vos pajuda ir ne per daug vertina knyga 
be paveikslų, muzikos pamokas, išeiginius rū 
bus, kirpėjus, mergaites, paltus, suaugusiu 
žmones, ar ėjimą gulti...

Nėra nieko kito, kas taip anksti keltųs ir 
taip labai vėluotųsi pietums. Nėra nieko kito, 
kas taip džiaugtųsi laipiodamas medžiais, 
žaisdamas su šuniu, ar lakstydamas vėjuotą 
dieną. Nėra nieko kito, kas savo kišenėje ga
lėtų sutalpinti surūdijusį rastą peilį, pusiau su
valgytą obuolį, tris pėdas virvės, tuščią po
pierinį maišiuką, dvi kramtomąsias gumas, še
šis centus, laidyklę, nežinomos sudėties daikto 
gabalą ir ’'tikrą" žiedą su sprausminių lėktuvų 
greičių lentele ir dar su slapta vieta . . .

Berniukas yra nuostabios magikos kūrinys. 
Tu nuo jo gali užrakinti savo įrankių dėžę, bet 
tu jam negali užrakinti savo širdies. Tu gali jį 
išprašyti iš savo kambario, bet negali išprašy
ti jo iš savo minčių. Tenka pasiduoti, nes jis 
tavo užkariautojas, tavo valdovas, ir visa, ką 
tu darai, darai jam, tam mažam trijų pėdų 
aukščio, kates gaudančiam, triukšmo ir energi
jos pilnam daiktui. Tačiau kada tu grįžti iš 
darbo pavargęs ir pilnas palaidų minčių, jis 
yra tas nuostabusis daiktas, kuris tas mintis 
sujungia, teištardamas du magiškus žodžius: 
"Labas, Tėti!"

ps. Romas Pakalnis
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ASILAS -
PANIEKINTASIS 

INTELIGENTAS

Kodėl žmogus toks nedėkingas? 
Kodėl jiskantrų,ištikimątarnąap
kalba? Jau vien todėl, kad asilas 
negali kalbėti ir gintis, reikėtų ne
kelti jo silpnybių, kurių jame daug 
mažiau už geras ypatybes.

Asilas nesijaučia laimingas 
šiaurės kraštuose. Išnaudojamas 
jis užsispiria ir nenori bendradar
biauti - ar galima jį peikti už tai? 
Ar ne tą patį darytumėm? O jo il
gos ausys - charakteringas bruo
žas. Man jos, pavyzdžiui,labai pa
tinka. Ir iš tiesų, jis nebūtų tas 
pats be jų.

Taigi sakyti apie kitą žmogų - 
apie save mes niekada taip nekal
bame - kad jis kvailas ar užsi
spyręs kaip asilas, arba kad jo 
asilo ausys, tikrai negražu, ypač 
asilo atžvilgiu.

Jei kas galvoja, kad per asilą 
velnias vėl įsisuko į žmonių tar
pą po tvano, tai tas irgi klysta.

Legenda pasakoja, kad tik No
jaus kviesti gyvūnai galėję žygiuo
ti į arką, ir kad velnias tuo susi
rūpinęs, bet budėjęs.

Kada atėjusi asilo eilė, jis ei
damas tilteliu, sustojęs pagalvoti. 
Tada Nojus supykęs ir paraginęs 
jį šiais žodžiais:

- Eik į vidų, velniau!
Jei nelabasis pasinaudojo tuo 

kvietimu, kaltas buvo ne asilas, o 
Nojaus nekantrumas.

ILGAAUSIO AMŽIUS -
60 MILIJONU METU !
Naminis asilas turi ilgą,įdomią 

istoriją. Kilęs iš Abisinijos arba 
Somalijos laukinių Afrikos asilų, 
kurių yra dar ir šiais laikais, jis, 
manoma, buvo prijaukintas nauja
jame akmens amžiuje, prieš maž
daug 12 tūkstančių metų.

Laukinių asilų dar esama Mon
golijoje, Indijoje, Tibete, Alžire ir 
kai kur kitur.

Pats žodis asilas, asinus, ass, 
Esel ir pn., greičiausia yra kilęs 
iš hebrajų žodžio athon - asilė.

Asilas priklauso arklių grupei. 
Jai priklauso dar ir žebros'Afri
koje.

Arklių grupė mokslininkų tar
pe garsi tuo, kad lengvai ir labai 
suprantamai iliustruoja evoliuci
jos teoriją.

Arkliai, taip manoma, išsivys
tė iš 11 inčų į lapę panašaus pada
ro, gyvenusio prieš maždaug 60 
milijonų metų eoceno periode. Tas 
padaras turėjo 4 pirštus priešaki
nėse, 3 - užpakalinėse kojose ir 
pasirodė tuo pačiu laiku Europoje 
ir Amerikoje.

Eohippus - tas gyvulys - labiau
siai vystėsi Amerikoje. Neturėda
mas nei ragų, nei nagų nuo priešų 
gintis, jis turėjo gelbėtis bėgda
mas. Per milijonus metų pirštai, 
kuriais arklys daugiausiai naudojo
si, didėjo, o kiti mažėjo, kol iš 
trečiojo išsivystė dabartinė raginė 
kanopa. Du kiti pirštai nevisai din
go: jie tapo kulnim ir keliu.

Bėgti kieta, sausa žeme pasida
rė labai patogu. Tuo pačiu augo 
arklio svoris ir ūgis.

Nenuostabu, kad arklio likimas 
margas: juk kalbame apie daugybę 
milijonų metų!

Yra įrodymų, kad arklys Euro
poje dingo ir Azijoje vėl atsirado iš 
Amerikos, nes kadaise Sibiras ir 
Aliaska buvo sujungti žeme.

Per ledynmetį arkliai Ameri
koje išnyko; juos iš naujo įvedę 
ispanai šešioliktame šimtmetyje. 
Vadinamieji laukiniai Amerikos 
arkliai tėra pabėgusių arba palik
tų arklių giminės.

Vieninteliai tikrai laukiniai 
arkliai yra Pszevalskio arkliai ar
ba tarpanai Altajaus kalnynų sri
tyse ir Mongolijos pačiuose vaka
ruose.

Asilas turi arklio kanopas. La
biausiai todėl jis priskiriamas ark
lių grupei. Bet asilo karčiai trum
pesni už arklio, ir jo uodegos ašu
tai irgi trumpesni - tik nuo pusės 
kaba kuokštas musėms ar kitiems 
įkyriems vabalams baidyti.

Plauko spalva nevienoda,įvai
riuose kraštuose įvairi: nuo laba; 
šviesios iki pilkos, smėlio spal

vos ir net rudos, o Afrikos 4 pėdų 
aukščio pilkas asilas papuoštas 
tamsia juosta per nugarą.

Asilas patvaresnis už arklį - 
gyvena net iki 47 metų amžiaus. 
Jis taip pat labiau tinka sunkiems 
kroviniams vilkti ir ant kupros neš
ti, ypač siaurais, pavojingais ke
liais.

EGIPGTO PIRAMIDĖS 
ASILO NUOPELNAS

Asilas nepamainomas darbinin
kas ir patikima susisiekimo prie
monė Azijoje, Irane, Egipte, Pietų 
Europoje, Meksikoje, Pietų Ame
rikoje. Greitesnis ir lengvesnis 
vartojamas joti, sunkesnis-krovi
niui vilkti. Visur asilas turi savo 
vardą, ar tai būtų tolimojoje In
dijoje, ar Pietų Amerikoje. Visur 
jis tenkinasi menku pašaru, atsi
gėręs gali ilgai ištverti be van
dens ir apsipranta su visokiu oru, 
nors ir mėgsta šiltą klimatą.

Šiaip inteligentiškas, greitas, 
jis kaip jau minėjome , piktnau- 
dojamas tampa nejudriu užsispyrė
liu.

Kai egiptiečiai 3000 metų prieš 
Kristaus gimimą statė savo pa
minklus, jie naudojosi asilu. Ark
liai ten teatsirado maždaug 1,900 
prieš Kristaus gimimą.

Bet asilo istorija ne tik sena,
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Skaitydami šv. Raštą įsitikina
me, kad asilas plačiai dalyvavo 
žmonių gyvenime. Jis ištikimai 
dirbo laukuose, suko jiems laistyti 
mašinas ir dideles malti girnas. 
Jis taip pat ant savo nugaros ne
šė sunkias naštas. Net garsūs žmo
nės juo' jojo, norėdami pabrėžti, 
kad jų kelionė taikinga - karui bu
vo naudojami arkliai.

Asilas padėjo šv. šeimai pabėg
ti nuo priešų, ir net pats Kristus 
Verbų sekmadienį įžengė įJeruza- 
lę, jodamas asiliuku.

Šv. Rašte taip pat aprašomas at
sitikimas, kada asilė, Dievui 
leidus, prašneko. Pagoniškasis 
pranašas Balaamas jojo keliu, ir 
staiga prieš jį pasirodė angelas su 
kardu rankoj.

Asilė parkrito, ir Balaamas, 
kuris lengvai supykdavo, jai suda
vė, po ko gyvulys atidarė burną 
ir paklausė:

- Ką tau padariau, kad man tris 
kartus sudavei?

Čia ir baigsime kalbėję apie 
asilą.

Kada mūsų ranka pakyla bet ko
kį nekaltą, nebylį gyvulį mušti, 
prisiminkime Balaam© asilės 
skundą:

- Ką tau padariau, kad man tris 
kartus sudavei?

Pažiūrėję į mušamojo akis, gal 
:ą patį išskaitytume?

P. P.

PASAKA APIE EŽIO SPYGLIUS

(Apačioje yra šiai lietuvių liaudies pasakai rei
kalingi žodžiai. Atradę tinkamą žodį, jįišbrau- 
kime ir įrašykime į jam skirtą vietą.)

Ežį Dievas sutvėrė, kaip ir kitus gyvulius, 

ir davė jam labai švelnius plaukus. Ežys tais 

savo.......................................labai...........................

.................Vieną........................jis eidamas pro 

eglę, įsidūrė įjos............................. savo . . .

........... . Tada ....................... kreipėsi
į eglę, sakydamas:

"Kad............... turėtum tokius ..................

....................... plaukus aš, tai ir 

..............aukščiau laikytum, o kad.......................  

tokius negražius ir................................. ,. tai ir

laikai juos .................................... nulenkus, kad

praeiviai susibadytų."

Dievas...................................... tokią..................

kalbą, labai ...................................  . ir sako:

"Kad tu taip................................................savo

švelniais...................................ir...........................

ant tų, kurie turi.....................................plaukus,

tai.................nuo šios.............................. turėsi

juos dar.....................................  . . , , kaip šios

................................... spygliai!"

Nuo tos dienos ežys ir turi aštrius plaukus.

(plaukais, didžiavosi, spyglius, jis, kartą, 
snukutį, švelnius, kaip, tu, turi, žemai, 
aštrius, šakas, ežio, išgirdęs, supyko, 
didžiuojiesi, pyksti, aštrius, plaukais, dienos, 
aštresnius, tu, eglės)
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Poetas Antanas Strazdelis
LSB Vyriausias Skautininkas 
Juozas šarauskas

BALAJVDfJ'
Balandis, mūsų ketvirtojo mė

nesio pavadinimas, nusistovėjo tik 
praėjusio šimtmečio antroje pusė
je. Seniau Lietuvoje įvairiu laiku 
bei įvairiose vietose ketvirtam mė
nesiui žymėti vartoti kiti pakaita
lai: balandinis, karvelis, karveli- 
nis, sultekis (sulos tekėjimo laikas; 
vartota Maž. Lietuvoje). Tautosa
kininko kun. Jucevičiaus raštuose 
balandis yra minimas dar mildvi- 
niu mėnesiu. Šis mūsų praėjusio 
šimtmečio lituanistas net teigęs, 
kad senovėje Lietuvoje metai pra
sėdėdavę balandyje, tad šis mėnuo 
buvęs pirmasis.

Balandžio mėnesį gimė poetas, 
kun. Antanas Strazdas (1763.IV.
12), arba žmonių populiariai vadi
namas Strazdeliu. Jo dainos, ku
riose vaizduojama kaimo buitis, 
darbai, gamta, žmonių buvo greit 
pamėgtos, plačiai paplito ir ran
damos įvairiuose liaudies dainų 
rinkiniuose. Ogi ir dabar dar ne
same pamiršę ir tebegiedame jo 
populiariąją giesmę "Pulkim ant 
kelių."

Su spauda rišame ir kitą žymią 
datą - 1904 m. balandžio '24-tą.

Tada, po 40 metų draudimo nau
doti lotyniškas raides lietuviškai 
spaudai, anuometinėje rusų oku
puotoje Lietuvoje šis draudimas 
buvo panaikintas. Spaudos draudi
mo laikotarpiu buvo paruoštas liet, 
spausdiniams pritaikytas rusų rai
dynas, lietuvių vadinamas "graž
danka" ar tiesiog "kirvukais".

Tačiau draudimo metas buvo 
milžiniškos kovos laikotarpis: 
knygnešiai kovojo su lietuviška 
knyga rankoje ir laimėjo. Per visą 
40 metų, spaudą uždraudus, Maž. 
Lietuvoje išspausdinta virš penkių 
milijonų egzempliorių, viso 1352 
knygos, kurios slapta buvo gabe
namos Lietuvon.

Neprikl. laikotarpyje paminėti
na 1919 m. balandžio 4-toji, kada 
Valstybės Taryba pirmuoju Lietu
vos prezidentu išrinko Antaną Sme
tona.

Skautiškame kalendoriuje ba
landis atžymėtas sekančiomis žy
mesnėmis datomis:

SNIEGU VĖTRA

Uhu, uhu langus daužo 
Sniego kamuoliai balti; 
Sukas, raitos vėtrų bangos, 
Lyg raganiai užburti.

Tai sustaugia, tai sušvilpia, 
Rodos šaukia nežinion.
Tartum kaukia pasiilgę 
Alkani vilkai mėsos...

Tai nusviedžia sniegų šluota, 
T ai vėl pakelia aukštyn;
Suka ratlankį snieguotų, 
Stumia goburiais pirmyn.

Nieko, nieko nematyti,
Vien tik sniego sūkuriai, 
Balti žirgai užkinkyti, 
Lekia viesulų keliais.

J. Gražulienė

Lietuvos prezidentas 
Antanas Smetona

1919 m. įvyko steigiamasis 
Skautų Paspirties Draugijos (rė
mėjų) susirinkimas. Pirmininku, o 
kartu ir skautų šefo pareigoms, 
išrinktas dr. J. Alekna. Tų pačių 
metų balandžio 25 d. susiorgani
zavo pirmoji Kaune skaučių "Kar
velių" skiltis, kuriai vadovavo M. 
Račkauskaitė ir Kairiūnaitytė. 1934 
m. bal. 8 d. buvo sušauktas visos 
Lietuvos skautininkių suvažiavi
mas.

1936 m. balandžio 30 d. patvir
tinta atskira Skautų Brolijos vadi- 
ja (Vyriausias Skautininkas - v.s. 
J. Šarauskas).

1946 balandžio 28 d. įvyko ant
rasis išeivijoje (Augsburge) Są
jungos suvažiavimas, kur buvo iš
rinkti valdomieji organai: Tarybos 
P-ku išrinktas v.s. K. Palčiauskas, 
Brolijos VS - v.s. V. Čepas, Sese
rijos- VS - v.s. J. Vaičiūnienė.

8

8



Wtttt/OTOJO sppomm/

MAZgĄĮ

Kasia meskerto|i su plonu valu ir, naly,gi»ti( 
apysunke blizge, yra patartina blizges 
gak naudoti storesnę, stipresnę liniją, 

kurt atlaikglU mėtomo 
E svorio praainęjtam- 

M-5i$ storesnio w- 
= lo galas turėtą įbti' 

tokio ilgio, kad už
tektą nuo blizgei

„. . . . per meŠkerko-
cto pervermto žiedus dar kelelą 
kartu apsukti aplink Špūle. 
parodytas mazgas tinka skir
tingo stono, valams su
jungti. Surišęs, stipriai’ 
soveržk!

ZVEJU."MARkė"puikos 
mazgas surišti nylono 
valus .koržvtju. kilpa 
dažnai išslysta ir pa- 
nasileidžū- 
’ Sek rišimo eilę, su
mezgęs- pamažu ir, 
$Iipna< SUVERZk./

0 cia kitai patvarus mazgas 
kabliukams ar blizgėms užkabinti. 

Perverk lak*ą. galą per kabliuko 
ausytą ir, apsukęs 

ę kartus aplink va-
|ą, vėl lįsk pro, pir- G> 

mąią kilpelę (p** kab-, .
liukoi.Tbda atgal per dtdziaią. kilpą - kaip 

parodyta piešinjjĮe. ATSARGIAI, stipriai 
suveržęs, nuplauk likusį galą.

gilumine KILPA" praktiška tuo, jog galima ją pa- 
dargti visokio norimo dydžio, hte-fįimirsk.-kad 
nesUhkiolu. ir būtu, stipri,prieš įveriant kilpą,sukeisk 
dvigubą valo dalį bent 5 kartus!
Veržti mazgą, lėtu ir «
vienodu tempimu.
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Ar girdėjote, kaip 
gražiai mūsų broli 
dainuoja skautiškoje 
plokštelėje? Šio lape 
"plokštelėje” trūksta 
dainų žodžių. 
Įrašykime! Dainų 
žodžius galime rasti 
ant plokštelės voko.

i

Atlantas jungia mūs stovyklą 
Su Lietuvos lauką dvasia. 
Prie Baltijos skautybė gimus 
Gyvuoja mūsų širdyse.
(Ref.)

10

TRAKU STOVYKLOS

DAINA

Ir vėl iš Trakų bus išsiųsti šaukliai, 
Skelbt išlaisvintos tėviškės šauksmą. 
Didvyriškas sienas nušvies vėl laužai, 
Ir skardės jos nuo skautiško džiaugsmo.

Jau taip seniai įsavų miškų 
Nematė mūsų skautija, 
Bet laisvę Lietuvai laimėję 
Sugrįžom vėl dainuot su ja.

ps. Livija Garsienė

Sekančius du lapus išimkite, 
sulenkite per puse ir susin
kite per vidurį, štai ir turite 
knygelę apie burmistro ožką.
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Česlovas Grincevičius

Kėdainių pasaka

Šitoji istorija, kaip ir daugelis kitų, prasideda žodžiais: 
tas buvo anais senais, vadinas, gerais laikais. Iš tikrųjų ne 
taip jau seniai: tie, kurie žino, sako, jog tas įvykę gal prieš 
porų šimtų metų ar kiek daugiau.

Karų ir užpuolimų apnaikintas Kėdainių miestas jau ne
sivaržė dėl pirmenybės su Vilniumi ar kitais didžiaisiais 
miestais, tačiau vis dar sugebėdavo kuo nors pirmauti ir 
ryškiau išsiskirti iš kitų Didžiosios Lietuvos Kunigaikšti
jos vietovių. Taigi ir anais laikais, kai iš Dievo malonės,

1
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šviesiausiojo kunigaikščio Radvilos valia ir piliečių prita
rimu miesto burmistru buvo prakilnusis ponas Izidorius 
Jaugėla, Kėdainiai pagarsėjo ne šiaip kokiu menku dyvu, 
bet savo laikrodžiu. Taip, tiesiog stebuklingu miesto rotu
šės laikrodžiu.

Rotušė stovėjo miesto centre, prie aikštės, šalia di
džiulės, dar ir šiandieną tebesančios su keturiais bokšte
liais reformatų bažnyčios. Vyriausioji miesto galvos būstinė, 
kaip ir dera jos šviesiam paskyrimui, taip pat turėjo aukštą, 
smailų bokštą, o tame bokšte ir buvo toji didžioji miesto pa
žiba, nuostabusis laikrodis, teikęs ne vien tik Kėdainiams di
delę šlovę ir garbę, bet ir visai Lietuvai pasididžiavimą.

Anais laikais dar ne daug miestų Europoje turėjo tokių 
brangių prasimanymų, kaip mechaniniai laikrodžiai. Tik ku
nigaikščio Radvilos dosnumo dėka iš Tilžės, ar net pat Nuern- 
bergo, buvo atkviestas laikrodžių meistras Hans Christian 
Sieben Niecky su gizeliu, kurį visi paprastai Makseliu vadi
no, kad jis ir čia tokį laikrodį, geriausią kokį tik galima, 
įrengtų.

Meistras su gizeliu, o taip pat eilė vietinių pagelbininkų 
visą vasarą triūsė, karstėsi į bokštą, kalė, šūkavo, keikėsi* 
gainiojo vaikus ir įrengė tąjį stebuklą. Ir ką jūs pasakysit! 
Lygiai taip ir buvo, kaip kalbėjo ir tie, kurie šiek tiek žinojo, 
ir tie, kurie tik linksmus prasimanymus skleidė: laikrodis 
ne tik rodė ir garsiai skambino visas valandas, bet dar ir to
kias komedijas išdarinėjo, kad žmonės pradžioj kas valandą 
mesdavo darbus ir bėgdavo į aikšte žiūrėti to, kas ten bokšte 
dėjosi.

O dėjosi štai kas: aukštai, kur rodė laiką, kas valandą 
atsidarydavo tam tikros durelės ir būdavo aiškiausiai matyti, 
kaip virš laikrodžio pasirodydavo toks tai iš medžio drožtas 
ar galai žino iš ko išlietas senis su kūju ant pečių. Ir tada taip, 
kaip ponas meistras iš Tilžės, ar net iš paties Nuernbergo, 
Hans Christian Sieben Nieczky norėjo, tas mūsų medinis senis 
savo kūle visa jėga tvodavo į čia pat pakabintą varinį varpą 
tiek sykių, kiek žalia laikrodžio rodyklė rodė valandų. Varpo 
skambėjimas sklido po miestą, gi miesto garsas po visą di
džiule to laiko Lietuvą.

Bet čia dar ne viskas ir tuo nesibaigia. Svarbiausia ir 
įdomiausia kaip tik bus, kas po to seka: kai anas senis už
simodavo varpui paskutinį kartą, iš paskos tuo pačiu keliu 
iššliauždavo irgi, medinis neraliuotas sutvėrimas, baltas, 
riestais ragais baisenybė ožys ir savo nepataisomu įpročiu
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pašokdavo ir rėždavo tam gerajam seniui į nugarą. Mūsų 
varpininkui nieko kito nelikdavo, kaip tiktai vikriai apsi
sukti ir tuo pačiu kūju užsimoti tam pikčiurnai. Raguotasis 
padaras irgi ant tokio tai ratuko ar ašies apsigręždavo ir 
smukdavo atgal. Senis, žinoma, išsivydavo. Teatras baig
davosi, durelės užsidarydavo. Vienos valandos pertrauka. 
Aukštėj pasigirsdavo patenkintąją žiūrovą juokas ir šauks
mas. Miestas turėjo ne tik duonos, bet prasimanė ir žaidimą.

Toji ceremonija kartojosi dieną ir naktį, mėnesius ir me
tus, lyjant ar sningant, stebint miniai ar niekam nesant. Pir
maisiais mėnesiais žiūrovą prisirinkdavo net per daug, vėliau 
tik atlaidą ar prekymečią dienomis būdavo sunku arčiau pri
sigrūsti. Pavakariais prie laikrodžio jaunimas skirdavo pa
simatymus. Neklaužadas vaikus motinos ėmė bauginti atiduo- 
siančios laikrodžio ožiui. Laikrodžio pažiūrėti, sakoma, buvo 
atvažiavęs net Vilniaus vyskupas ir Traką vaivada.

Gal tas laikrodis su savo seniu ir ožiu būtą išlikęs iki 
mūsą dieną, jei ne viena begaliniai pikta ir neprotinga ožka, 
kuri šią Lietuvos įžymybę pavertė niekais.

Istoriją apie tą kvailą ožką irgi reikia pradėti nuo pra
džios: sykį mūsą prakilnusis burmistras Izidorius Jaugėla 
svečiavosi Kampuolivarke ir iš ten parsivežė beveik užaugu
sią ožkutę. Ožkutė jam ten labai patiko dėl jos nepaprastai 
gyvo temperamento. Ji ten dvarely su visais gyvuliais, ne
išskyrus nei savo tėvo, nuo ryto iki vakaro mušėsi, daužėsi, 
galinėjosi.

- Nežinai nei kas su ja daryti, - skundėsi ponas Nivins- 
kas Jaugėlai. - Jos protėviai buvo kaip ir visi. Šitai, tikriau- 
•siai, turėjo įtakos keisti ugniniai ženklai danguje tą naktį, 
kai gimė.

ugnies ženklą reikšmės ponas Jaugėla per daug nevertino, 
gi ožkytė jam patiko, ir jis džiaugdamasis ją parsivežė. Jam 
kaip tik tokios ir reikėjo, kuri pati mokėtą susitvarkyti su 
miesto ■ padaužomi s.

Ožkytei mieste viskas patiko: ir neregėtai aukšti mūrai, ir 
varpą skambėjimas, ir gražiai apsirengusią žmonią daugybė, 
liet čia kas? Ponas burmistras nori ją laikyti tame uždarame 
kieme? Ne, čia jis, greičiausiai, tik pajuokavo.

Su nauju įnamiu susipažinti prisistatė kiemo gyventojai. 
Pirmasis pasirodė absoliutus šio kiemo valdovas šuo Pūkis. 
Dar jis nespėjo nei savo nusistebėjimo viešniai išreikšti, kai 
pajuto ragą galybę šone ir kaukdamas išdūmė į gatvę ir tik

3

13



sutemus slapstydamasis grįžo į kiemą. Katinas Niurna abe
jingai iš savo šilto kampelio viena akimi pažvelgė į naują gy
ventoją, bet jo nekvaila prigimtis leido greit įvertinti padė
ties rimtumą, ir kaip kulka šoko į kiemo kaštaną. O vištelės, 
kiek joms kliuvo, kiek ten vėjui buvo darbo, kol ją plunksnas 
surūšiavo, suskaičiavo ir po laukus išnešiojo!

Ožkytė negi trypsės uždarame kieme: vienas, du, o trečio 
nespėjus nei pasakyti, ji jau buvo anapus tvoros.

- Vaje, kokie čia platūs vandenys, o už ją vėl naujas pa
saulis! - džiaugėsi baltavilnė, išvydusi Nevėžio vagą.

Pirmas jos noras - atsidurti anapus upės, jai baigėsi 
nelauktai prastai: žengė žingsnį ir pasijuto vandeny iki pat 
barzdos. Bandė antrą, trečią kartą, ir vis tas pats.

____- Čia tiesiog jūra, net pabraidyti negalima! - šaukė visa 
drebėdama ne tiek iš šalčio, kiek iš pykčio.

- Kvailas vaike, matyt iš karto, jog būsi iš kaimo, - iš
girdo šalia savęs poros ožką juoką.

Jos dar nespėjo savo išminties išsakyti apie upę, kai tuoj 
abi pajuto nesubrendėlės ragą smailumą viena vienam, kita 
kitam šone.

- O tu, straksint! kvailybe, - suriko senės, kad net žvirb
liai išląkstė, ir pasirengė rimtai kovai su nepažįstamąja.

Čia mes smulkiau nepasakosim, kaip toji neprilygstamoji 
kova vyko, bet po keliu minučią mūšio vietoje nei vienos, nei 
kitos senės nebuvo, o jauniklė jautėsi, lyg kovos būtą dar nė 
nepradėjusi.

Neilgai trukus ožkytė turėjo antrą reikšmingą susitikimą 
su ten pasimaišiusiu mandagiu šuneliu, o paskui su to šunelio 
pagalbon iššauktais dviem šunimis milžinais, senais miesto 
veteranais.

Kiek nustojo tie, kurie nematė anos kovos, kai mūsą nar
sioji, mikliai puolusi, nuo kranto abu nenaudėlius, kaip pūz
drus, į upę nuriedeno. Vargšai nuvainikuotieji herojai!

- Gelbėkitės, jei dar galite! - šaukė šuoliais lėkdami su
lamdyti šunys kitiems žaidimą draugams. - Jei kas nori pa
matyti smaką, tai bėkite prie Nevėžio, jis ten ožkos kaily.

Iki saulės nusileidimo ožkytė turėjo daug gražią ir atminti
nu susitikimą su paupio lankytojais, kurie toje istorijoje nėra 
užrašyti. Tik, sakoma, su žvirbliais tai buvusi menka pažintis: 
tupi jie topolio viršūnėje, švilpauja, prasivardžiuoja, kaip 
storžieviai - ir sutvarkyk tu juos. Ne tik begėdžiai, bet ir 
bailiai.

Grįžusi namo, ožkutė jautėsi patenkinta, kad ponas bur
mistras jau žinojo šias istorijas ir paskatinančiai ją pa-
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glostė.
Kitą dieną iš pat ryto ji jau vaikštinėjo paupy. Ten vėl 

sutiko kelias nepažįstamas (ir nedraugiškas) ožkas, o už 
miesto priėjo kaimene avių ir bandą galviją. Kiek jai ten 
buvo darbo! Kad ne tie neišmanėliai piemenys, greičiausiai 
iš viso to bebūtą lavoną laukai (taip galvojo ožkutė, šlubuo
dama namo; kas jai uždraus galvoti?).

Ožka greit buvo žinoma visam paupy. Visi kalbėjo apie jos 
pyktį ir norą daužytis su kiekvienu, kuris jai pasimaišydavo. 
Jos erzinti ėmė rinktis miesto vaikai. Su jais kova buvo sunki. 
Ką ji viena vargšė galėjo padaryti prieš ją visą būrį, kai jie tik 
iš tolo akmenis svaidė arba vandeniu taškydavos?

Vieną kartą po tokio nesėkmingo susikirtimo didžiai suer
zinta ožkytė bebėgdama iš paupio pyktį nukreipė į Abraomą. 
Ramus senis savo krautuvėlės duryse sėdėjo ir, galvą lin
guodamas, pusbalsiu skaitė labai šventą knygą. Staiga jis 
prieš save išvydo tokią tai aukštą, baltą baidyklę, kaip ka
miną. Ne, nieko baisesnio iki šiol dar nebuvo matęs: jis ne
spėjo nei aiktelėti, nei išsigąsti, kai tas kaminas-ant jo griu
vo. Krūtinėje pajuto skausmą, o pats gulėjo aukštielninkas. 
Apie jo galvą maskatavo pora ožkos ragą. Jau jis žinojo, 
kas su juo atsitiko. Ach, kaip jis nenorėjo taip negarbingai 
mirti!

- Žmonės! - šaukė Abraomas, įsitikinęs, kad jis dar gy
vas, - gelbėkit!

Ir tikrai kažkas įėjo į krautuvėlę ir rado besikapstantį 
žmogą ant grindą tarp pabertą riėstainią, medauninką ir pi
pirą. Ožkytės jau nebuvo. Ji stumdėsi kitoj aikštės pusėj ar 
tik ne su vaistininku (kiek žinoma, ir gerokai lazdą gavo).

Istorija toliau nesako ir nutyli, su kuo daugiau mūsą nar
siausioji grūmėsi tą dieną ir kiek imtynią laimėjo. Tik yra 
žinoma, kad vakare buvo toks pasikalbėjimas su prakilniuo
ju burmistru:

- Blogi atsiliepimai apie tave sklinda mieste, - oriai tarė 
miesto galva, - būk protingesnė, mano minkštavilne.

- O kas man darbo, ką apie mane kalba mieste.
- Įsidėmėk, kad žmonią užkabinėjimais tu kenki ir sau, ir 

mano geram vardui bei aukštom pareigom, tu, netašytasis su
tvėrime, - jau pakeltu balsu kalbėjo ponas Jaugėla.

- Ar tamstos vardui būtą geriau, jei aš būčiau kaip miesto . 
vežėjo Cipkės nukamuota kumelė ir nukarusia galva slampi- 
nėčiau patvoriais ?

- Ar supratai, ką tau sakiau? - suriko valdžios žmogus ant
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kvailos ožkos, - draudžiu toliau taip elgtis su mano miesto 
piliečiais, tai ir viskas!

- Štai kas! Tamsta tai gali su manim daryti, ką tik nori, o 
jau aš be tamstos žinios ir įsaulęgalvos pakreipti negalėsiu?

- Pikčiurna ir dar ožka užtai ir esi, kad nieko nesupranti 
ir nežinai, kokią valdžią turiu ant tavęs. Jei tu ir toliau taip 
elgsies ir su manim šnekėsi, tai uždarysiu į daržine ir dar 
pririšiu.

- Aš nenoriu šiam laisvam mieste būti pririšta. O jei 
taip kada padarysi, aš rėksiu, protestuosiu ir daržinę į šipu
lius sudaužysiu.

- Nutilk ir su aukščiausia valdžia nepagarbiai nekalbėk. 
Galiu uždaryti tave ir į kalėjimą. Šiandien mūsą kalėjime tėra 
vos vienas piktadaris, ir sargai neturi darbo. Ją džiaugsmui 
tu būsi antras kalinys, - pagal įstatymus ir paragrafus miesto 
galva dėstė reikalą ožkai.

- Kažkodėl neprigirdžiu, tai jei ką gudraus man pasakei, 
viskas eina niekais, - ir čia raguota veislfe nusisuko į kitą 
pusę.

- Saugok savo kvailą kailį ir dar kvailesnius ragus.
- Me!
Jūs manote, kad mūsą ožkytė po tokio reikšmingo pasi

kalbėjimo elgėsi atsargiau? Visai ne. Ji ir kitą dieną grįžo 
apdraskyta, apdaužyta, suvargusi, Kad ji jaustąsi pralaimė
jusi - ne, to nebuvo matyti. Ji kaip tik džiaugėsi naujais lai
mėjimais ir nenustovėjo.

- Dabar tai norėčiau sutikti liūtą ir jį į kruopas sumalti. 
Duokit man liūtą! Ar šiame mieste nėra liūto?

Katinas, kaip ten tuo laiku buvusią kieme gudriausias, dėl 
viso pikto palipėjęs aukščiausion stogo vieton ir, būdamas ap
saugotas nuo liūtą ramdytojos netikėto pykčio, pro ūsą paste
bėjo:

- Liūto, lyg tyčia, neturime. Būtą malonu matyti, kaip jis, 
baltą kailį pasitiesęs, ožkiena užkandžiautą. Bet tu pabandyk 
pirma įveikti rotušės laikrodžio ožį. Jis ten jau eilę metą su 
seniu daužosi. Einu lažybų iš svaro lašinią, kad jis ne tavo ra
gams.

- Ožys rotušės bokšte! Ir kaip aš, žiopla, iki šiol to neži
nojau?

Neilgai trukus ožka jau stipinėjo vakarėjančioj aikštėj ties 
rotuše. Veltui žvalgėsi į bokštą ir laikrodį. Kokia ten drama 
ėjo, tamsoje negalėjo įžiūrėti. Kad katinas nemeluoja, neabe
jojo. Jis iššliaužiojęs miesto stogais ir visas paslaptis žino.

Sunki ir ilga naktis buvo ožkytei. Blogai miegojo ir sapnavo
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neregėtas baidykles, kurių įveikti į ji negalėjo.
- Nesu prietaringa, irldaikūs ssapnai negali sumažinti mano 

karingumo, - samprotavo vos tik ^patekėjus saulei.

Miestas dar miegojo, ir tik pora sargų šlavė grindinį ten, 
kur ponas Izidorius Jaugėla turėsiąs eiti įdarbą ir, aišku, pa
stebėti sargų stropumą. Jie dirbdami nemažai kalbėjos ir visai 
nekreipė dėmesio, kad kažkokia ožka slampinėja aplink rotušę. 
Tai jos reikalas.

Atėjo metas, ir senis su tvote išslinko valandų mušti. 
Paskui, žinoma, atsirado ir ožys. Žodžiu taip, kaip buvo nu
matyta išmintingojo meistro Hans Christian Sieben Nieczky.

- O tu, sūdytos mėsos maiše, dar pažinsi mane! - lyg 
pjaunama, subliovė ožka ir pasileido į rotušę.

Durys iš aikštės buvo uždarytos, bet ji rado kitas atdaras 
iš kiemo. Užtiko ir laiptus ir jais užsirioglino iki pat vir
šaus.

Prieš jos nosį garsiai švytavo kažkoks geležgalis, sukos 
ratai, rateliai. Ožio nebuvo, ir ji nežinojo, kur jo ieškoti. 
Nedings, žinoma, tik reikia to kerėplos palaukti.

Po ilto laukimo ir drebėjimo pagaliau išgirdo ir pamatė, 
kaip šoninės durelės atšoko ir išvažiavo ant karties senis su 
<ūju. Kad jis buvo medinis, ji iš susijaudinimo nepastebėjo; 
galima buvo apkursti nuo varpų dūžių, bet ji ir to negirdėjo. 
Ji tik laukė trepsėdama to, kas dabar turi sekti.

Štai ir jis!
Dar niekad ji nejautė tokio pykčio ir užsidegimo, kaip šią 

valandėle tam ožiui. Kad galėtų smarkiau tvoti, atšoko žings
nį atgal ir tada visomis jėgomis įpriekį. Paskutinę tik sekun
dę pastebėjo, kad ožio akys buvo iš stiklo, o jis pats medinis! 
Nuo to tik dar labiau užvirė jos kraujas, ir dar smarkiau įrė
mė ragus į tą apgavystę.

Viešpatie, būtų buvę geriau nematyti viso to, kas ten įvyko! 
Medinis ožys suskilo į kelis gabalus ir griuvo į senį; įsibė
gėjusi ožka, ožio dalys, senis, kūjis ii' kitkas nutraukė varpą 
nuo ašies; varpas su visais anais padargais įkrito į laikrodžio 
mechanizmą; paskui viskas urmu: ožkytė, ožys, senis, varpas 
ir laikrodžio ratai, ratukai, ašys, rodyklės pasipylė tiesiai į 
aikštės grindinį . . .

Ties rotuše stovėjo mūsų minėtieji sargai ir vis dar kal
bėjo apie švedų karus, kai ant jų pradėjo byrėti anos laik
rodžio dalys. Dar jie nespėjo nei susivokti, iš kur visa tai, 
kai baisiai skambėdamas, kaukdamas šalia jų krito varpas, 
nuo grindinio pasipylė į šalis kibirkštys ir žliuogtelėjo bal-
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tas, minkštas, ožio kailio maišas.
Ne, juk tai baisiau, negu baisu: tikras dalykas - miestas 

griūva! Tuoj atsivers žemė, prasmegs namai. Amen viskam. 
iNei pasaulio pabaigoj negali būti didesnės Išgąsties.

- Švedai užpuolė! Švedai! Bėkite, kur kas išmanote, slėp
kitės, lįskite į žeme! Oi, galas mums! - šaukė sargai ne savo 
balsu ir kiek tik kojos nešė, rūko miesto gatvėmis.

- Kas? Švedai? Kur tie švedai? Ar dega kas nors? - mie
guisti piliečiai kaišiojo galvas pro langus.

- Mes tiek daug nežinome, bet rotušė jau pradėjo griūti, 
aikštė pilna lavonų, nuo armotų trenksmo kyla kibirkštys ir 
baisiausios liepsnos. Pone Karaliau, už ką tokia koronė?

Išgąstis turi ilgas kojas, ir gandas apie švedus sklido 
greičiau, nei mūsų sargai skriejo, nei lekia iš lanko paleista 
strėlė.

Neužilgo piliečiai jau matė, kaip uždusę, kaukšėdami į 
grindinio akmenis gatvėmis bėgiojo ginkluoti miesto sargy
biniai ir veltui jieškojo švedų. Krautuvininkai atidarinėjo 
ir uždarinėjo duris, žingeidūs vaikai vieni korėsi į bažny
čių bokštus, kiti nors ant stogų, bene pirmieji pamatys kaž
kokius nematytus švedus. Tik ponas Radvila, nusimanyda
mas tarptautinėje politikoje, prikeltas iš miego suabejojo 
švedais:

- Gal koks razbaininkas pasigėręs eibių pridarė ar vėl 
žulikai į Moškės stadalą kiaulę uždarė. - Tačiau dėl visko 
liepė keliems raiteliams nujoti į miestą pasidairyti.

Šalčiausiai žinią sutiko burmistras:
- Aišku, čia vėl ožkos darbas. Laimei, paskutinis.
Po valandos viskas buvo aišku, ir paniką pakeitė nuste

bimas. Miestiečiai smalsiai traukė į aikštę. Ten vienas už 
kitą garsiau, visad viską teisingiausiai žinantieji aiškino nau
jai atvykusioms, kaip ir kodėl visa tai įvyko ir kas dėl to 
kaltas, ir kad jie tai jau iš anksto buvo pramatę, kad kitaip 
ir negalėjo būti.

* * * *

Čia istorija nutrūksta ir toliau nesako, kaip ilgai Kėdainiai 
gailėjo ir verkė laikrodžio. Tik yra žinoma, kad vienintelis, 
kuris džiaugėsi šia nelaime, buvo savanaudis katinas Niurna: 
mat nebus kas pareikalaus praloštų lažybose svaro lašinių.

Apie nepaprastą burmistro ožką pasakojimai buvo gyvi iki 
šios dienos. Kažin, ar ne jos liūdnam atminimui viena miesto 
aikščių prie Radvilų ir Josvainių gatvių ir buvo pavadinta 
Ožkos vardu?
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KAI SUSIRENKA VILKIUKAI
Neseniai garsiajame Gilwell'io parke, Anglijoje, 

įvyko vienos dienos vilkiukų iškyla, kurion buvo su
plaukę virš 30 tūkst. berniukų ir vadovų. Iškylos 
metu vyko žaidimai,plaukymas,meškeriojimas,ren
gėjai buvo atgabenę net drambliūkštįir kupranugarių, 
- atmintina diena visiems dalyviams. Vienas vilkiu
kas, grįžęs apie vidurnaktį į namus, tėveliams taip 
atraportavo: "Buvo stebuklinga. Aš išgėriau vienuo
lika bonkučių Cokel"

FESTIVALIS VENECIJOJE
Pasaulio skautų filmų festivalis šiais metais 

įvyksta Venecijoje, Italijoje, balandžio mėnesį. Ge
riausi filmai bus premijuojami. Varžybose su savo 
"judančiais paveikslais" gali dalyvauti atskiri skau
tai, vadovai, skautų vienetai, ar net įvairių kraštų 
sąjungos su savo pagamintais filmais.

VIKINGU ALBUMAS
Danų skautų sąjunga yra išleidusi savo jubilieji

nės stovyklos NY HEDEBY albumą. Minėtoji stovyk
la, kurioje dalyvavo apie 8500 skautų (įskaitant pus
antro tūkstančio iš 14-kos svetimų valstybių), buvo 
įruošta senovės vikingų kaimo stiliumi, ir danai bei 
svečiai turėjo progą išmokti ir praktiškai pagyventi 
prieš tūkstantį metų buvusių tradicijų aplinkoje.

Stovykla atžymėjo danų skautų sąjungos gyvavimo 
šešiasdešimtmetį.

ŠEŠI MILIJONAI SESIŲ -BROLIU 
AMERIKOJE

Tarptautinio Skautų Biuro žiniomis, šiuo metu 
daugiausiai skautų yra J.A. Valstybėse - virš šešių 
milijonų sesių-brolių. Antroje vietoje stovi Indonezi
ja su 860 tūkstančių narių, tretieji filipiniečiai - 
7000 tūkstančių. Indija ir Anglija - abi turi po 
virš pusmilijonį narių, Thailande yra 440 tūkst. skau
tų.

Europoje skautai skaitlingiausi Prancūzijoje - 156 
tūkstančiai, o Afrikoje stipriausiai skautaujamaCon
go respublikoje - 54 tūkst. Pietų Amerikos Brazili
ja turi 32 tūkst. narių, australijoje skautauja 193 
tūkst.

Monaco, mažiausia Europos valstybėlė, turi 97 
skautus.

MAHATMA GANDHI PĖDOMIS
Indijos skautai-ės šiuo metu mini ir švenčia savo 

tautos patriarcho Mahatma Gandhi šimtmetį. Yra gi
linamasi į Gandžio raštus, mokslą, jo mintys derina
mos su skautybe ir ieškoma būdu, kuriais skautai 
galėtų prisidėti prie Indijos kaimų gerbūvio.

Pagal išdirbtus planelius, skautų vienetai "adop- 
tuoja" pasirinktą vietovę ir kartu su vietos gyvento
jais vykdo numatytus pagerinimo projektus.

Pranešama, jog skautų pastangos jau duodančios 
konkrečių vaisių: aptvarkyti keliai, vykdomas raštin
gumo vajus, pagerėję ūkininkavimo būdai.
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NAUJI 
LEIDINIAI

Vladas Ramojus
KRITUSIEMS UŽ LAISVĘ 

ll-ras tomas

"Tik pridėki pirštą prie Tėvynės, Kad pajustum, kiek jos daug, o tau mažai.Tik priglausk! širdį prie jos ilgesio, Išplėstų akių nedenk ranka, Kad apaktum nuo to grumstospindesio, Sutrupėjusi© po kadugio šaka..’. ”■Šie poeto K. Bradūno žodžiai pirmuose puslapiuose yra geriausias kvieslys perskaityti naująją Ramojaus knygą. Skaudus kvieslys , ret jei mums neskaudės, kas kitas .4ioje skubančioje kasdienybėje beprimins, kas esame, ko siekiame, kam kuriame šviesesnį rytojų?Naujoji knyga - mažutė iškarpa iš didžiosios lietuvių partizanų laisvės kovų epopėjos. Neieškok joje laisvalaikio atsikvėpimo ar miško brolių romantikos, - jųkny- 

goję nėra. Laisvės rytojus čia perkamas bunkerio drėgme, pasalūno kulka, partizanų nuguldytu šventoriumi, sustingusiais ginklą belaikant pirštais, dobilienoje pa- slėptu žuvusio kovos draugo lavonu... Šiuo okupacijos pasipriešinimo keliu autorius veda skaitytoją per visą Lietuvą, kur kovoja ir miršta mūsų partizanai.Nedenk išplėstų akių ranka, broli-sese, šie dalykai buvo lais~ vfes kovotojų 'kasdieninė duona. Be jos ir mes numirsime. Rekomenduotina kiekvienam jaunuoliui-ei perskaityti, kad geriau suprastų lietuvio laisvės troškimą ir to siekio brangiąją kainą.
MŪSU, VYTIS, nr. 3, 1969. Akad. Skautų Sąjūdžio žurnalas. F ii. J. Gimbutas svarsto ASS ateitį, pajudina mūsų veržliuosius mokslo pirmūnus. Puikus siūlymas šiuos aukštus akademinius standartus prieauglyje paversti korporacine tradicija. Profesinis prasiveržimas į pirmąsias eiles amerikiečių tarpe ir prisistatymas tenai lietuviais didžiai pasitarnautų Lietuvos laisvės bylai. A. Lapšys nagrinėja akademikų skautų užsibrėžtą vaidmenį, pasimetimą bei veiklos atnaujinimo galimybes. Įdomiai perduoti svarstymai ne vieną vers giliau susimąstyti akademinio prieauglio ateitimi.Likusią žurnalo dalį užpildo Akvarijaųs stovyklos raportažas, "s_umuštinis" ir vienetų kronika. MUSU. VYTĮ redaguoja R. Kviklytė.
SKILTIS nr. 15, 1970 sausis- kovas.Pirmame šių metų V, Krėvės ir Perkūno d-vių leidžiamo laikraštėlio numeryje telpa pašnekesys su naujuoju Lituanicos tunti- ninku, keletas vienetų išvykų aprašymų, brolių pageidavimai sekančiai stovyklai. Įdomūs rašinėliai apie Austrijos skautus ir U. F.O. fantazijas. Kiti skyreliai: oro. pranešėjas, skautavimas yra ..., galvosūkiai, jumoristinis žodynėlis. šio numerio pasižymėjęs skautas yra s.v.sl. Arūnas Krutulis.Penkioliktas numeris - stambiausias SKILTIES istorijoje: 30 puslapių!

SESIŲ - BROLIU SPAUDOS
PUSLAPIUOSE 
PASIŽVALGIUSDARBŠTUS SENJORASAkvarijaųs stovyklos virš-kas, pristatydamas naują senjorą, apie jį taip prasitarė visiems nariams: "Alvydas, kaip geras draugas, daug pridirbo man, daug pridirbo ir dar daug pridirbs ir Akademikams skautams". (MUSU. VYTIS)
Žmonės is MarsoMokslininkai yra beveik tikri, kad U.F.O. ("Skraidančios lėkštės") yra žmonių išmislas. Bet aš manau, kad tikrai egzistuoja tokie dalykai, nes keli mano draugai bei vadovai kalba ir elgiasi, kaip žmonės iš kitos planetos.Petras Blekys(SKILTIS)
Tautinės stovyklos meniu Pienas, miltai, viens kiaušinis, Sviestu teptas sumuštinis. Ridikėliai ir salotos, Krieno kotas įtarkuotas.Puode ryžiai kunkuliuoja, Ant keptuvės vištos koja. Užbaigai skanaus kisielio (prieskoniui truputis smėlio) Ir su perteklium juokų - Tai stovyklinis meniu!(TAUT. STOVYKLOS ALBUMAS)

Palangos stovyklos meniuSpyglių košė (pavalgius galima naudoti vietoje dantų krapštukų) Musių ir uodų kepsniai (uodai pačių skautų nupenėti) Lietaus vandens arbataPušų sakai pasigardžiavimuiGero apetito!(SESE SKAUTE!)
Lietuvos žvėreliaiIstorijos pamokos metu mokytoja aiškino apie senovės Lietuvos miškus ir jų gyventojus. Išvardinusi Įvairius žvėrelius, ji paklausė, ar kas žino kas yra bebras. Pakilo mokinuko ranka ir pasigirdo tvirtas atsakymas:"Bebras - tai mažas jūrų skautas!" (NIDOS GARSAI)
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KALBOS
AR KALBA YRA LENGVA?

Kas yra studijavęs - arba te- 
bestudijuoja-kalbas,žino,kad nie
kuomet negali pakankamai jų iš
mokti. Visos pasaulio kalbos turi 
savo istoriją, savo ypatumus, savo 
charakteringus.posakius, savo in
tonaciją ir t.t.

Juo daugiau bandai įsigilinti, 
tuo darosi įdomiau ir-baisiau, kad 
niekad neišmoksi. Be kasdieninių 
žodžių, realieji mokslai, teisė, 
mechanika, sportas ir kitos sritys 
turi savo atskirus žodynus. Lite
ratūros žodynų nė nedrįstame mi
nėti.

Kalba, paprastai, yra gyvas da
lykas. Lotynų kalba, kuri laikoma 
negyva (daug kas gailisi, kad nie
kas nepalaidojo, nes jo besimokan
tiems dažnai galvą skauda), lavi
na gramatikos pajautimą, lengvi
na kitų, iš jos kilusių, kalbų stu
dijas ir vartojama bažnyčioje,tei
sėje, medicinoje, vienur plačiau, 
kitur tik terminams nustatyti.

KAMPELIS
■ Visos kalbos, būdamos gyvos 

ir veržlios, yra sunkios ir nepa
prastai įdomios. Daug ką tenka at
mintinai išmokti.

APIE KASDIENINĮ ŽODĮ - MAIŠĄ
Apie maišą?. - kartojate. Ką 

galima sakyti ar kalbėti apie mai
šą? Gana daug. Ir aš nesitikėjau 
tiek daug, kol nepasidomėjau.

1. Maišas yra sulenktų šonų 
keturkampis ar apvalus krepšys 
iš audeklo, popieriaus, plastikos 
įvairiausiems dalykams sudėti, 
supilti. Pvz., bulvių, obuolių, grū
dų, drabužių ar net šiukšlių mai
šas. Cukraus, kavos, makaronų 
maišelis, maišiukas. Maišgalys - 
prastas, nekoks maišas.

2. Perkelta prasme: maišas yra 
storas sudribęs gyvulys ar žmo
gus. Tuščias maišas - niekus kal
bąs žmogus. Gandų maišas - gan
dų nešiotojas; juokų maišas - kas 
mėgsta daug juoktis; tinginių mai
šas - žinomas tinginys ; pelų mai

šas - niekam tikęs žmogus (pelai 
yra šiaudų ar grūdų nuotrupos); 
pagyrų maišas - kas labai mėgsta 
girtis, pagyrūnas; jis kiauras mai
šas - nuolat valgo, viską greit 
suvartoja; ligų maišas - kas nuo
lat sega ar įsivaizduoja sergąs.

3. Patarlės, posakiai, priežo
džiai:

Jis mane suvarė į maišą - ap
gavo, gudrumu įveikė. Lauke pyla 
(lyja), kaip iš maišo. Verčia snie
gą, kaip iš maišo. Jis tyli, kaip 
maiše. Užkimšau maišelį - pasi
sotinau. Pamokos pasibaigė, ir 
vaikai išbiro, kaip iš maišo. Jis 
maiše augęs - nieko nematęs. At- 
rišk gudrybių (naujienų, žinių,gan
dų) maišą.

Ylos maiše nepaslėpsi (yla - 
aštrus įnagis skylei pradurti; šiuo 
atveju blogo darbo, neteisybės ne
paslėpsi). Yla išlindo iš maišo. 
Dvi katės vienam maiše plauna
si. Nepirk katės maiše (neapžiū
rėjęs, ką perki). Paslėpė, kaip 
maiše adatą. Kiauro maišo ne
pripilsi. Maišu vėjo nepagausi. Kas 
pirmas į maišą - paskutinis iš mai
šo.

P.P.

PASIKALBĖJIMAI

APIE PAŠTO

ŽENKLUS

Ant. Bernotas

19. ENTOMOLOGIJA

Entomologija - mokslas apie 
vabzdžius. Ką, rodos, bendra turi 
filatelija su vabzdžiais? O vis dėlto 
- turi. Paskutiniais keleriais me
tais pradėta leisti pašto ženklų su 
viskuo, kas tik galima matyti ar net 
įsivaizduoti. Tokių matomų ir aiš
kiai apčiuopiamų objektų tarpe yra 
ir vabzdžiai.

Pašto ženklų su vabzdžiais yra 
išleista nemaža, ir jau galėtų su
sidaryti neblogas rinkinėlis, jei 
kas domėtųsi juos rinkti. Bene vie
nas įdomiausių ir naudingiausių 
vabzdžių yra bitė. Kas nežino ir 
nemėgsta medaus?

Pašto ženklų su bitėm yra ne
maža. Kaikur parodyta bitė ant 

korio, kai kur „tik korys, o kai 
kada ir avilys. Štai, Korėja 1960 
m. išleido du pašto ženklus skatin
ti vaikus taupyti. Viename pašto 
ženkle parodyta bitė ant korio ir 
dobilo žiedai , kitame - sraigė 
ir pinigų maišelis. Šveicarija jau 
1950 m. Pro Juventute serijoj tarp 
kitų parodė ir visiems gerai pažįs
tamą raudoną vabzdį petrelę, o 
1954 m. tarp kitų - laukinę bitę - 
samanę.

Rytinė Vokietija 1962 m. iš
leistoje serijoje su įvairiais gy
vūnais parodė ir raudonąją skruz
dėlę. Rumunija 1956 m. išleistoje 
keturių pašto ženklų serijoje paro-

Nr. 59. Ilgu kaklu vabalas, loty
niškai vadinamas Tracheiophorus 
Giraffa (Madagaskaras, 1966 m.) 

dė kopūstinį drugį, karkvabalį ant 
lapo ir vadinamą Kolorado vabalą, 
ėdantį bulvių lapus. O 1964 m. 
išleistoje serijoje, tarp įvairių 
drugių ir kandžių, parodytos šir
šės ir keli vabzdžiai.

Bet daugiausia pašto ženklų su 
vabzdžiais yra išleidusios įvairios 
atogrąžų kraštų valstybės, kurios 
jų ir turi visokiausių. Štai Somali- 
ja kovai su maliarijos liga pro
paguoti 1962 m. išleido du pašto 
ženklus, kuriuose parodytas drugį 
išnešiojus uodas ir vyras, pelkė
se naikinąs uodus. Ispanijos koloni
jos Afrikoje keliais atvejais yra 
parodžiusios ir tuose kraštuose 
esančių keistų vabzdžių.

Ant. Bernotas
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SKAUTIŠKIEJI SKYRIAI 
MŪSŲ SPAUDOJE

Džiaugiantis išaugusia ir su
stiprėjusią mūsų išeivijos spau
da, tenka labai pasigėrėti ir skau
tiškaisiais skyriais eilėje laikraš
čių. Tuos skyrius veda, arba re
daguoja, prityrę skautininkai, grei
tai atsiliepdami į visus skautiškor 
jo gyvenimo įvykius ir informuo
dami laikraščių skaitytojus.

"Draugo" dienraštyje kiek- - 
vienų trečiadienį eina "Skauty- 
bės Kelias". Redaguoja ps. Ire
na Regienė. Skyrių globoja Chi- 
cagos Skautininkų - ių Ramovė.

"Naujienų" dienraštyje' "Mū
sų Skautija" irgi pasirodo kiek
vienų trečiadienį. Redaguoja s. 
Balys Vosylius. Leidžia Liet. Skau
tų S-ga.

Abu dienraščiai leidžiami Chi- 
cagoje, teikia skautiškiesiems sky
riams nemokamai visų techninę pa
ramų ir po puslapį vietos.

Kanadoje einu savaitiniai laik
raščiai turi kuklesnius skautiš
kuosius skyrius. "Tėviškės Ži
buriuose" kiekviena savaitę deda
ma "Skautų veikla", apimanti To
ronto skautų-čių kronikų ir kart
kartėmis - bendruosius LSS prane
šimus. Bet kitomis progomis "Tė
viškės Žiburiai" visada įdeda daug 
korespondencijų iš kitų skautiškųjų 
vietovių, o ir šiaip straipsnių ar 
nuotraukų skautybės klausimais. 
"Skautų veiklos" skyrių redaguoja 
v.s. Česlovas Senkevičius.

Į "Nepriklausomų Lietuvų” sa
votiškai įdomiai yra perkeltas bu
vęs "Skautų Aido" skyrius "Po 
Svetimu Dangum". Net ir vinjetė 
ta pati. Skyrių redaguoja s.L. Ei
mantas.

Jauniausias skyrius yra Darbi
ninke", išeinančiame du kartus per 
savaitę New Yorke. Skyrius "Skau
tų Pastogėje" - puslapio didumo, 
pasirodo kiekvieno mėnesio vidu
ryje, daugiausia telkdamas Atlanto 
Rajono skautų ir skaučių veiklos 
medžiagų. Redaguoja ps. Birutė Ki- 
dolienė. Skyrių globoja Liet. Skau
tų S-ga.

Šia proga paminėtinas ir Aus
tralijos lietuvių skautų-čių laik
raštis "Pėdsekis", paskutiniuoju 
laiku ėjęs priedu prie savaitinio 
"Mūsų Pastogės" laikraščio. 
"Pėdsekio" likimas sprendžia
mas, nes atsirado finansinių sun
kumų. "Pėdsekio" redaktorius - 
s. B. Žalys.

48 TAUTU, ŽVAKUTĖS LOS ANGELES PARODOJE

. Vasario 22 viso pasaulio skau
tės švenčia Draugiškumo ir Susi- 
mųstymo Dienų. Ta proga Los An
geles PALANGOS tuntas suruošė 
gintaro ir tautinių rankdarbių pa
rodų, su tai dienai pritaikinta prog
rama. Parodos turtingumu ir gro
žiu žavėjosi ne tik lietuviai, bet ir 
pakviesti svečiai: amerikiečiai, 
estai, ukrainiečiai ir vengrai.

Iškilmės prasidėjo uždegant 48 
žvakutes, simbolizuojančias tų tau
tų atstovus; jos buvo įsmeigtos į 
pasaulinį skaučių ženklą. Kitu tau
tų svečiai prisidėjo prie programos 
savo dainomis ir tautiniais šokiais, 
o mūsų pačių skautės pašoko lietu
viškų tautinį šokį ir filipiniečių 
šokį.

Įspūdinga Šventė praėjo su gra
žiais dalyvavusių svečių žodžiais,

GERASIS
DARBELIS
TĖVYNEI

Atlikdamas gerųjį darbelį Tė
vynei, Chicagos Lituanicos tunto 
Dariaus - Girėno draugovės oro 
skautas Marius Kasniūnas, tre
jetų metų stengėsi kreipdamasis

brolis M. Kasniūnas su miesto 
pareigūnu laiko naujųjų iškabų

kurie sakė, jog tikrai pasijuto esu 
vienos skautiškos šeimos nariai.

Šventės pasisekimas - tai PA
LANGOS tunto, skaučių nuošir
dus ruošimasis. Parodos vyr. ko
ordinatorė - s. B.-Juodikienė, jai 
talkino GRAŽINOS būrelio na
rės: s. A. Činikienė, ps. L. Vili
mienė, ps. I. Bužėnienė, s. I. Vil
kienė, s. N. Grinienė, ps. V. Rad- 
venienė, v.si. V. Zelenienė ir N. 
Sakalauskienė. Žvakiųapeigos - ps. 
A. Avižienytė. Pranešėja - ps. R. 
Brazaitienė.

Ta proga buvo išleistas leidi
nukas apie gintarų, kurio tema 
"GINTARAS - LIETUVOS AUK
SAS". Leidinukų paruošė s. N. 
Grinienė, o meniškai papuošė 
skautė Rūta Juodikytė.

į Chicagos didžiųjų amerikiečių 
spaudų, burmistrų ir kitus miesto 
pareigūnus, kad labiausiai lietuvių 
apgyventoje miesto dalyje - Mar
quette Parke, jau 1956 m. pripa
žintoje "Lithuanian Plaza" apy
linkėje, būtų iškabinti atatinkami 
užrašai.

Po daugelio pastangų, su L 
Bendruomenės pagalba, Mariaus 
svajonės ir siekimai tampa tik
rove - užrašai miesto savivaldy
bės jau pagaminti ir greitu laiku 
bus iškabinti minėtoje apylinkė
je.

Dariaus-Girėno paminklas
Marquette P.,
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48 tautų liepsnelės ant tarptautinio 
skaučių ženklo. Žvakutes dega psl. 
A. Griniūtė ir ps. A. Avižienytė

Palangos tunto sesės Silvija Nefai- 
tė (vidury) jr Rasa bei Aušra Matu
laitytės apžiūri gintaro parodų

Vadovės Toronto Susimąstymo 
sueigoje:
estės, latvės, lietuvės, lenkės ■

VASARIO 22-ji TORONTE
Susimąstymo Dieną šiais me

tais Toronte, pagal eilę, ruošė 
latvių skautės. Lietuvaites atsto
vavo iš Šatrijos tunto sesių suda
ryta draugovė. Sueigoje visi vie
netai leido šūkius, dainavo, insce
nizavo ir 1.1. Lietuvaitės užkandžių 
metu parodė skaidres iš savo sto
vyklų.

Vilkiukų įžodis sueigos metu
Philadelphijoje ~---------- —

Nuotr. V. Gruzdžio

Dalis parodos darbininkių: s. I.Vil
kienė, tunt-kė s. N. Grinienė ir vyr. 
koordinatorė s. B. Juodikienė
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JŪREIVIAI PAMINĖJO 
KLAIPĖDOS
ATVADAVIMĄ,

KAZIUKO MUGĖS FABRIKAS NEW YORKE

Šeštadienis, vasario'11 diena, 
2:30 vai. p.p. - kodėl šiandieną 
taip tylu Birutės draugovės su- 
sueigų kambaryje? Pravertam 
sunkias medines duris ir matome, 
kad kiekviena užsiėmusi savo dar
bu. Vienos mezga, kitos piešia, 
kerpa ir klijuoja, o dar kitos se
sės , kampe prie stalo, susisėdusios 
baigia pereitoje sueigoje pradėtus 
įvairius medžio išdirbinius. Tai 
paskutinė draugovės darbo sueiga 
prieš Kaziuko Mugę!

Jau antra mezgimo kursų suei
ga, kurią praveda tos srities žino
vė, p. Bulotienė. ’ Po tris, po ke
turias susisėdusios, sesės, kurios 
geriau mezga, kartu su p. Bulo
tiene padeda draugėm s, kurių pirš
tai dar nepripratę miklinti vąšelio. 
Su instruktorės pagalba, dalis Bi
rutės draugovės sesių išmoko il
gus, šiltus šalikus vąšeliu išmegz
ti. Toliau matome kalną medžia
gos, apsuptą klijų dėžutėmis,žirk
lėmis ir sesėmis,kurios ruošia de
koratyvines drobes sienoms pa
puošti. Vienos pripiešia visokiau
sių grybeliu, gėlyčių ir gyvulėlių, 
kitos juos iškerpa, o vėliau visos 
klijuoja iškirptus gabaliukus ant 
paruoštos medžiagos. O štai dalis 
draugovės loterijos fantų! Priėję 
prie sekančio stalo randame sesę 
Kidolienę, berodančią savo užbaig
tus iš medžio išdegintus dalykė
lius. Visos skautės stengiasi taip 
pat gražiai atlikti savo darbą, ar 
tai būtų medinis grybas ar pelė
da, kurią dar teks pritaisyti prie 
lentelės. Po dviejų greitai prabė
gusių valandų trys sesių grupės su
sijungė į vieną didelę bangą, kuri 
išūžė link namų!

vyr. skautė v.sl.D.Leveckytė

s. B. Kidolienė aiškina mugės 
paslaptis...

Darbščios birutietės kuria sienų 
puošmenas

Kieno šalikas ilgesnis: sesės 
Žukaitės, Gerulaitytės ar 
Birutytės?

nuotr. A. Marijošienės

Chicagos Kunigaikščio Algi
manto laivo jūrų skautai, Nemuno 
laivo bebrai, Nidos laivo jūrų skau
tės ir udrytės bendroje iškilmingo
je sueigoje vasario 8 d. paminėjo 
Klaipėdos atvadavimo sukaktį.

Šventėje dalyvavo gausus būrys 
tėvų, skautininkų-kių ir svečių, ku
rie entuziastingu plojimu pasitiko į 
salę su daina įžygiuojančius jūrų 
skautus ir skautes. Jauniesiems 
ypatingai buvo malonu, kad į jų iš
kilmingą sueigą atsilankė Seserijos 
ir Brolijos Vyr. Skautininkai, Se
serijos jūrų skaučių skyriaus vedė
ja, Vidurio rajono vadas, Lituani- 
cos tuntininkas ir kiti vadovai, į 
kurių pasveikinimą "Budėk!" bro
liai ir sesės atsiliepė tvirtu - "Vis 
budžiu!"

Sueigos iškilmingajai daliai va
dovavo Kunigaikščio Algimanto lai
vo vadas j.b.vyr.valt. Jonas Jova- 
rauskas. Lauželį pravedė jaunieji 
vadovai-vės.

Oficialioji dalis pasižymėjo 
drausmingumu ir sklandumu. Ma
lonų įspūdį darė aiškūs ir visiems 
dalyviams girdimi raportai,sklan
dus įsakymų skaitymas, darniai 
pravesti įžodžiai, trumpi ir pras
mingi vadovų sveikinimai.

Šioje sueigoje įžodį davė sep
tynios Nidos laivo udrytės, aštuo
niolika Nemuno laivo bebrųir pen
ki Kunigaikščio Algimanto laivo jū
rų skautai. Po įžodžio sesėms šlip- 
sus užrišo Seserijos Vyr. Skauti- 
ninkė v.s. Malvina Jonikienė, o 
jūreiviams - Brolijos Vyr. Skauti
ninkas v.s. Vladas Vijeikis.

Įžodį davusius sveikino ir šven
tės prasmę išryškino abu vyr. 
skautininkai. Klaipėdos atvadavimo 
kovų dalyvis - Vidurio rajono va
das v.s. V. Tallat-Kelpša, Seseri
jos jūrų skaučių skyriaus vedėja 
s. Z. Dudėnienė ir Lituanicos tun
tininkas s. Z. Jaunius.

Antroje šventės dalyje,prie im
provizuoto ežerėlio su bures iš
skleidusiu burlaiviu, broliai ir se
sės atliko įdomią pasirodymų 
programėlę. Vaizdžiai deklamavo 
mažosios udrytės. Jūrų skautės 
suvaidino "Meškuką Rudnosiuką". 
Pritariant gitarai, Algimanto lai
vo broliai padainavo, o net kelių
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dirigentų vadovaujami - skambią 
dainą traukė Nemuno laivo bebrai. 
Sesės pravedė bendras dainas ir 
suktinį.

Sueigai baigiantis, jūrų skaučių 
mamytės dalyvius pavaišino kava 
ir skaniais namų gamybos pyra
gais. Visų buvo pasidžiaugta tan
kėjančiomis jūrų skautų-čių greto
mis , gražia jų veikla, įvertintas va
dovų nuoširdus darbas.

Jūrų skautams-tėms šiuo metu 
vadovauja: Nidos laivui - ps. Aldo
na Jovarauskienė su padėjėja, gin
tare kandidate Živile Karaliūnaite; 
KunigaikščioAlgimanto laivui - j. 
b. vyr. valt. Jonas Jovarauskas; 
Nemuno laivui - j.ps. Ričardas 
Kunstmanas, talkinant jauniesiems 
jūrų budžiams Vytautui Čekanavi- 
čiui, Gintarui Čepėnui, Edvardui 
Leipui, Algiui Regiui ir Ramūnui 
Vidžiūnui. Sueigos vyksta kiekvie
ną sekmadienį Jaunimo Centro pa
talpose.

Lituanicos tunto jaunesniųjų jūrų skautų Nemuno įa^vas;
Klaipėdos dienos sueigoje 18 narių gavo piginus jureiviskus 
kaklaraiščius. Viršuje laivo vadas j.ps. Kunstmanas

Vyrai dar nedideli, bet įvykis 
pats didžiausias gyvenime, 
v.s. VI. Vijeikis užriša kakla
raištį jaun. jūrų skautams

nuotr. s. M. Jakaičio

Algimanto laivo skautai - kandidatai duoda jūrų skauto įžodį

Jūrų skaučių Nidos laivas, pasipuošus įžodžio metu gautais 
naujais kaklaraiščiais.
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Kaziuko mugėje Chicagoje
Svečiai prie Lituanicos stalų

nuotr. J. Gierštiko

Aušros Vartai mugėje
nuotr. G. Plačo

Auksinės lelijėlės perdavimas 
Nuotr. G. PlačoLSB ir LSS pareigų perdavimo momentas: (iš k. į deš.) 

kadenciją baigiąs VSP s. V. Namikas, naujasis VS v.s. 
P. Molis, sueigą sveikina VS pareigas perduodąs v.s. 
VI. Vijeikis, Sąjungos dvasios vadovas v.s. J. Vaišnys, 
SJ, buvusioji sesių VS v.s. M. Jonikienė, naujoji Sese
rijos VS s. L. Milukienė, pareigų iškilmės vadovė v.s. 
R. Kučienė. Nuotr. J. Gierštiko

Kalba naujoji VS s. L. Milukienė 
nuotr. G. Plačo

Dėkojame už malonų bendradarbiavimą 
nuotr. G. Plačo
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Clevelando sesės ir broliai Vasario 16-sios minėjime '

s. S. Gedgaudienė prisega žymenis apdovanotoms se- 
sems: fil. D. Orintaitei, J. Navickaitie ir J. Petraitytei

Po įžodžio, ASD narės fil. M. Nasvytienė ir fil. M. Puš- 
korienė gauna paskautininkių kaklaraiščius, —>

Nuotr. V. Bacevičiaus

19

27



SKAUTU AIDAS 
6840 So. Campbell 
Chicago, ILL. 60629

ALp(LKA)3083
1970, Nr.3

■ Mano tėvas su viena ranka gali su
laikyti automobilį.
- Jis turi būti labai stiprus vyras.
- Ne, jis yra policininkas.

Du broliai susitinka tarp
tautinėje stovykloje ir dalinasi 
Įspūdžiais.

Pirmas: Londone- būna
tirščiausi rūkai visame pa
saulyje.

Antras: Oi ne. Aš buvau 
kitoje vietoje, kur rūkai dar 
tirštesni, negu Londone.

Pirmas: O kurgi taip yra?
Antras: Tikrai nei nežinau, 

pro rūką nieko nesimatė!

Susimąsčiusi močiutė pa
deda savo anūkui išmokti lie
tuviškai linksniuoti. Vaikas 
klausia klausimus, o ji atsa
ko.

Kas? - Priėdęs arklys,
Ko? - Priėdusio arklio,
Kam? - Priėdusiam arkliui, 
Ką? - PriėdusĮ arklį, 
Su kuo? - Žole,
Kur? - Pievoje! O kurgi dau

giau?

- Jeigu tamsta norite pas mane nakvo
ti tai turėsite pats sau parengti lovą.
- Labai gerai.
- Man malonu, kad sutinkate. Štai plak
tukas, lentos ir vinys.

- Prieš šimtą metu nebuvo 
nei radijo, nei automobilių, nei 
televizijos, - aiškina vaikams 
mokytojas. - Kp dar nebuvo? 
- paklausia.

- Manęs, pone mokytojau! - 
pirmiausia atsiliepia lėčiau
sias mokinys.

Paštininkas: - Tamsta užlipinote ant 
savo siuntinio penkis centus daugiau 
pašto ženklų negu reikia.
Siuntėjas: - Aš tikiuosi, kad jūs ne- 
siūsite siuntinio toliau negu reikia.

ATSPĖK!
- Broli Rimai, sužaiskime 

žaidimą, kuris lavina atmintį. 
Bandyk įspėti vieną iš apran
gos daiktų, kaip pvz., marški
niai, diržas, batai. O kad tau 
oūtų lengviau, galiu pasakyti, 
jog žodis, kurį turi įspėti, pra
sideda su raide "k”.

- Tai visai lengva - kepu
rė!

- Ne, nespėjai, bandykdar 
karta.

- Tada kaklaryšis.
- Irgi ne, tas daiktas ne

šiojamas žemiau.
Brolis Rimas, apžvelgęs 

savo uniformą vėl spėja:
- Tikriausiai kišenė!
- Ne, broli, dar žemiau.
- Kelnės.
- Dar žemiau.
- Kojinės.
- Dar žemiau.
Rimas apžiūri savo batus 

ir nudžiugęs sako:
- Dabar jau aišku: tai ma

no bato kulnas. Nieko nėra 
žemiau už kulną!

- Nespėjai, broli Rimai, 
anas daiktas nešiojamas dar 
žemiau.

Rimas pasiduoda, nes juk 
nieko nenešiojama apačioj ba
to kulno.

- Na, jei nespėjai, tai pa
sakysiu: ogi kaliošai!

Sq.7 41. 14
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