
1



SKAUTU AIDAS Viršelyje:
Daina apie brolelius
Vlado Vijeikio piešinys*

"SKAUTU AIDAS” (USPS 497-840) is 
published monthly, except July and August for 
$10 per year by Lithuanian Scouts Association, 
Inc. a non profit Illinois Corporation, 4613 W. 
106th Place, Oak Lawn, IL 60453-5246.

Periodicals postage paid at Oak Lawn, IL and 
additional mailinf offices.

POSTMASRE: Send address changes to 
SKAUTU AIDAS, 4613 W. 106 PL, Oak Lawn, IL 
60453-5246

♦ Ą&Įft aJįLĮfr į>&A WW aJKa mSL
► ^1^ ’h’ <H|pfr »■’ 4T|Tk

Office of Publication
SKAUTU AIDAS 
4613 W. 106th Place 
Oak Lawn, IL 60453-5246

Managing Editor
Mrs. Albina Ramanauskas
4613 W. 106th Place
Oak Lawn, IL 60453-5246

Oficialus
LIETUVIU SKAUTU S-GOS

organas
įsteigtas 1923.III.15, Šiauliuose, Lietuvoje

Redaktorius v.s. Antanas Saulaitis
2345 Ift/est 56 Street
Chica’go, IL 60636

Technikinis redaktorius, 
v.s. Vladas Vijeikis

Administratorė
v.s. Albina Ramanauskienė
4613 W. 106 Place
Oak Lawn, IL 60453-5246■■■

Prenumeratos mokestis - $10.00
Oro paštu į užsienį - $40.00
Garbės leidėjo - $30.00
Garbės prenumerata - $20.00

Garbės leidėjo 
prenumerata

A.yirdas Eitmanas - Paterson, NJ

GARBĖS PRENUMERATA
Linas Eitmanas - Paterson NJ
Rasa Eitmanaitė - Walsh, Paterson, NJ

SRAUTU AIDĄ PARĖMĖ
Kun. Gražinos vyr. s-čių būrelis.

Los Angeles, CA-$ 100.00 
CatTEOS KS&D

Jau praėjo visos žiemos šventės. Jau ir 
vasario dienos ilgėja. Bet po gana šiltų ir 
drėgnų sausio dienų, į Lietuvą, atėjo šalčiai. 
Kaune naktimis buvo 25 C.

Esu jums dėkingas, kad siunčiate man 
“Skautų Aidą”. Paskaitęs žinau, kad ir toli 
nuo tėvynės vyksta skautų veikla. Aš pats 
po sunkių ligų nestipriai jaučiuosi, bet 
akys dar mato.

Jaučiu, kad jums nelengva leisti žurnalą. 
Linkiu jums ištvermės skautiškame darbe

Algirdas Sarauskas

Lietuvos skautų brokuos Vyriausio 

skautininko Juozo Sarauskp sūnus

Kaunas. Lithtismu 
Nepriklausomybes a. 4.

Lietuvos VS Juozo Šarausko 
kortelė apie 1930 m
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Viktoras Šimaitis

A.i’so varpas puikiai skamba, 
Fe rangus jį girdi, —
Mūs mamytė turi gerą
Gryno aukso širdį.

Gražios gėlės. Spindulėliai 
Jų taurelėn rieda.
Mūs mamytė mums gražesnė 
gražiausią žiedą.

O kaip norėčiau, tave brangioj 
Senatvėj užvaduoti, 
Sukuot galvelę tavo, mieloji. 
Veidelį išbučiuoti.

Mano motutė, mano brangioji 
Skausmų daug iškentėjo. 
Kaip obelėlė sode baltoji, 
Galvelė pražydėjo.

Nusilpo josios šviežios akelės, 
Besergstinį mus, mažuosius.
Pavargo kojos, baltos rankelės 
Bedirbančios laukuose...

' Lietuvos > 
nacionalinė 
M.Mažvydo 
kbiblioieka^

K. Šklėrius - Motina ir duktė

Mane išleidai, jniela Įnotute, 
Šalelėn svetįrppjon.
Tarytum sapnąs...Argi tai tu ten 
Motute, ąšąrojį?...

Tai motinėlė mano senoji 
Dukrelės laukia, laukią... 
Ir nesiskundžia širdis geroji, 
Lyg Ramunėlė lauko.

Marija Černeckyt.ė-Sims
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Kauno 
19-tos 
mokyklos 
skautai 
1932 m.

1931 m.
Briedžių
skiltis
Vilniuje
Okupuotoje
Lietuvoje

Pasirodymas 
prie 
laužo 
1933 m.
Palangoje
Žiūrovų 
tarpe 
prezidentas 
A. Smetona
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Nei bolševikams, nei naciams 
Lietuvos Skautų Sąjunga nebuvo 
maloni. Vos tiktai įžygiavo Raudonoji 
armija, bolševikinio “prezidento" Justo 
Paleckio jsakymu LSS buvo uždaryta, 
jos turtas konfiskuotas, perduotas 
komunistinėms jaunimo organizacijoms: 
pionieriams (veikiantiems skautų 
pavyzdžiu, tik ne dvasia},

i komjaunuoliams. Nors pirmosios 
bolševikų okupacijos metu Lietuvos

' skautai laikėsi visiškai tyliai, netgi 
nebandė veikti pogrindyje, vis dėlto jie 
buvo apkaltinti kaip "anglų ir amerik
iečių kapitalizmo sekėjai", kaip 
“kosmopolitai”, "buržuazijos išperos" ir 
pan.

Netrukus po to prasidėjo ir skautų 
vadovų suėmimai. Jie buvo kaltinami 
palaiką ryšius su užsienio skautų or
ganizacijomis, šnipinėjimu, "jaunimo 
nuodijimu religinėmis, fašistinėmis 

idėjomis" etc. Neretas vadovas buvo 
žiauriai tardytas, muštas, kaitintas. 
NKVD reikalavo Išduoti draugus, kitus 
skautų vadovus. Kai nesutikdavo, 
grąsindavo sušaudymu, trėmimais, 
kalėjimu. Kitiems buvo siūloma dirbti su 
bolševikų organizuojamais pionieriais, 
spaliukais ar komjaunuoliais. Manyta, 
kad skautų vadovai, turį didelį organi
zacinį patyrimą, kurį laiką bus naudingi 
komunistams. Deja, neteko girdėti, kad 
kuris nors skautų vadovas būtų 
susiviliojęs jiems teikiamais siūlymais.

Suėmimų ir trėmimų dienos 
skaudžiai palietė Lietuvos Skautų 
Sąjungą- daug vadovų deportuota ar 
nužudyta jau pirmos okupacijos metu. 
Bene skaudžiausiai nukentėjo Lietuvių 
studentų Skautų Korporacija "Vytis", 
tais metais netekusi apie ketvirtį savo 
sąstato. Kiek mažiau, bet labai 
skaudžiai- Studenčių Skaučių 
Draugovė. Smarkiai nukentėjo buvęs 
Šiaulių Rajono tuntas, Iš kurio išvežti 
beveik visi tunto vadijos nariai draugin
inkai.

Antrosios bolševikų okupacijos 
metu į skautus buvo atkreiptas 
ypatingas dėmesys. Daugelis skautų 
vadovų, skautų vyčių, vyr. skaučių ir 
akademikų skautų buvo apkaltinti rezis-

Vilkaviškio gimn. skautai su nauju SA n-riu 1929.

:ine veikia, suimti. Vieni jų žiauriai 
nužudyti Lietuvoje, kiti MVU teismu 
nuteisti po 10-25 metus kalėjimo, 
deportuoti į priverčiamųjų darbų 
stovyklas.

Kaip skaudžiai genocidas palietė 
Lietuvos Skautų Sąjungą, matyti ir iš to, 
kad iš trijų buvusių LSS Šefų nė vienas 
nemirė sava mirtimi: du bolševikų 
nukankinti, vienas mirė tremtyje. 1941 
birželio 28-29 d. žiauriausiu būdu 
Červenėj kulkosvaidžių .ugnimi 
sušaudytas LS Brolijos Vyriausiais 
Skautininkas puik. Barauskas.

SKAUTE, UŽK1RSK KELIĄ
GENOCIDUI!

("Tauta budi" Torontas, 195 m)
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Lietuvos pajūryje Nerijoje yra kalnas. Tai puikus 

pušynas. Didžiulės, dangų remiančios pušys puošia 
ši kalną. Bet netik gamtos grožis garsina šią vietą, 
bet taip pat lietuvių dailininkų rankos. Eidamas to 
puikaus pušyno keliukais'',; visur matai skulptūras 
liet uviškų pasakų ir legendų temomis. Tai mūsų 
liaudies meistrų darbai. Tiek čia sukaupta kūnnių, 
kad sunku būtų juos apibudinti. Tai puiki, originali 
view". pavadinta Raganų kalnu. Mat čia nemaža 
raganų, velnių ir kitokių būtybių apsčiai randamų 
pasakose.
.Kiekviena stotis skirtingoje tematikoje. Bet visos 

temos iš Jetuviško folkloro. Tai neišsemiamas mūsų 
senolių išminties aruodas. Prie vartų randame autorių 
sąrašą. Bet jų liek daug, kad neišminėsi. Lygiai u.ip pat 
kaip tolimos praeities nežinomų pasakorių, dainininkų, 
kūrėjų.

Besilankant Lietuvoje būtina aplankyti šį kalną.
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LIETUVOS SKAUTIJA 
Išleido Įdomų 
lankstinuką, kuriame 
supažindinama su 
skautų veikla, pateikiami 
Įstatai Ir kita Informacinė 
medžiaga. Juo 
kviečiama Įstoti Į skautų 
eiles.

Žvelgiama Į 2000 
metus.

XlULlLILILIkJLlLlklLlLILILI^lLlk.kik.lLILl

Patraukli ir įdomi vaikų ir jaUfiimo 
gal lordo Roberto Baden-Powell’id Su 
šūkiu “DIEVUI, TĖVYNEI, ARTfflJl!”,' 

ningais, dorais Tėvynės piliečiais.
lio skautų judėjime, kuris^egįia 
215-oje pasaulio saliu

Lankstinuke yra adresai, kur galima 
kreiptis norint daugiau žinių. Iš čia 
matyti, kad skautai yra papiltą visoje 
‘.ietuvuje.

ųom

hT2’(įO"fflį}jų metų'krikščionybės

2OC0-uosius metus. Lietu- 

jog^pą^sda tierns, kuriems vis dar

Idėja surengi tokią akciją gimė sy&g; 
jubiliejaus skautų religipę program

Kiekvienas žmogus nori ypątįrjį 
vos skautai juos nori sutikti žįnptffii 
reikia pagalbos.

Taip pat orgąniza^ETdf^^rgamzudš daug įvairių renginių skirtų ne 

tik skautams, bet ii

B^tgaUiz^jJ Veikia pa- 
ibterbtlus, išreikštus 

. a i j ■.uyavti fiaflus buh šązi- 
tsfoVaujd Lietuvą Pašau- 

i’'2į> ifijfTTjdrltiš skautų ir skaučių

JEI REIKIA MŪSŲ PAGALBOS

LS CENTRINĖ BŪSTINĖ:
Gedimino g. 13 
LT-3000 Kaunas

Tek, faksas (8 27) 20 17 96

ATSTOVAI DIDŽIAUSIUOSE MIESTUOSE:

VILNIUJE: S (8 22)22 9168
Donatas Bagdonas.

1 ' ?■ S(8219)3 .13,(8 22)2017 96
Erika Vaidelienė.

KLAIPĖDOJE: ®(8241)76298
Vytautas Urba.

ŠIAULIUOSE: S(8 21) 55 00 73,42 17 07
■ Sandra Miselienė.

PANEVĖŽYJE: ®(8 25) 4416 04
Gražina judickieilė.

A LYTUJ E: S?(8 235) 3 86 00
Onutė Mincienė.

MARIJAMPOLĖJĖ: S (8 268) 4 4193
Vidmantas Strū -.i\

TELŠIUOSE: ST(8 294) 7 04 01
Jovita Šarpnickytė.

UKMERGĖJE: S(8 211) 6 27 36
Ramutė Sakalauskienė.

■ -T1.IIIWI-II-4 . — l-in II- IMBMMMimilllllllllUIIHI I I
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Tapdama vyresne skaute, 
sesė įsipareigoja daugeliui pa
reigų ir atsakomybių. Ji pasi
žada, kad ji, kaip Gabijos 
liepsna, bus pastovi Lietuvių 
skautų sąjungos narė. Sesė ■ 
vyresnė skautė kandidatė ne 
tik pasižada mylėti Dievą ir 
tėvynę ir padėti artimui, bet 
privalo veiksmais ir darbais 
įgyvendinti šį pažadą.

Aš manau, kad esu pasi
ruošusi tęsti skautybę kituose. 
Nuo septynerių metų, kai dar 
buvau jauna paukštytė, mano 
vadovės vyresnės skautės ma
ne mokė būti gera skaute ir 
rodė man gerą pavyzdį. Jau 
nuo mažens man vadovės gar
siausiai kartojo šūkius apie 
lietuvybės ir skautybės iš
laikymą. Tuos šūkius maža 
būdama nelabai suprasdavau, 
jbet niekados neužmiršiu kai 
kiekvieną šeštadienį sušuk
davau: „Būsiu skautė visada!” 
Vyresnių skaučių viltis įtrau
kė mane skautybėn, ir dabar 
jau man atėjo laikas garsiau
siai šaukti šūkius ir jaunesnes 
seses mokyti įstatus.

Vyresnė skautė moko įsta
tus, nes ji juos gerai žino, ji 
važiuoja į stovyklas, kad jau
nesni skautai galėtų turėti 
progą pilnai įsijungti į skau
tus. Dabar aš noriu atiduoti 
skautybei tai, ką skautybė 
davė man. Esu pasiruošusi 
būti vadove ir padėti savo tun
tui kada tik reikia. Esu pasi

ruošusi skirti daug savo laiko 
ir energijos organizacijai, kuri 
davė vertės mano gyvenimui.

Aš tikiu, kad esu pasiruo
šusi tęsti skautybę dėl kelių 
priežasčių. Aš jau dešimtį 
metų skautauju ir esu įsigijusi 
raudoną, geltoną ir prityrusių 

skaučių kaklaraiščius. Bet 
svarbiau už kaklaraištį yra,, 
kad aš šiuos laipsnius pasie
kiau įsijausdama į tikrą skau
tybės prasmę. Dabar aš su
prantu, kad skautai turi di
delę įtaką mano gyvenimui, 
todėl galiu dirbti su kitais ir 
jiliau įsijungti skautybėn. Aš 
esu pasiruošusi rasti savo 
vietą skautybėje, kur galiu 
geriausiai padėti tęsti lietuvy
bę ir skautybę. Skautybės tęs
tinumą ugdyti kituose nebus 
labai suųku, nes skautybė bus 
viso gyvenimo tikslas ir pras- 
,nė.

Rima Griauzdytė
Vyr. skautė-kandidatė
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Vieną kartą gyveno trys 
paukštytės. Buvo vasara ir jos 
turėjo pasistatyti kur gyventi. 
Turėjo susukti lizdus. Pirmos 
paukštytės vardas buvo Laila. Ji 
labai mėgo vandnį ir vis norėjo 
maudytis. Vietoje to, kad 
susirastų gerą medį ir pagalių 
lizdui, ji žaidė vandenyje.

Antros paukštytės vardas buvo 
Aleksa. Jai buvo įdomu eiti 
iškylauti. Tai ji irgi nesurado gero 
medžio ir nepastatė sau lizdo.

Trečios paukštytės vardas buvo 
Kristė. Jos mėgiamiausias 
užsiėmimas buvo pionerija. Ji 
pastatė labai tvirtą lizdą eglutėje.

Tuo pačiu laiku gyveno baisus 
vilkiukas uoloje prie paukštyčių 
medžių. To vilko mėgiamiausias 
užsiėmimas buvo kankinti 
paukštytes. Tas vilkas atėjo prie 
Lailos ir sako: “aš įbristu I 
vandenį ir tave suvalgysiu!” Laila 
išsigando ir nuskrido pas Aleksą. 
Vilkas ją sekė ir jom dviem sako: 
“Aš suvalgysiu jus!”. Aleksa ir 
Laila nebuvo pasiruošusios 
gintis. Tai jos nuskrido pas Kristę 
Kai vilkas nuėjo prie Kristės 
medžio, jis pamatė kad tai buvo 
eglutė. Tam vilkiukui nebuvo 
įmanoma įlipti į eglutę. Tad jis 
nubėgo kur kitur kankinti 
paukštytes. Mūsų trys laimingos 
paukštytės ramiai gyveno 
eglutėje.

Parašė sesės
Aleksa Lukosevlch,
Laila Zomboraltė,
Kristė Nemunytė 
su vlr. skaute 
Aleksa Moss

11



Vytautas Ignas AUKŠTAITIJA
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Dariaus ir Girėno paminklas 
iškaltas Puntuko akmenyje 
AnykščiuosePanevėžio katedra
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Dvigubas laivas populiariai 
vadinamas katamaranu. Tai 
Okeanijos ir Ceilono žmonių 
pavadinimas, kas jų kalboje 
reiškia “surištas medžiais”. Mat jie 
pastebėjo, kad laivas geriau 
laikosi jeigu šalia pririštas medis. 
Malajiečiai pririša medžius iš 
abiejų laivo pusių.

aTAma»aNAI

Būrinis laivelis su atsvara.
(Naujoji Gvinėja)

Dvigubas būrinis laivelis
Laivelis su dviem atsvarom 

(Filipinų salos)

Olandų laivo projektas

Keturių dalių laivas (Naujoji

Gvinėja)

Šveicarų inž. ekranoplano 
projektas

Keleivinis dvigubas laivas.

Dvigubas laivas (Naujoj 
Kaledonija)

12

14



CHNHDfl

Šv. Jurgio, pasaulio ir lietu
vių skautų globėjo šventę To
ronte šventėme dvi dienas.

Š.m. balandžio 24 d., šešta
dienį visi vyresni skautai ir 
skautės įsijungė į mūsų iški
laus „Volungės” choro, vado
vaujamo muzikės s. Dalios 
Viskontienės ir jos iš Bostono 
atkviestu etnografiniu an
sambliu „Sodauto”, vadovauja
mu muz. Gitos Kupčinskienės, 
bendrai suruoštą smagią va
karonę. Turėjome nuostabią 
idainų ir šokių programą, ku- 
[rion buvo įjungti visi dalyva
vusieji. Nuotaikingumo sutei
kė ir visų Jurgių iškvietimas, 
jų pasveikinimas vardadienio 
proga ir pašokdinimas. Labai 
puikiai vyko paparčio žiedo 
ieškojimas bei jo suradimas. 
■Teko sutikti gražų būrį bosto- 
iniškių skautų ir skaučių ir su 
jais maloniai pabendrauti.

Sekmadienį, balandžio 25 d., 
„Rambyno” ir „Šatrijos” tuntų 
skautai ir skautės rinkomės į

ŠV. JURGIO ŠVENTĖ
TORONTE

Lietuvos Kankinių šventovę, 
kurioje organizuotai, su vėlia
vomis dalyvavome šv. Mišio
se, aukotose klebono prel. J. 
Staskevičiaus. Klebonas prieš 
Mišias pasveikino skautus, 
primindamas šventės reikšmę. 
Per pamokslą kalbėjo apie šv. 
Jurgį, jo narsą, religingumą, 
kurio neatsižadėjęs mirė kan
kinio mirtimi. Mišių skaiti
nius skaitė si. Arvydas Janu- 

i Įšonis. Aukas nešė abiejų tun- 
' tų tuntininkai. Labai gražiai 

giedojo skautiškose uniformo
se .Angeliukų” choras, vado
vaujamas energingos muzikės 
Nijolės Benotienės. Šv. Mišios 
buvo baigtos giesme „Marija, 
Marija”.

Po šv. Mišių Anapilio salėje 
vyko abiejų tuntų iškilminga 
sueiga. Tuntus išrikiavęs ir 
ivienetų raportus priėmęs, su
eigos komendantas ps. P. Pet
rauskas raportavo tuntinin- 
kams s. M. Rusinui ir j.ps. D. 
Biskienei. Į jų pasveikinimą 
„Budėk!”, griausmingai atsa
kyta „Vis budžiu!”

Buvo įneštos vėliavos. Po 
trumpo šventės apibūdinimo 
buvo perskaityti tuntų ir LSS 
Seserijos Vyriausios skauti- 
ninkės v.s. fil. Ritos Penčylie- 
nės įsakymai.

Šv. Jurgio šventės proga į 
skiltininkės laipsnį pakelta 
jvyr. skautė psl. D. Bakerienė, 
į vyr. skiltininkės — vyr. si. 
Ilona Tarvydienė.

Prityrusių skaučių įžodį pra
vedė s. '411. N. Simonavičienė. 
Įžodį tlavė: A. Batūraitė, L. 
Bražukaitė, V. Narušytė, A. 
Radzevičiūtė, A. Smailytė, M. 
Thorn, K. Yčaitė. Pažangumo 
žymeniu apdovanotos — si. L. 
Jonaitytė, A. Rusinaitė, T. 
Saplytė, V. Simonavičiūtė ir 
A. Valaitytė. Už Nuopelnus 
ordinu — ps. A. Puzerytė.

„Rambyno” tunte DLK Vy
tauto vilkiukų draugovės vil
kiukai V. Zubrickas ir A. Va
liulis įsigijo dailininko specia
lybę, o A. Poznekas — siuvėjo 
įspecialybę. Visi pakelti vyres
niškumo laipsniuose ir apdo
vanoti žymenimis, bei specia
lybių ženklelius įgijusieji buvo 
[pasveikinti ir pagirti. Baigiant 
jsueigą, tuntininkai priminė, 
■kad sueigos bus tęsiamos 
įprasta tvarka. Paragino visus 
ruoštis stovykloms. „Romuvo- 
pe” stovykla vyks rugpjūčio 1- 
14 d., o LSS jaunųjų vadovų ir 
vadovių mokyklos Rako sto
vyklavietėje, JAV-se, vyks lie- 
ipos 20-27 d.

Po pranešimų, gerbiant sa
liutu, buvo išneštos vėliavos. 
Po to, didžiuliame rate supin
tomis rankomis sugiedoję 
Ateina naktis”, užbaigėm sa- 

'vo šv. globėjo šv. Jurgio šven
tę, širdyse išsinešdami jo gėrio 
prieš blogį kovos idėją, kurios 
[įgyvendinimą kiekvienas 
skautas ir skautė pasiryžta 
vykdyti.

F.M.
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HAMILTON

Šatrijos Raganos 
būrelis

Hamiltono skautininL ų 
“Šatrijos Raganos” būrelis šių 
metų vasario mėn. 22-ą dieną 
susirinko pas sesę. Ireną 
Jokubinienę. Apgalvojome šios 
dienos reikšmę. Uždegus 
simbolines žvakeles

Hamiltono, Kanadoje, skautininkių „Šatrijos Raganos” būrelio sesės 1999 m. vasario 22-ros — pasaulio skaučių 
Susimąstymo dienos sueigoje. Iš k. vs R. Bagdonienė, s. A. Stanaitienė, ps. L Jokubynienė, vs A. Pietrantomo, s. 
I.'Zubienė, ps. fil. G. Breichmanienė, s. A. Vilimienė, vyr. si. L. Stungevičienė. Trūksta šią.nuotrauką dariusios
ps. O. Jusienės.

prisiminėme" visas 
skautijos nares ir atnaujinome šūki ‘vis 
budžiui”. Po to prisiminėme ketvirtąjį skaučių 
įstatą “skautė yra draugė savo artimui ir sesuo 
kitai skautei”.

Aptarėme einamuosius reikalus. Sekančioje 
sueigoje dalyvauti buvo pakviesta A. Žilvitienė, 
ilgus metus dirbusi Montrealio banke skyriaus 
vedėja, dabar finansinė patarėja.

Balandžio 21-ą dieną susirinkome pas sesę. 
Aldoną Pletrantopio. Būrelio vadovė s. A. 
Vilimienė pradėjo sueigą apibrėždama šv. 
Jurgio, pasaulio skautų globėjo, dienos 
reikšmę; Prisiminimais nukeliavome l praeiti. 
Dideles sueigas šios šventės proga. Kada l 
Hamiltoną susirinkdavo iš Niagaros bei 
Toronto apylinkių. Tai būdavo didžiausia 

metinė skautijos šventė. Paliko daug gražių 
prisiminimų.

Buvo ir oficialioji dalis. Buvo gautas 
pranešimas iš v.s.fil V.S. R. Penčllienės 
patvirtinant Hamiltono “Šatrijos Raganos" 
būreli ir paskirstant pareigas. Būrelio vadovė - s. 
A. Vilimienė, programos vedėja - vyr.skl. L. 
Stungevičienė, iždininkė - vyr.skl. M. 
Kalvaitlenė, korespondentė - v.s. R. 
Bagdonienė. Prelegentė p. Alina Žilvitienė davė 
labai išsamų ir įdomų pranešimą apie 
investavimus ir besiruošiant l pensininko 
amžių.

Sekanti sueiga-iškyla įvyks gamtoje pas 
sesę E.Kontenlenė.

v,s. Reg. B.
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MONTREAL

Skautai vyčiai žiemos iškyloje. R. 
Piečaičio vasarvietėje.. Dalyvavo 
20 ištvermingų skautų vyčių ir 
kandidatų. Po praleistos nakties 
sniego namelyje. Dalius. Laurent 
Ir Daniel Bulotos, Sophie 
Bulotaitė, Gintaras ir Andrius 
Gapučiai ir Francis Bulota.

Nuotr. R.R. Otto
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MONTREAL

Svečias iš Brazilijos kun. Paulius Mališka, 
buvęs skautu Montreafyje. . prie jo vilkiukas 
Paulius Mališka, kuri apkrikštijo kun. P. 
Mališka. Deš. A.V.P. choro vadovas skautas 
J. Mickus

Vasario 16 minėjimas. . Svečiai Lietuvos 
karininkai, vyr.ltn. R. Molderis, , skautai 
Paulius ir Antanas Mickai, kpt. J. 
Janulevičius, vyr.ltn. R. Silvanavičius ir 
yr.ltn. E. Eidukas.

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis su mišių 
patarnautojais skautais Paulium ir Antanu 
Mickais

DETROIT

! Akimirka iš š.m. kovo 7 d. Detroite vykusios skautų ir skaučių 41-sios Kaziuko mugės. „Gabijos” skaučių tunto
1 vadovė verbų pynimo meno žiniomis dalinasi su išmokti pasiryžusiomis paukštytėmis. Nuotr. J. Urbono
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CALIFORNIA „KUNIGAIKŠTIENĖS GRAŽINOS” VYR.
SKAUČIŲ BŪRELIS

Šių metų balandžio 11 d., 
Atvelykio sekmadienį, būrelio 
sesės suruošė savo metinį pa- 
sitarnavimą visuomenei, pa- 
kviesdamos paskaitininkę chi- 
ropraktikos daktarę Viktoriją 
A. Joga Empakerienę. Dakta
rė maloniai sutiko pakalbėti 
savo specialybės teikiama pa
galba žmogui, ir pademonst
ruoti svarbius pratimus, kurie 
padeda išlaikyti stiprią bei 
lanksčią nugarą ir sprandą.

Klausytojams buvo padalin
ta gerai paruoštos literatūros, 
vaizdingai parodančios ir pa
aiškinančios priežastis, dėl 
kurių kūno teisingoji padėtis 
iškrypsta, sukeldama įvairius 
skausmus ir nuovargį. Dak
tarė kalbėjo nuotaikingai ir 
kiekvienam suprantamais ter
minais. Pratimus demonstra

vo grakšti viešnia iš Lietuvos 
ir daktarės penkiametis sūne
lis Matukas.

Gausiai susirinkusius klau
sytojus būrelio vardu pasvei
kino v.s. Dalia Sodeikienė, 
šiuo metu einanti būrelio va
dovės pareigas. Sesė Dalia iš
reiškė padėką visiems, kurie 
remia skautišką veiklą, atei
dami į Kaziuko muges ir su- 
pirkdami skautiško jaunime 
gaminius. Pabrėžė, kaip turė
tume būti jaunomis bei išra
dingomis vadovėmis bei vado
vais, savo laisvalaikį pašven
čiančiais mūsų visų vaikų 
skautiškam lavinimui.

Šia proga norėtųsi pasi
džiaugti, kad mūsų rajono 
skautiškose eilėse auga draus
mingas ir labai draugiškas 
jaunimas. Praėjusią vasarą 

daugelis vyresniųjų buvo nu
vykę į didžiąsias tautines sto
vyklas, į kurias nuvykti dos
niai pinigais mielai parėmė 
„Kunigaikštienės Gražinos” 
būrelis. Buvome nustebintos, 
kai grįžusios dėkingos sesės 
(surengė mūsų sueigai vaišes, 
įir kiekviena iš eilės pasakojo 
savo įspūdžius iš neužmiršta
mo stovyklinio gyvenimo. Taip 
ir mūsų būrelio Atvelykio me-! 
tu suruoštas renginys buvo 
padėkos išreiškimas mūsų vi
suomenei už visokeriopą pa
galbą.

Renginys vyko Šv. Kazimie
ro parapijos salėje; už leidimą 
[ja naudotis sesės gražinietės 
[lieka dėkingos parapijos kle
bonui kun. dr. Algirdui Ol
šauskui.

v.s. Vanda Zelenienė

16

Los Angeles Šv. Kazimiero parapijos, salė pilnutėlė prisirinko susidomėjusių Klausytojų išgirsti chiropraktikos 
daktarės Viktorijos Joga-Empa' *nės įdomios sveikatingumo paskaitos. Paskaitą š.m. balandžio 11 d. surengė 
„Kun.. Gražinos” vyr. skaučių bu -.s. Būrelio vadovė v.s. Dalia Sodeikienė sėdi pirmos eil. viduryje.
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LEMONli ĮDOMI „GELEŽINIO VILKO”
DRAUGOVĖS VEIKLA

Lemont, IL, veikiančios „Ge
ležinio Vilko” draugovės vil
kiukai, skautai ir jų tėveliai, 
vadovaujami ps. Aldžio Liu- 
binsko, š.m. kovo mėn. lankėsi 
Lemonto miesto ugniagesių 
būstinėje. Čia jiems buvo pa
rodytos ugniagesių mašinos, 
paaiškinta jų paskirtis. Paaiš
kinta, kaip elgtis gaisro atveju 
■namuose. Taip pat buvo prak
tiškai parodyta kaip ugniage
siai mokosi gaivinti iš gaisro 
išgelbėtus mažus vaikus. Ši 
iškyla buvo labai įdomi ir nau
dinga. Vilkiukams ir skau
tams ji paliko gilų įspūdį.

Taip pat kovo mėnesį šios 
draugovės vilkiukai ir skau

tai, jų tėveliams padedant, iš 
medžio išdrožė lenktynių au
tomobiliukus, kurių lenktynes 
specialiu nuolaidžių taku pra
vedė vadovas Romas Senke
vičius. Automobiliukai tuo ta
ku buvo leidžiami po vieną, 
leidžiant vieną po kito. Laimė
jo greičiausiai „nuvažiavusios” 
mašinos. Buvo įdomu automo
biliukus pasidaryti patiems, o 
dar įdomiau stebėti juos lenk
tynėse.

Tėvai ir vilkiukai džiaugėsi 
turėdami gerus ir sumanius 
vadovus, suruošiančius nau
dingas iškylas ir įdomias suei
gas.

ps. Algis Kazlauskas

Vilkiukų, saliuto 
du ištiesti 
pirštai 
primena 
du vilkiukų 
įstatus

„Lituanicos” tunto „Geležinio Vilko” draugovės vilkiukų ir skautų draugovės š. m. kovo mėn. apsilankymo Le
mont, IL, miesto ugniagesių centrinėje metu, dalis vilkiukų dėmesingai klausosi ugniagesio aiškinimo ką daryti 
gaisro namuose atveju ir kaip gaivinti iš degančių namų išgelbėtus kūdikius.
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BOSTON KAZIUKO MUGĖ
Tiviafe •?! .,

Kiekvienais metais Baltijos ir Žalg!"’o tuntai 
suruošia Kaziuko mugę. Suvažiuoja svečiai 
pasidžiagti jaunimo pastangomis.

Rengėjai statė vartus,, .ur maistą, Puošė 
stalus. Šių metą vaidinimo tema buvo : 
Miegančioji gražuolė. Kai darbas sparčiai vyko 
salėje, lauke staugė vėjas, pustė sniegą ir ledu 
išklojo kelius. Tas gerokai gadino ūpą, Ar bus 
svečią rytoj.

Sekmadienio rytas buvo kaip pasaka.
Sniegas žvilgėjo ant medžią ir krūmą. Saulė 
nutirpdė kelią. Mugė atidaryta po iškilmingos 
sueigos, kurioje buvo paukštyčią ir vilkiuką 
Įžodžiai ir apdovanojimai.

Svečiai domėjosi paukštyčią pagamintomis 
popierinėmis gėlėmis, vilkiuką rūkytais 
unguriais, prityrusią skautą-čią karalaitės 
karoliais. Nevienas išbandė savo laimę golfe 
arba strėlią mėtyme t taikinį. Svečią rankos 
buvo pilnos pirkiniais ir laimėjimais loterijoje. 
Židiniečią stalas kvietė lankytojus su gintaro ir 
medžio dirbiniais ir lietuviška juoda duona. 
Šeimininkės vaišino skaniais valgiais ir tortais.

Ir štai spektaklis Miegančioji gražuolė. 
Skautai ir skautės apsirėdė gražiausiais rūbais, 
kuriuos pasiuvo pasišventusi talentinga Daiva 
Hickey. Kur žiūrėti? Scena paruošta skautą 
vyčią Senąją lapiną būrelio. Vaidintojai ir 
šoka ir dainuoja ir juokina. Kaip ir kasmet sesė 
Lina Subatienė, šią spektaklią režisierė, 
visados sugalvoja ką nors įdomaus ir naujo. 
Taip ir šiais metais princas atvyko net ant 
žirgo, bet sir sprausminiu lėktuvu. Lėktuvas

Žalgirio tuntlninkas s.fil. Algis Adomkaitis 
sveikina svečius

Prityrusių skaučių-tų draugovės. Draugininke 
Naidi Šnipaitė, Kristina Lingertaitis, patarėjas 
Gintaras Čepas, Vida Žiaugraitė .
Angelika Kazakaitytė, Daiva Žiaugraitė, Loreta 
Kazakaitytė
draugininkas Kazys Adomkaitis, Aleksas 
Hauser,
Tomas Subatis, Laimės de la Pereira, Gintas 
Adomkaitis, Skaidrys de la Pereira, Gintaras 
Čepas
Algis Kalvaitis, Jonas Valiukas, Alvydas 
Knašas, Aliukas Wolosenko, Kastytis Norvaiša

Birutės d-vės d-kė Danutė Kazakaltienė su 
skautėm. Vilija Bizinkauskaitė, Laima 
Manomaitytė, Kamilė Bizinkauskaitė, Lina 
Kazakaitytė, Laura Kazakaitytė, Liana 
Bielkevlčlutė, Audra Mickūnaitė, Lina 
Dabrilaitė

IR
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Paukštyčių d-kė Eglė Šukienė ir liepsnelių d-kė 
Paulita Alinskienė su paukštytėm ir liepsnelėm

keliavo per visą salę blikčiodamas šviesomis. 
Buvo tikrai žavinga. Buvo virš keturiasdešimt 
vaidintojų, kurie nuo sausio pradžios mokėsi. 
Sesei Subatienei padėjo Daiva Kiliulytė ir Eglė 
Šukienė.

Su vaidinimu pasibaigė mugė. Lankytojai 
skirstėsi pilni įspūdžių. Bet ar Jie žinojo, kiek 
darbo reikia mugės parengimui. Tuntininkai 
Birutė Žiaugrienė ir Algis Adomkaitis daug 
dirba. Jiems su dideliu noru talkininkauja 
Tomas ir Rita Stuopiai, Gintaras ir Lina 
Subačiai, Paulita Alinskienė,Eglė Šukienė, 
Danutė Kazakaitienė, Naida Snipaitė ir daug 
kitų.

' Kitą mugę pradėsime planuoti po stovyklos.
Sesė Gloria

Skautai vaidintojai. Jonas Bielkevičius, 
Vytenis Krukonis, Darius Subatis, Rolandas 
Hauser

Vilkiukai vaidintojai. Vytas Štuopis, Tauras 
Norvaiša, Romukas Neidhardt, Aleksas Šukys, 
Andrius Balta, Darius Hickey

Šeimininkės. Laima McDonald, Daiva 
Navickienė,, Noema Šnipienė, Rima Knašienė, 
Dana Dilbienė

■■ &# * # # > # # $ # # # # # *

Senieji lapinai lanko savo brolių kapus, v. s. 
Vytautas Dilba, ps. Liūtas Gražulis, s.Bronius
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stovykloje

Pilėnų tunto vilkiukai stato pili Pilėnų tunto giliukai.

20

22



Skautai vyčiai stovykloje

ilgametė LSS Pietų Amerikos rajono atstovė ir Brazilijos Sao Paulo 
„Palangos” tunto tuntininkė v.s. Eugenija Bacevičienė, užauginusi gausią1 
’ietuvišką skautišką šeimą, šią vasarą vykusioje sukaktuvinėje 25 metų, 
,Sidabro” stovykloje džiaugiasi jauniausiu stovyklai, soja — vaikaičiu Li
nuku.
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CHICAGO GRAŽI IŠKILMINGA SKAUČIŲ
TUNTO SUEIGA

.Aušros Vartų7„Kernavės” 
skaučių tuntas š.m. vasario 20 
d., sekmadieni, gražiai pami
nėjo Lietuvos valstybės atkū
rimo — Vasario 16-osios ir Pa
saulio skaučių Susimąstymo 
dieną.

10 vai. ryto sesės, vadovės ir 
tėveliai dalyvavo šv. Mišiose 
Tėvų jėzuitų koplyčioje. Po 
Mišių visos rinkosi Jaunimo 
centre. Sueigon atsilankė gau
sus būrys tėvų ir svečių. Ypač 
džiaugėsi Čikagoje gyvenan
čios vyresnio amžiaus skauti- 
ninkės, galėjusios šioje suei
goje dalyvauti ir kartu su jau
nomis švęsti visoms skautėms 
brangias šventes. Malonu bu
vo ir tėvams vėl būti sueigoje 
Jaunimo centre, kuriame dau
gelis lankė lituanistines mo
kyklos, skautavo, tautinius šo

kius repetavo, įvarias šventes 
šventė.

11:15 vai. r. šurmulys maž. 
salėje nutilo pasigirdus atžy
giuojančių sesių dainai. „Die
ve, Tau, Tėvynei ir žmonijai” 
(dainuodamos sparčiu žingsniu 
salėn įžygiavo tvarkingai uni
formuotos sesės. Visoms išsi
rikiavus salės priekyje, buvo 
uždegtos šešios žvakės ir suei
gos komendante Vida Brazai- 
tytė sukalbėjo maldą į skautų 
globėją šv. Jurgį, o tuntininkė 
trumpu žodžiu paminėjo, kad 
švenčiama Susimąstymo die
na ir Lietuvos Nepriklauso
mybės šventė, pabrėždama tų 
švenčių gilią prasmę. Visos 
sesės kartu sukalbėjo pirmąjį 
posmelį Sauerveino „Lietu
viais esame mes gimę”, o žvali 
paukštytė padeklamavo eilė

raštį „Plazdėk, graži trispal
ve”.

Po to vyko tunto vienetų ra
portai komendantei, tuntinin- 
kei ir raportas sueigon atsi
lankiusiai LS Seserijos Vy
riausiai skautininkei fil. v.s. 
Ritai Penčylienei, į kurios pas
veikinimą „Budėk!” •—■ atsilie
pė 49-ios sesės entuziastingu 
„Vis budžiu!”

Įnešus vėliavas buvo sugie
dotas Lietuvos himnas. Gražu, 
kad net ir visos, mažosios 
paukštytės jungėsi į himno 
giedojimą.

Buvo paskaityti tunto ir LS 
Seserijos Vyriausios Skauti- 
ninkės įsakymai, skelbiantys 
tunto sesių pakėlimus į vyres
niškumo laipsnius ir apdova
nojimus žymenimis.

Paukštyčių įžodis „Aušros Vartų7„Kernavės” tunto iškilmingoje sueigoje, š.m. vasario 20 d. vykusioje Jaunimo 
centre. Vadovės — kairėje v.sl. Rasa Ramanauskienė, dešinėje — ps. Onutė Utz.
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Į vyresniškumo laipsnius 
pakeltos:

i vyr. skiltininkės si. Ina 
Luneckienė.

į skiltininkės — psl. Rasa 
Milo.

į paskiltininkės — Aureli
ja Končiūtė, Regina Matran- 
ga, Krista Plačaitė, Julytė 
Vallee.

i skautininkės — psl. fil. 
Julytė Žukauskienė.

Sveikiname į paskautininkių laipsnį pakeltąsias jaunąsias vadoves, š.m. vasario 20 d. Jaunimo centre vykusioje 
iškilmingoje „Aušros Vartų7„Kernavės” tunto sueigoje davusias skautininkių įžodį. Iš k.: Larana von Braun, 
Elytė Žukauskaitė, Onutė Utz, Julija Plačaitė ir Vilija Januškytė.

į paskautininkės — Vilija 
Januškytė, Julytė Plačaitė, 
Onutė Utz, Larana von Braun 
ir Elytė Žukauskaitė.

Už pavyzdingą skautavimą 
Pažangumo žymeniu apdova
nojama si. Rasa Milo.

Pakviestos, paukštyčių įžo
džiui prieš vėliavą išsirikiavo 
8 paukštytės. Vadovaujant jų 
draugininkėms vyr. si. Onutei 
Utz ir vyr. si. Rasai Rama
nauskienei, paukštyčių įžodį 
duoda „Dubysos” ir „Saulučių” 
draugovių sesės: Morta Dap
kutė, Aušrinė Plioplytė, Aistė 
Spitrytė, Karina Butikaitė, 
Renata Butikaitė, Vija Lietuv- 
ninkaitė, Natalija Vaznelytė ir 
Darija Siliūnaitė.

Naujoms paukštytėms pir
muosius skautiškus kaklaraiš
čius užrišo draugininkės. Tun- 
tininkė visoms prisegė „Kregž
dutės” ženklelį, Gerojo darbe
lio mazgelį užrišo Vyriausioji 
skautininke, o Tėvynės ilgesio 
mazgelius — sesių mamytės ir 
tėveliai. Visos įžodį davusios 
sesės buvo apdovanotos sal
dainiais, o vadovės jas „pa
puošė” saldainiukų „karo
liais”.

Skaučių įžodį, fil. s. D. Tra- 
kienei vadovaujant, davė „Še
šupės” draugovės sesės Daina 
Norušytė ir Viktorija Šilei- 
įkytė. Joms geltonus skaučių 
kaklaraiščius užrišo Vyriausia 
skautininke, Tėvynės meilės 
mazgelį — sesių mamytės, o 
Gerojo darbelio mazgelį užri
šusi tuntininkė sesėms pri
segė skaučių ženklelius.

Skautininkių įžodį prave
janti v.s. Albina Ramanaus
kienė pakvietė visas sueigoje 
dalyvaujančias skautininkės 
ir skautininkus, kurių susirin
ko didelis ratas. Į paskauti- 
ninkes pakeltąsias seses: Vi
liją Januškytę, Juliją Plačaitę, 
Onutę Utz, Laraną von Braun 
ir Elytę Žukauskaitę skauti- 
ninkų ratan atvedė jų tėvai 
(kurių vienas ar abu yra skau
tininkai). Su skautininkų įžo
dį duodančiomis, įžodį atnauji
no ir visi rate stovintys skau
tininkai ir skautininkės. Nau
josioms paskautininkėms ža-

- 1 - . liuosius kaklaraiščius užrišo 
jų skautininkai tėveliai ar ma
mytės. Gražų sveik'inimo žode
lį tarė v.s. Alb. Ramanaus
kienė. Visi džiugiai sveikino 

naująsias paskautininkės, ap
dovanojo gėlėmis ir gerais 
linkėjimais. Įžodį davusios se
sės gražiai padainavo „Užgi
mė tėvynė”.

Sveikinimo žodį tarė LSS 
Vyriausia skautininke v.s. fil. 
Rita Penčylienė ir „Aušros 
Vartų7„Kernavės” tunto tun
tininkė fil, s. Laima Rupins- 
kienė. Gražiai visas paskauti- 
ninkes (jos visos priklauso 
ASS) pasveikino Akadęmikių 
skaučių draugovės dr-kės at
stovė t.n. Danutė Genčiūtė.

Po įžodžių buvo išneštos vė
liavos ir ratu susėdusios sesės, 
tunto laužavedei t.n. Rimai 
Žukauskaitei vadovaujant, 
smagiai padainavo keletą 
gražių lietuviškų dainų.

Sueiga buvo užbaigta skau
tiškame rate sugiedojus „Atei
na naktis” ir kelis posmelius 
„Lietuva brangi” dainos.

Po sueigos visi buvo pakvies
ti prie gausių suneštinių vai-
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LSS Brolijos vadijos suvažiavimo, š.m. balandžio 10 ir 11 d. vykusio Čikagoje ir Lemont, IL, dalyviai. Iš k.: v.s. 
fil. A. Paužuolis, v.s. fil. R. Rupinskas, v.s. fil. K. Matonis, LS Brolijos Vyriausias skautininkas v.s. fil. A. Sekas, 
s.fil. V. Januškis, LSB VS pavaduotojas v.s. R. Otto, j.s. P. Jokubauskas ir v.s. fil. K. Ječius.

Už ilgametį darbą ir nuopelnus Lietuvių Skautų sąjungai, j.v.s. dr. Algis 
Paulius buvo apdovanotas LSS Padėke* ',:nu. Ordiną prisega LSS JAV 

! Vidurio rajono vadas v.s. Gediminas De. - Nuotr .v.s. A. Jarūno
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WORCESTER

Jau kelinti metai skautai-ės suruošią kuklų 
Motinos dienos minėjimą. Geg. m. 9 d. šv. mišias 
už gyvas ir mirusias motinas užprašė RKM 
Sąjungos 5-ji kuopa šv. Kazimiero bažnyčioje. 
Mišiose dalyvavo narės su vėliava pasipuošusios 
tautiniais rūbais. Mišių metu giedojo parapijos 
choras ir solo V. Bacevičius, giesmes pritaikytas 
tai dienai. Po mišių dalyviai rinkosi t parapijos 
salę., kur laukė sesės skautės su kava ir 
užkandžiais.

Minėjimą pradėjo tuntininkė v.s. I. 
Markevičienė sveikindama visas mamytes, 
močiutes linkėdama sveikatos, gražaus, ramaus 
gyvenimo ir pakvietė vaišintis paruoštais 
užkandžiais.. Pasivaišinus broliai Br. Naras ir R. 
Jokubauskas, visoms moterims įteikia po gėlę.. 
Toliau seka I. Markevičienės žodis apibudinant 
motinos reikšmę šeimos gyvenime. Motina yra 
pirmoji vaiko auklėtoja, mokytoja, pergyvena 
valko nesekmes, džiaugiasi jo laimėjimais. Ji yra 
šeimos židinys. Iš valko Ji nori tik truputį meilės 
- širdies šilumos.

Toliau kviečia dvi sesutes Onytę ir Rožytę 
Harris padeklamuoti po eiklėraštį. Nors jų tėvelis 
ne lietuvis, bet abi kalba lietuviškai. Tai 
mamytės Bernadetos ir močiutės J. 
Miliauskienės nuopelnas. Onytė padeklamuoja 
Danutės Llpčiutės-Augienės “Tau mamyte”, o 
Rožytė tos pačios autorės “Myliu aš mamytę”. 
Vyresnės kartos atstovė P. Antakauskienė 
padeklamuoja eilėraštį “Motinos”. Autorius 
nežinomas, nes atsimena tą eilėraštį dar iš 
Lietuvos. Šv. Kazimiero parapijos 26- tos Vyčių 
kuopos pirmininkė V. Rodgers paskaito irgi D. 
Augienės eilėraštį “Močiutė”. Pabaigai sesė Irena 
paskaito angliškai eilėraštį “Meilės krepšelis”, 
Taip baigiamas šis kuklus motinų pagerbimas.

E. Č.

jLSS Skautų Brolijos vyriausi vadovai 8-je Tautinėje stovykloje, 1998 m. 
» rugpjūčio mėn. vykusioje Treasure-Valley, Paxton, MA. Iš k.: LS Brolijos 
' VSP v.s. Romas Otto ir Vyriausias skautininkas v.s. Iii. Albinas Sekas.
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1. Saulė šildo, saulė šviečia. 
Pasimaudyt jūron kviečia. 
Toks dienelė šiltumėlis. 
Karštas jūros vandenėlis. 
Saulė karštį berte beria, 
Ir Virvelė jūron neria.
2. Plaukia railią, plaukia kitą 
Jau ir kranto nematyti.
Susirūpino Virvelė 
Dairos, nori rast salelę. 
Kad galėtų atsilsėti 
Ir vėl sveikas plaukinėti. 
O, štai žemė netoliese, 
Ten galėt sutilpt ir dviese. 
Ratilas rankom sumajuoja 
.Ant salelės repečkoja. 
Toli vienas vandenyne 
Jis surengs sau gegužinę 
3. Vai tu sviete, jergutėliau, 
Štai salelė pasikėlė. 
Raulas šaukia, gelbėt moja 
Ant baidyklės raitas joja. 
O smauglys gal šimto metų 
Raulą keįjg. bąisiai krato.

jj) Auksė: — Žinai, seneli, mūsų naujieji 
*• kaimynai labai neturtingi.
4. Fit: — O kodėl tu taip manai?
4 Auksė: — Kai jų .vaikas prarijo
X centą, visi labai susirūpino.
44
4
4 — Jei Keturias savaites busiu visiškai gera
£ — pasakoja Onytė, — man tėvelis pažadėjo dvi-
4 ratį. 'Pačiau nemanau, kad taip ilgai galėsiu V
4 ištesėti.
4 -— Et, niekai, — pasakė Petriukas. — Mano
$ tėvelis taip pat sakė: “Jeigu tu du mėnesius būsi
j geras, tai susilauksi broliukų”. Tačiau po to aš iš-
4
4
4
4
4
4

mušiau du langus, sumušiau savo sesutę, išval- 
giau visą uogienę. Tačiau, kai tik atėjo sakytas 
laikas, vis tiek broliuko susilaukiau.

TTm''T¥^"TTT^TTT^"TTTTTT1"TTTTTTT^'TT1TT!TI"T'T’!I

Skautas:
— Kodėl 
žmonės 
medyje 
pjausto savo 
vardus?
Draugininkas: 
—Todėl, kad 
turi mažai 
galvoje, o 
rankoje peilį.

t & &
♦
X Vienas gudruolis, kurį laiką klausęsis kunigo 

pašnekesio su bendrakeleiviais vagone, įsiterpia:
— Nežinau, kaip tamstelės, bet aš tai nieko 

4 netikiu.
•4 — Argi? — sako jam'kunigas. — Aš vis dėl-
X to norėčiau eiti lažybų, kad tamsta daugiau tiki 

už mus visus.
— Kaip tai?

4 — Nagi taip: pvz., tamsta tiki, kad esi labai
4 gudrus... Šito nei aš, nei niekas iš čia esančių 
4 netikime.

4 & &

4 — Jonuk, pasakyk, kiek bus, jeigu iš Išturiu
4 atimu keturis? — klausia mokytoja.
4 Jonukas tyli.
X — Na, jeigu lėkštėje bus 4 kukuliai ir tu juos 
X suvalgysi, tai kas liks?
-» — Skystimas, ponia mokytoja
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