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11980 JAUNŲJŲ
VADOVŲ

METAI
IŠMOKIME 

r PASITARTI SU 
JAUNAISIAIS

■■Lietuvių Skautų Sąjunga jau 
gyvuoja virš 60 metų, lavindama 
lietuvišką jaunimą ir ruošdama jį 
tarnauti Dievui, Tėvynei ir Artimui. 
Daugelis skautavusio jaunimo tapo 
svarbūs lietuviškos ir gyvenamų 
kraštų visuomenės darbuotojai bei 
pareigūnai. Kitas nemažas būrys 
savo įgytą patirtį panaudoja pačioje 
Sąjungoje: jie vadovauja skautų 
vienetams ir dideliu pasišventimu 
dirba lietuviško skautavimo labui. 
LSS ateitis yra mūsų jaunesnių 
vadovų rankose. Kaip jie bus 
paruošti vadovavimo darbui, kaip 
jiems bus įdiegti skautiški idealai 
bei skautiška dvasia, taip ir mūsų 
Sąjunga gyvuos ateityje.

Gyvendami išsisklaidę po platų 
pasaulį, turime rūpintis ne vien 
jaunosios kartos charakterio ugdy
mu, bet taip pat ir lietuvybės 
išlaikymu. Dabarties naujovės, 
dideli atstumai ir kt. vis sunkina 
šiuos įsipareigojimus vykdyti. Todėl 
darosi vis svarbiau jungti vadovų 
jėgas ir bendromis pastangomis 
kreipti mūsų jaunimą skautiškų 
idealų ir lietuvybės taku. Tą galė
sime atsiekti tik sujungę vyresniųjų 
vadovų išmintį ir patyrimą su 
jaunesniųjų vaodvų entuziazmu ir 
energija.

Skelbiu 1980 m. JAUNŲJŲ 
VADOVŲ METAIS. Stenkimės 
šiuo laikotarpiu intensyviai lavinti 

jaunus vadovus ateities darbui: 
ruoškime kursus, suvažiavimus, 
seminarus ir pan. Bandykime per
duoti jaunesniems tą skautavimo 
meilę, entuziazmą ir didelį pasiten
kinimą. kurie išlaikė ir stiprino mus 
skautų vadovų eilėse per visus 
praėjusius lietuviškos skautybės me
tus.

STENKIMĖS: išgirsti jaunųjų 
vadovų norus, suprasti jų gyvenimo 
pažiūras, naikinti laiko pastatytas 
galvosenų sienas;

cut,JcuthuAU- ojį
Esi šiuo metu ne Lietuvoje, gal 

ne tik neatsimeni ją matęs, bet 
negimei joje. Tačiau iš tėvelių ži
nai daug apie Lietuvą, nes jie 
nuolat apie ją kalba ir ja sielo
jasi. Pamažu, dalyvavęs tautinė
se šventėse ir prisirinkęs daugiau 
žinių apie Lietuvą, persiėmei mei
le jai ir, tapdamas skautu, net 
viešai pareiškei norįs jai tarnau
ti. Pasirinkai pats savo laisva va
lia brangią, gražią, šiuo metu la
bai skriaudžiamą ir kenčiančią, 
savo Tėvynę!

Manau, kad gerai supranti, 
kad tai nereiškia, jog turi visą ki
tą niekinti, griauti — toli gražu, 
tapęs geru piliečiu, stengdamasis 
prisidėti prie to krašto gerovės, 
kuriame gyveni, giliau suprasi

IŠMOKIME pasitarti su jaunes
niais vadovais, kad jie pasitikėtų 
mumis, o mes suprastume juos;

DĖKIME PASTANGAS iškelti 
jaunesnių vadovų darbus ir pasieki
mus. juos įvertinti ir toliau skatinti 
jų energiją Sąjungos gerovei.

Sesės-broliai: STIPRĖKIME. 
DIRBDAMI KARTU!

v.s. Sigitas Miknaitis, 
LSS Tarybos Pirmininkas 

1979 m. lapkričio mėn.
Clarendon Hills. 111.

savo pareigas Lietuvos atžvilgiu.
Kiekvienas lietuvis laisvajame 

pasaulyje Lietuvai labai reikalin
gas, ne tik suaugę lietuviai, bet 
jauni žmonės ir vaikai.

Truputį pagalvojęs turėsi su
tikti su manimi: airiai išvykę iš 
savo gimtojo krašto, visur sakosi 
esą airiai, per Šv. Patriko dieną 
ruošia dideles eisenas, dainuoja 
savo dainas ir šoka savo šokius. 
Italai didžiuojasi savo muzikais 
ir menininkais ir giria savo ska
nius valgius. Jie siekia mokslo ir 
vieni kitiems padeda įsikurti, pra
sigyventi.

Bet airių ir italų tėvynės lais
vos,-o LIETUVA PAVERGTA. Štai 
ir yra, kodėl Lietuvai kiekvienas 
vaikas svarbus.

LIETUVOS 
NACIO?’M INE 
M MAŽ.YDO 
BIBLIOTEKA
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Ar aš sugyvenama? Įdomi? Ar 
papildau savo žinias geromis 
knygomis?

Ar atsakau į laiškus ir dėkoju 
už dovanas?

Ar skaitausi su kitais ir pildau 
duotus pažadus? Ar moku tylėti 
ik klausytis kitų kalbos? Ir vyres
ni žmonės gali įdomiai pasakoti.

Kokia esu draugė? Tokia, ko
kios pati norėčiau: patikima, nuo- 
širai? Ar draugauju tik su labai 
mažu būreliu, tuo netekdama 
progos pažinti kitus žmones?

Ar nesiblaškau nuo vieno prie 
kito? Jau atėjo laikas, kada galiu 
turėti savo nuomonę, nebūtinai 
sutikti su visais naujausiais pra
simanymais?

Ir atsiminsiu, kad nebetinka 
skolinti arba skolintis svetimų 
šukų, papuošalų, megztukų. Tie 
laikai, nors jie buvo ir savotiškai 
įdomūs, jau praėjo.

O SKAUTYBĖS IR LIETUVYBĖS 
REIKALAI?

Ar pažengiau skautiškai? Ar 
lavinuosi ir prisidedu? Duodu 
gerą pavyzdį kitiems? Kaip lei
dau vasarą .atostogas?

Ar esu gyva vyresniųjų skau
čių narė?

Ar nenustodama bandau suži
noti arba išmokti daugiau apie 
Lietuvą, lietuvius? Ar prisimenu 
tėvų žodžius, kad turime kiekvie
nas atstoti bent keturiasdešimt 
lietuvių, nes taip daug žuvo? 
Kad esame savo krašto ambasa
dorės? Kad turime taisyklingai

NAUJIEJI METAIkalbėti?
Ar esu patraukli lietuvaitė, 

mokanti gražiai suderinti meilę 
Lietuvai ir Amerikai?

Ar esu tokia, apie kokią mano 
tėvai svajoja? Jie turi man daug 
nuopelnų.

Bandysiu nusikratyti tuo, kas 
buvo tuščia, negera pereitais me
tais. Laikydamasi skautiškų idea
lų stengsiuosi tapti pilnesne as
menybe. Kas nežengia pirmyn,
atsilieka. Vyr. sk. Danutė.
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I š tavo laikysenos žmonės 
sprendžia apie tave.

Žinodamas, kaip laikytis, ir pri
taikydamas tai kasdieniniam gy
venime, būsi labiau mėgiamas, 
lengviau įgysi ir išlaikysi drau
gus. Bus visais atžvilgiais sma
giau.

Gerai elgtis lengva, nes tai pro
tinga ir sutinka su žmonėse 
įprastu mandagumu. Bet kartais 
laiku nepagalvojame, kas būtų 

VyClU KELIAIS
?>4 f AČ*A f A^A^A^A^A^A f A Č*A f A,
rA& r4>* r4k* r4>* W W W V4k? '

buvę geriau, todėl pažiūrėkime, 
kaip atsakytum į čia duodamą 
vieną kitą klausimą.

Klausimas: Kaip supažindini 
žmones?

Atsakymas: Pirma pasakai to 
žmogaus vardą ir pavardę, ku-
riam priklauso garbė — mergai
tės prieš berniuko vardą, moters 
prieš vyro ir vyresnio amžiaus 
žmogaus vardą prieš jaunesnio.

K. Kaip atsakai?

A. "Laba diena (sveika), Biru
te", — savo amžiaus mergaitei. 
"Laba diena, pone, ponia" (La
pai, Lapiene — jei gerai atsime
ni pavardę).

K. Ar, supažindindamas žmo
nes, sakai dar ką nors be vardų?

A. Taip. Jei gali, pamini, kuo 
abu domisi arba kuo jie žinomi. 
Tuo būdu jiems bus lengviau 
pradėti pasikalbėjimą.

TIKRAI SVARBU, KAIP LAIKAISI ■■III
A. Supažindinamas visuomet 

stovėk, atsistok.

K. Ką reiškia raidės RSVP kvie
timo apačioje?

A. Tai prancūziško posakio, ly
gaus mūsų "prašome atsakyti", 
pirmosios raidės. Pastebėjęs jas, 
būtinai pranešk, ar dalyvausi.

Kartais rasi "Regrets only", ar
ba prašome pranešti tiktai tokiu 
atveju, kai negalėsi dalyvauti. 
To ir laikykis.

K. Kaip elgtis svečiuose?

A. Dalyvauk kaip malonus 
svetys, kalbėdamasis su senais 
draugais ir — būtinai — su ke
ikus naujais pažįstamcds. Nesė
dėk kampe ir nelauk, kad tave 
linksmintų.

K. Kartais sunku rasti pasikal
bėjimo temą. Ką daryti?

A. Teiraukis, iš kur naujas-a 
pažįstamas-a atvyko, kur ir ko 
mokosi, kuo domisi, sužinok, kuo 
abu domitės. Aišku, venk įkyrių 
arba nudėvėtų klausimų.

K. Kada pradedi valgyti prie 
stalo?

A. Namie po to, kaip mama 
(ar tėvelis) pradėjo valgyti; sve
čiuose — po šeimininkės; val
gykloje — po tavo svečio, vieš-

K. Ar šiais laikais berniukas, 
eidamas su mergaite, tebesilaiko 
gatvės pusės?

A. Taip; ji to laukia.

K. Kas pirmas įeina i traukinį, 
įlipa į autobusą? Kas pirmas išli
pa?

A. Mergaitė pirmoji įlipa, ber
niukas pirmas išlipa, kad, reika
lui esant, jai padėtų. Perpildytam 
autobuse. tai gali būti neįmano
ma, ką gali apgailestauti.

K. Ar turėtum stovėti, kai tave 
supažindina su kitu berniuku?

Brolis V. Goceitas veda vyčius į iškilmes 
Romuvos stovykloje, V. Bacevičiaus nuotr.
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SlKHKIOJAlffi LESYKLA *.
PLOTAS 12“ * l B“ AUKOTIS 
12“. STOGAS PLATESNIS, 
KAD SNIEGAS NEKRISTU 
ANT LESALO. JĄ GALIMA
PRITRAUKTI PRIE palan
gės MAISTUI papildyti.

LESYKLOS ĮRENGIAMOS 
PIETŲ PUSĖJE-UŽUOVĖJOJ, 
TEN ŠILČIAU. AUKOTIS 
NUO ŽEMĖS BEHT 3 PĖDOS.

VĖJINĖ LESYKLA gera tuo, - 
KAD VĖJUI PUČIANT J! SUKI
NĖJASI IR LESYKLOS ŠVEDAI 
VISADA YRA UŽUOVĖJOJE.
PLOTAS 24“ x 20" 6YLIO , 
AUKOTIS 10", STOGAS .
NUOŽULNUS.UŽPAKALINĖ 
SIENELĖ STIKLO. AP1E 
IO PĖDU. STIEBO VIRŠUJE

ĮTVIRTINAMA 
METALO LAIDELĖ
KURI PRAM XV- <
N AM A PPO
LESYKLA

skardos aplenktas, 
KAD KATĖS Nė-

.. -c ■ .

e
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ALGIO DIDELĖ NOSIS
— Ar mano nosis tikrai tokia 

didelė? — paklausė Algis savo 
mamos vieną dieną.

— Kas čia dabar, vaikeli? — 
nustebo jo mama. — Kodėl stai
giai susirūpinai nosim?

— Aš nieko negalvojau, bet va
kar Kaziukas sakė, kad mano 
nosis tikras snapas. Net Gintra 
liepė man nekišti savo didelės 
nosies į jos kambarį...

Mama nusijuokė:
— Tikriausia Gintra norėjo ta

ve nubaidyti. Žinai, kiekvienas 
kartais nori vienas ramiai pabūti 
savo kambary, ypač prieš Kalė
das. Bet, Alguti, man tavo nosis 
graži. Tačiau, ką~ darysi, žmonių 
skonis nevienodas.

— Žinai ką, — tęsė mama, — 
sėsk čia virtuvėj, kol ruošiu pie
tus. Papasakosiu, kaip, skaičiau, 
sekėsi zuikiui - puikiai, kuris bu
vo susirūpinęs nors ir ne ilga 
savo nosim, bet ilgom kojom.

Algis atsisėdo prie stalo, ir ma
ma ėmė pasakoti:

— Kartą zuikutis linksmai strik- 
sinėjo pamiškėje, kai susitiko 
dygų ežį.

— Pasitrauk iš kelio, — pro nosį 
burbtelėjo ežys, — arba tave pa
mokysiu! Kas matė kvailą, jauną

daiktą tokiom juokingom ilgom 
kojom!

Zuikutis nežinojo, kad ežiai sa
ko nemalonius dalykus, kai jie 
blogai nusiteikę, ir jis labai nu
siminė.

Pasitraukęs iš kelio, jis pagal
vojo:

— Iš tikrųjų, kam man tos ilgos 
užpakalinės kojos? Tikriausia 
būčiau gražesnis be jų.

Pakabino zuikis nosį ir net iš
spaudė didelę ašarą. O čia paže
miu šliaužė šimtakojis — žinai, 
toks vabalas daugybe kojų?

— Žinau, atsiliepė Algis, — 
dar sakėme, kad, laimė, jam ne
reikia batų pirkti.

— Tu ir atsimeni! — nusijuokė 
mama. — Tai matai, kaip tik toks 
šimtakojis pasipainiojo zuikiui, 
kuris jo ir paklausė:

— Gerbiamasai, gal kartais ži
nai, kodėl mano ilgos kojos?

Vabalas stabtelėjo sekundei ir 
sumurmėjo:

— Kuo čia dabar rūpiniesi? Tik 
pažiūrėk į visas mano kojas: ka
žin, kieno rūpestis didesnis!

Negavęs tikro atsakymo, zui
kutis nušuoliavo toliau. O ten 
dvi zylelės linksmai gaudėsi po 
krūmą.

— Ar žinote, sesės, — paklau
sė jų zuikis, — kodėl mano už
pakalinės kojos tokios ilgos?

Zylelės pakreipė galvutes, pa- 
čirškėjo kažką viena antrai ir at
sakė:

— Kas tau čia atėjo į galvą? 
Tokia graži diena. Džiaukis sau
le ir būk linksmas.

Bet zuikis net pyktelėjo: kaip 
būti linksmam su tokiom ilgom 
kojom? O saulę jis buvo net pa
miršęs.

Tada stirna atžygiavo miško 

takeliu pasiganyti, ir zuikis nuta
rė kreiptis į ją.

— Tikriausia tu man galėsi pa
sakyti, kodėl mano tokios ilgos 
užpakalinės kojos.

Žinai, ką stirna atsakė? Ji tik 
pažiūrėjo į zuikutį savo gerom, 
didelėm akim ir tarė:

— Mano visos keturios kojos 
ilgos, ir aš dėkinga už jas. Nie
kuomet neklausiau, kodėl taip 
yra.

Zuikis visai nusiminė: jei stir
na nežino atsakymo, kas žino?

Taip jis nuslinko į mišką. Pa
miršęs dairytis į šalis, jis staiga 
atsidūrė akis į akį su lape-snape. 
O jos būta gražios, bet nedrau
giškos: raudonas kailis blizgėjo, 
pasipūtusi uodega buvo iškelta 
kaip vėliava, smailas snukis gud
riai šiepėsi, akys saldžiai žyb
čiojo.

Zuikutis tuoj ir paklausė:
— Tu man tikriausiai galėsi 

paaiškinti, kodėl mano kojos to
kios ilgos.

Lapė maloniu balseliu atsakė:
— O kaip nežinosiu! Aišku, ži

nau. Tik tu prieik arčiau, kad ga
lėčiau tau pasakyti paslaptį į 
ausį!

Zuikutis taip ir padarė: jis pri
ėjo artyn, bet, laimė, staiga pa
matė lapės išsižiojusį snukį ašt
riais, baisiais dantim.

Nieko toliau nelaukdamas, mū
sų zuikis kūrė į mišką, kiek tik jo 
kojos jį galėjo panešti. Jis mėtė 
pėdas, tai reiškia, sukosi kairėn 
ir dešinėn, kol pavargusi nelabo
ji lapė atsiliko: ilgos užpakalinės 
zuikio kojos jį išgelbėjo.

Mama nutilo.
— Tai viskas? — paklausė Al

gis atsidusęs.
—- Viskas. O ką dabar galvoji 

apie savo nosį?
Berniukas nusijuokė:

. — Savo nosį buvau pamiršęs... 
Bet dabar galvoju, kad ir žmogus 
niekad negali žinoti, kam jis toks 
ar kitoks...

O ką tu galvoji? P. P.
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GAL ČIA RASITE NAUJU IDĖJŲ KAZIUKO
MUGĖS DARBAMS.
Chicagos skautų-čių darbai Jono Tamulaičio nuotr.
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PIRMOJI TUNTININKŲ KONFERENCIJA
LSS tuntininkų konferencija 

įvyko 1979 lapkričio 23—25 d. 
Beaumont amerikiečių skautų sto
vyklavietėje, Rock Creek, Ohio.

3-jų dienų studijoms iš Bostono, 
Chicagos, Clevelando, Detroito, 
Hamiltono, Los Angeles, New 
Yorko, Omahos, Rochesterio ir 
Toronto suvažiavo 66 Seserijos ir 
Brolijos tuntininkai, jų pavaduoto
jai ar tuntų vadijų nariai. Kartu 
konferencijoj dalyvavę Seserijos ir 
Brolijos Vyriausi Skautininkai, kon
ferencijos vadovai bei instruktoriai 
ir svečiai svuažiavusių skaičių pakė
lė iki šimtinės aktyvių skautų vado
vų.

Konferencijai vadovavo v.s. 
Laima Kiliulienė ir v.s. Česlovas 
Kiliulis.

Konferencija pradėta labai turi
ninga konferencijos sueiga, kurią 
sekė tuntų iškilmingų sueigų nagri
nėjimo pratimas. Po pratimo Seseri

jos ir Brolijos grupėse v.s. Irena 
Kerelieriė ir s.fil. Vytautas Vidugiris 
pravedė Vyriausių Skautininkų ir 
vadeivų ryšių su tuntininkais na
grinėjimą.

Šios konferencijos užsiėmimai 
buvo vedami pašnekesiais, studijų

bei diskusijų forma ar Rodom-Da- 
rom metodu skilties dydžio ar 
mažesnėmis grupelėmis: tuntininko 
savybės; tuntininkas ir jo pareigos; 
tuntininko veiklos formos; tunto 
bendradarbiavimas su kitomis orga
nizacijomis bei vienetais; skautų 

.vadovų lavinimo kursai; tunto 
sueigų planai; iškylos planavimas; 
skautiškos programos; kaip sudaryti 
tunto vadiją; apdovanojimai ir 
pakėlimai; skautų telkimo skyrius; 
metinės veiklos planas; tunto knygų 
vedimas; tėvų komitetai ir jų veikla;
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tunto vadijos posėdis; pasisekimai ir 
problemos veikloje; lietuvybė tunte; 
skautų būklai; draugininkų knygy
nėlis; problemų sprendimo metodai; 
„tuntininkui žinotina”; specialiai 
konferencijos proga sudarytų tunti- 
ninkams konspektų naudojimas.

Po konferencijos įvertinimo, 
iškilminga sueiga buvo sklandžiai 
užbaigta visa programa — konfer
encija uždaryta.

Visa programa buvo gerai supla
nuota, paruošta bei gerai pravesta.

J. G.
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IfaPŽUVO BUDYS
Iš B. Krikštopaičio knygos JŪRŲ KELIAIS

Nuo aukštai esančios „Perkūno" raštinės stebėdavau dar ir kitus jūros 
entuziastus — jūrų skautus. Jie kiekviena pavakarį rinkdavosi ant savo 
„Budžio" denio, žvalgydavosi į dangų ir matuodavo vėjo greitį. Kartais 
vakaro tyloje klausydavausi jų jaunatviško pavasario juoko. Po visą uosto 
kiemo rajoną sklido plaktukų, krapštukų ir kitų įrankių garsai.

Jie dažais keisdavo ir tvarkydavo „Budžio" rūbą, nes, ilgai išbuvęs 
kontrabandininkų rankose laivas, buvo labai ^apleistas. Kaip kontra
bandininkų „Malaya", jis apšepęs plaukdavo mūsų..jūros pakraščiais, o nu
jausdamas pavojų, t.y. lietuviškus policijos laivus, skubėdavo pasislėpti už 
horizonto briaunos.

Dabar „Budys", pavirtęs į gražią ir patvari^ jachtą ir iškėlęs mūsų 
tautinę kr skautų vėliavą, lankėsi Latvijoj, Švedijoj, Danijoj, Vokietijoj ir 
kituose kraštuose. Taip „Budys'.' garsino mūsų tautos siekius. Veržliam 
jūriškam jaunimui jis suteikė progos išeiti į plačiuosius vandenis, pamilti ir 
suartėti su jūra. Ne vienas iš tuometinių „Budžio" skautų-jūreivių vėliau 
jūroje užsidirbo savo kasdieninę duoną.

Su jūros skautais palaikydavau malonų kontaktą, ypač kai jų laivas buvo 
gavęs nuolatinę prieglaudą šalia vasarojančio „Perkūno".

Vieną vakarą, užsukęs į,',Budžio" laivą, išgirdau, kaip jie planavo išvyką 
į Baltiją. IŠ jų kalbų supratau, kad jie galvojo pabūti jūroje ir vėliau užsukti į 
Liepojos laisvąjį uostą, kad ten apsirūpinus kai kuriomis neapmuitintomis 
gėrybėmis.

Jie kvietė plaukti ir mane su jais kartu.
— Žinote, aš gerbiu jūsų gražų bendravimą, bet nesu skautas ir neno

riu Jums po kojomis maišytis. Be to, aš jau užtektinai esu jūra pasidžiaugęs.
Jiems tai sakydamas, savyje nešiojausi vieną dar niekam nepasakotą 

viltį. Mat, prieš 3 savaites buvau užėjęs į klaipėdiškį „Friesland", kur 
susipažinau su jo kapitonu W. Isscrmann. Mudu sutarėm, kad, jam iš 
kelionės grįžus, aš ilgesnį laiką jo vadovaujamame laive plauksiu kaip štur
manas. Todėl nekantriai laukiau dienos, kada jis atplauks į Klaipėdą.

Bet skautai mane ir toliau viliojo ir aiškino, kad jie mielai priima sve- 
čius-keleivius į savo laivą, nes turį jiems užtektinai vietos.

Mums taip besitariant ir besvajojant, staiga pakilo labai stiprus vėjas. 
Vokiečiai tokią vasaros metu pakilusią audrą pavadintų šv. Jono audra. Iš 
jūros atėjęs piktasis vėjas švilpaudamas pradėjo lakstyti laivo stiebais, 
kaminais ir, užtikęs kur nors atsipalaidavusią skardą, neatlaidžiai virpinti ir 
skardenti. Uosto vandens paviršius į mažas, bet stiprias, bangas pavirtęs, 
judino tvirtai pririštus laivus, kurie nuolat girgždančiais garsais pradėjo 
trintis į krantinę ir priminti įguloms, kad akylai budėtų. Laivas, lynams 
trūkus, lyg kokia šmėkla pradėtų slankioti uoste ir ne tik sau, bet ir kitiems 
laivams kaimynams trinti ir „lamdyti" šonus.

Bet audros amžinai nesiautėja. Taip buvo ir šį kartą, kai vėjas liovėsi 
stiebais švilpavęs. Radijas pranašavo ateinančiai dienai gražų vasaros orą su 
pastoviais lengvais vėjais, o įsismaginusi jūra turėjo per naktį nurimti. Tai 
išgirdę, „Budžio" buriuotojai sy šypsena skirstėsi najpo, prižadėdami kitą 
rytą susitikti išvykai.

1933 m. liepos .mėn. 15 dienos ankstyvas rytas buvo gražus ir Saulėtas. 
Saulė dosniai bėrė savo pirmuosius spindulius ant anksti į jūrą išvykusių 
žvejų, o rimstančios bangos kitam kartui dėjo į šalį savo baltąsias kepuraites.

Nepriklausomos 
Lietuvos 
prekybiniai 
laivai

„MAISTAS". Pirktas 1935 m. Anksčiau vadinosi „Emst", „Denetovvn", 
„Liana", „Kongstad" ir „Coldair". Statytas 1915 m. Helsingborg, Švedijoj. 
Dydis — 641 brt (brutto registrinių tonų). Prekių galėjo pakrauti 850 t. Ilgis 
— 175 p pėdų, platumas — 30 p., gremzlė — 12. Laivo savininkas: Lietuvos 
Baltijos Lloydas. Kapitonais buvo Br. Krikštopaitis, K. Daugėla ir J. 
Kaminskas. Laivas 1938 m. parduotas Brazilijai.

„ŠIAULIAI". Pirktas 1937 m. Anksčiau vadinosi „Ebba". Statytas 1920 
m. Nueschke ir Co laivų statykloj Štetine, Vokietijoj. Dydis — 939 brt, 
ilgis — 224 p, plotis — 24 p, gremzlė — 14 p. Krovinio galėjo paimti 1500 t. 
Savininkas: Lietuvos Baltijos Lloydas. Kapitonais buvo F. Marcinkus, 
Dųlaitis ir B. Monkevičius. Laivas „Šiauliai", užplaukęs ant minos, nu
skendo 1940 m. netoli Dagoe salos Baltijos jūroj.

„MARIJAMPOLĖ". Laivas pirktas 1937 m. Prieš tai vadinosi „Nord- 
seen". Statytas 1919 m. Nueschke ir iJZo laivų statykloj štetine, Vokietijoj. 
Dydis — 941 brt, ilgis — 223 p, plotis *— 32 p, gremzlė — 14 p. Savininkas: 
Lietuvos Baltijos Lloydas. Kapitonas Huvo Br. Krikštopaitis.

Karui prasidėjus, „Marijampolė" buvo Rygoj. Norėdami vokiečiams 
uždaryti kelią į uostą, rusai jį paskandino ties Rygos uosto įplauka.

Kaip miestas, taip ir uostas kilo iš miego naujai dienai. Ir aš, anksti nubudęs 
bei žvilgterėjęs pro „Perkūno" kajutės apvalų langutį, mačiau, kaip skaidrios 
mėlynės atšvaistė dengė aprimusius uosto vandenis. Kokia graži diena ir koks 
puikus meškeriotojui rytas? — pagalvojau.

Jau seniai buvau kpt. Andžejauskui pažadėjęs pagauti vieną iš po 
„Perkūno" korpuso besislapstančių lydekų, bet iki šios dienos neturėjau tos 
laimės. Tat, dar nevisai apsirengęs, bet su nauju ir niekad meškeriotojams ne
truksiančiu entuziazmu stovėjau „Perkūno" denyje ir leidau meškeres su 
užkabintais sliekais į vandenį.

Belaukdamas laimikio, mačiau kad ir „Budyje" Jau rinkosi jaunimas ir 
ruošėsi planuotai kelionei. Keli iš jų atėjo pas mane pasiklausti pranešimų apie 
orą ir jūros bangavimą.

Užlipęs ant „Perkūno" komandos tiltelio, pro žiūronus aiškiai mačiau 
uosto įplauką ir tolumoje aprimstančią jūrą. Tik dar senos bangos įsibėgėjusios 
atsimušė į uosto įplaukos šiaurinio molo pylimą ir aukštai iškilo baltomis 
purkšlėmis. Metereologijos stočių žiniomis, tą dieną buvo numatyta 3—4 balų 
stiprumo vėjas.

Taip mums besikalbant, viena mano meškerė pasidarė nerami. Pribėgęs 
ištraukiau jauną suvargusį ešeriuką, kurį, už jo drąsą kibti į mano slieką, patį 
pervėriau kabliuku ir paleidau atgal plūduriuoti. Su kita meškere sugavau pora 
didesnių žuvų, bet jos irgi tiko tik suaugusiam katinui pusryčių. Kai išbaręs ir 
liepęs jiems tik užaugus kibti už kabliuko, grąžinau juos j vandenį, plūdė su 
pamautu ešeriuku pradėjo smarkiai bėgioti. Čiupęs meškerę, jutau tokį svorį ir 
traukiamąją jėgą, kad net jos kotas sulinko. Dabar aiškiai pastebėjau užsi
kabinusią 7—8 svarų lydeką, šaukiau „Perkūno" laivūnui, kad greit sėstų į 
valtį lydekos paimti.

Tiek „Budžio" buriuotojai, tiek ir keli tą dieną atvykę „Perkūno" 
darbininkai, persilenkę per bortus, stebėjo, kaip lydeka savo žūtbūtinėj kovoj 
raižė vandens paviršių. Prisiyrusiam laivūnui griebus už meškerės virvelės, ji 
staiga nutrūko ir lydeka pašokusi pranyko vandens gilumoj. Tai matydami, visi 
garsiai aiktelėjo, o netikėtai atsiradęs kpt. Andžejauskas pastebėjo, kad ta 
lydeka jam ir toliau trinsianti „Perkūno" apačią...

— Ne! — atsakiau. Su lydeka kova dar nebaigta, bet nusiraminimui ir 
apsvarstymui imu dvi dienas atostogų!

Sunkiai galėdamas numalšinti savo nusivylimą, aš, žvilgterėjęs į žydriąją 
dangaus mėlynę, atsisukau į netoli esančius buriuotojus ir sušukau:

— Vyrai, priimkite dar vieną keleivį!
— Su malonumu.
Žinoma, tada negalėjau žinoti, kad tokiu užsiprašymu aš, kaip ta lydeka, 

pats pakibau ant nežinomo likimo meškerės.
Greit pasiruošęs kelionei, atsiradau „Budžio" denyje. Netrukus grįžo 

„Budžio" vadas, paskambinęs uosto kapitono įstaigai apie numatomą išvyką į 
Liepoją. Laivo vadas ir padėjėjas buvo du uosto tarnautojai, kuriuos aš gerai 
pažinojau. Juodu abu, bet ypačį„Budžio" vadas, buvo žinomi savo nepaprastu 
iki. pedantiškumo ribų siekiančiu tvarkingumu. Kitų skautų aš kaip ir 
nepažinojau.

Prieš pat išplaukdami laivo vadovai nusprendė, kad dėl esančio didesnio 
prie uosto įplaukos bangavimo jie laikysis arčiau pietinio pylimo — molo.

Kai „Budys", atsitraukęs nuo krantinės, pasuko jūros link, buvo silpnas 
3—4 balų SVV stiprumo vėjas. Nors ir buvo laikytasi prie pietinio uosto pylimo, 
bet nebuvo tinkamai išnaudota vėjo pučiamoji jėga. Todėl „Budys", patekęs į 
didesnes bangas, pradėjo vis daugiau siūbuoti, ir srovė ėmė jį nešti į šiaurinę 
molo pusę.
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„Budžio" nelaimė ir tragedija, patekus į uosto įplaukos kelią, kaip kokioj 
filmoj, vyko gana greit. Visi jutome, kad atsidūrę tarp stiprių bangų netrukus 
būsime nusviesti link didžiųjų, ir grubiųjų šiaurinio molo akmenų ar 
cementinių bloksų. Koks tada bus laivo bei mūsų pačių likimas, galėjome 
nesunkiai įsivaizduoti.

Desperacijon patekę laivo vadai liepė išmesti inkarą, kad bent tokiu būdu 
būtų galima kurį laiką vietoje laikytis. Bet, pasirodė, kad iš Kuršių marių 
pavasario srovės į farvaterį suneštas smėlis, dar nebuvo išvalytas ir inkaras 
smėlyje nesilaikė.

Aš pats bent tuo kritišku momentu kažkodėl nesijaudinau, bet, numaty
damas artimą jūreivių gyvybei pavojų, laivui visu smarkumu į akmenis 
atsimušus, jiems patariau:

— Iki paskutinio akimirksnio pasilikite laive. Kai jis pradės liesti akmenis, 
visi šokite į pylimo pusę ir pasislėpkite už didelių akmenų ar cementinių bloksų. 
Kai prabėgs pirmoji banga, bėkite į uosto pusę, o sekančiai bangai artėjant, 
slėpkitės ir tvirtai apsikabinkite kitą akmenį. Tik jokiu būdu nedrįskite šokti 
priešingon pusėn!

Kai bejėgis „Budys", smarkios ir stiprios bangos nešamas, priartėjo prie 
molo ir pirmą kartą atsitrenkė į akmenis, aš šokau nuo laivo. Skubiai užlindęs 
už pirmojo didelio akmens, aš jį lyg kokį mielą prietelį tvirtai apsikabinau ir 
laukiau esančios bangos sliuogimo. Netrukus pamačiau artėjančią didžiulę 
vandens masę, kuri, visu smarkumu išsiliejusi ant akmens, grįždama mėgino ir 
mane tempti atgal į marių vandenis. Taip kokius tris akmenis „išglamonėjęs", 
aš jau galėjau atsistoti ir, lengvesnių bangų plaunamas, išlipti ant pylimo. Tuo 
metu vieni jūreiviai jau buvo nušokę nuo laivo, kiti dar laukė tinkamos progos 
išlipti. Pagaliau visi sustojome ant molo paaukštinimo ir suspausta širdimi 
stebėjome mielojo „Budžio" galą. Nors jis ir buvo statytas iš kieto ąžuolo 
medžio, bet bangos ir akmenys laužė jį į gabalus ir šipulius.

Mums, lyg stabo ištiktiems į šį šiurpulingą vaizdą bežiūrint, staiga vienas 
atsipeikėjęs jūrininkas sušuko:

— Trijų trūksta!
Greit apsižvalgę, pastebėjome, kad trūksta trijų budžių: Šidlausko, 

Amulevičiaus ir Jasiukevičiaus. Jie buvo laikomi gerais plaukikais ir, reikia gal
voti, savo jėgomis per daug pasitikėdami, šoko į priešingą pusę.

Kurį laiką visi įtemptai žiūrėjome, ar kur nors nepastebėsime bangų mėto
mus draugus. Tačiau judančioje ir putojančioje vandens masėje jų nesimatė. 
Jvykio sukrėsti, peršlapę ir didžiai liūdėdami, pasileidome miesto link.

Eidamas pauosčiu, užėjau į uosto kapitono įstaigą ir pranešiau apie 
„Budžio" avariją. Kpt. Daugirdui, uosto inspektoriui Dagiui ir kitiems tarnau
tojams pareiškus užuojautą, kpt. Daugirdas manęs paprašė:

— Išsidžiovinę užeikite padaryTi pranešimą apie įvykusią nelaimę.
— Ar man tai reikalinga?
— Taip, jums, kaip buvusiam „Budžio" vadui, būtinai reikia padaryti 

oficialų pranešimą.
— Aš vadas?
— Taip, jūs!
— Aš tik atsitiktinai sėdau į laivą kaip keleivis, bet ne kaip vadas, — aiški

nau kpt. Daugirdui.
— Ne, išplaukiant mūsų įstaigai buvo paskambinta, kad jūsų vado

vaujamas „Budys" išplaukia į Liepoją.
— Tai pirmą kartą girdžiu! — sušukau ir susijaudinęs apleidau uosto 

kapitono įstaigą.
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Grįžęs j laivą greit persirengiau ir išskubėjau ieškoti skambintojo, šį kartą 
aš nepagerbiau jo švaraus ir tvarkingo buto, bet įsiveržęs vidun iš kartoji piktai 
užklausiau ir apibariau:

— Tu buvai tos išvykos organizatorius ir vadas, tai kodėl valdžios Įstai
goms mane, kaip visai pašalinį asmenį, pristatei kaip vadą?

— Nežinau ir aš kodėl, bet skambinant į įstaigą man kilo tokia mintis.
— Grįžęs į laivą, turėjai tučtuojau man apie tai pranešti! Tada būtų buvusi 

visai kita kalba, ir aš su „Budžiu“ nebūčiau plaukęs, nes niekad nesu juo plau
kiojęs ir jį išbandęs. Esu tik keletą kartų ant jo užlipęs, kai jis stovėjo prie kran
tinės, tai ir viskas. Kas dabar atsakys už skenduolius ir laivą?

Mums įsikarščiavus ir triukšmui pakilus, į kambarį įbėgusi buto 
šeimininkė ir jos vyras mus perskyrė amžinai.

Taip per Lietuvą nuskambėjo jautriai išgyventa žinia apie jaunųjų jūreivių 
nelaimę. Ypač liūdėjo mūsų jūriškas jaunimas, kuris neteko savo draugų ir 
pamilto „Budžio" laivo. Tik po kelių dienų šis nelaimingas įvykis buvo nu
stelbtas dar didesne nelaime, būtent, transatlantinių lakūnų Dariaus ir Girėno 
tragišku žuvimu Soldino miškelyje, Vokietijoje. Bet „Budžio“ avarija, kurioje 
man teko būti dalyviu, mano širdyje paliko neužgyjančią žaizdą. Be to, man 
reikėjo aiškintas vokiškiems Klaipėdos jūrų teisingumo organams ir Šiaulių 
apygardos tardytojui Nazabitauskui. Visa tai buvo labai nemalonu, bet 
tardymo įstaigos, smulkiai susipažinusios su įvykių eiga, mane paliko 
ramybėje.

Po vistf šių įvykių netrukus gavau šturmano vietą jau minėtame Klai
pėdos laivininkystės bendrovei priklausančiame laive „Friesland“. Kiekvieną 
kartą, kai įplaukdavome ar išplaukdavome pro uosto vartus, aš nuo laivo 
tiltelio stebėdavau Melnragės pušyną ir jos laukus, o kai išvysdavau bangų 
skalaujamus šaltus molo akmenis, mano akys nukrypdavo į tą vietą, kur taip 
neseniai buvau šiurpaus įvykio dalyvis. Kiek atsimenu, ant tvirtų molo akme
nų vėliau buvo pastatytas su skautiška lelija kryžius, kuriame buvo įrašyti pa- 
skendusiųjų vardai ir ana 1933 m. „Budžio" išvykos nelaimingoji data.

Jūrų skautų jachta ,, Buitys" Samlviįį uoste, Bornholmo saloj. Dešinėj: laivo likučiai po avarijos prie 
Klaipėdos uosto šiaurinio molo.
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Skautų Aido redakcijai, administracijai bei talkinin
kams šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų nuoširdūs sveikinimai 
ir linkėjimai.

Toronto „Sk. Aido” skilties vardu 
s. Birutė Abromaitienė

Sveikinu Skautų Aido redakcinį štabą su šv. 
Kalėdomis, linkiu sėkmės Naujuose Metuose.

Budėkime!
s.fil. Aplinaras Treinys, 

Atlanto Rajono Vadeiva

Priimkite mūsų sesių sveikinimus švenčių proga: 
linkime darbingų 1980-jų Metų.

Budėkime!
ps. Juzė Šatkauskienė, 

Waterburio Neries tunto tuntininkė

LSS Europos Raj. skautų,-čių vardu jungiame mūsų 
gražiausius sveikinimus ir linkėjimus:

prasmingų šv. Kalėdų, sėkmingų ir skautiškų 1980- 
jų Naujųjų Metų!

Širdingas ačiū už Europon siunčiamą Sk. Aidą.
Budžiu!

v.s. J. Maslauskas (Angį.)

Mūsų žurnalą švenčių proga taip pat sveikino Pas. 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos valdyba ir seniausia 
Amerikos lietuvių radijo valandėlė MARGUTIS. 
Nuoširdžiai dėkojame.
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LIETUVIŠKOS

SKAUTYBĖS
FONDO

AUKOTOJAI

(suma skliausteliuose — aukota iš viso)

1. Laima ir Česlovas Kiliuliai, Lexington MA — 25 dol. 
(725 dol.)
2. Raminta ir Petras Moliai, Shrewsbury MA 100 (200)
3. Power Engineering Co. Inc., Framingham MA 100 
(300)
7. Jean ir Juozas Maslauskai, Anglija 2 (31)
11. a.a. Zofijos Kiliulienės atminimui, Dorchester MA 
25 (1125)
52. Veronika Braziulevičienė, Cleveland OH 10 (35)
65. Anelė ir Gerardas Juškėnai, Cleveland OH 10 (55)
77. Vladas Šlionis, Cleveland OH 30 (60)
81. Ona Vileniškienė, Dorchester MA 10 (20)
94. Amanda ir Algis Mulioliai, Euclid OH 10 (20)
96. Vytautas Civinskas, Cleveland OH 10 (20)
102. Reda ir Gintas Simonaičiai, Walpole MA 20 (50)
117. Ona ir Vytautas Jokūbaičiai, Euclid OH 20 (25)
154. Dalia ir Rimvydas Jakai, Norristown PA 15 (30)
158. Stasė ir dr. Jurgis Gimbutai, Arlington MA 25 
(150)
172. Stepas Šurkus, Worcester MA 11 (32)
177. Vladas Blinstrubas, Cleveland OH 10 (15)
196. Henrikas Čepas, So. Boston MA 20 (50)
225. Worcesterio Lietuvių Bendruomenė, Worcester 
MA 50 (100)
304. Vita ir Joseph Hodges, Dorchester MA 5 (55)
313. Vanda ir dr. Povilas Šepečiai, Dearborn MI 100 
(200)
324. So. Bostono Lietuvių Piliečių Draugija 50 (120)
339. Vida ir Ramūnas Švarcai, Seven Hills OH 5 (10) 
344. Vytautas Chainas-Chainauskas, Cicero IL 15 (30)
353. Gerda ir Pranas Karaliai, Christiansted, St. Croix 
100 (113)
354. Zenonas Dučmanas, Wickliffe OH 2 (7)
362. Vincas Piragis, So. Boston MA 15 (30)
364. Emilija ir Romualdas Bielkevičiai, Brockton MA 
10 (20)
375. Lidija ir Gustas Petersonai, Dearborn Ml 25 (50)
391. A. Matulevičienė, St. Petersburg FL 2
413. Ona ir Jonas Pupinskai, St. Petersburg Beach FL

432. a.a. Irenos Ruseckienės atminimui, Wethersfield 
CT 160
433. Rima ir Antanas Gudaičiai. Richmond Hill NY 35
434. a.a. Romutės Paliulytės atminimui. Waterbury CT
207 (641)
435. J. Adienė. St. Petersburg Beach FL 2
436. Eglė ir Romas Vašiai. Muskegan MI 2
437. Morta ir Vincas Stankauskai. Cleveland OH 10
(35)
443. Irena ir Petras Navazelskiai. W. Roxbury MA 30
(230)
454. Dr. J. Petrikas. St. Petersburg FL 1
455. H. Bugazevičius. St. Petersburg FL 10
456. Bronislava ir Aleksas Urbonai. St. Petersburg 
Beach FL 25
457. Bronė ir Pranas Zelbai. St. Petersburg Beach FL 5
458. Kęstutis Grigaitis, S. Gulfport FL 25
459. Valė ir Kazys Palčiauskai, St. Petersburg Beach 
FL 25
460. a.a. Aldonos Narbutt’ienės atminimui, Los Angeles 
CA 55
461. Worcesterio Piliečių Klubas, Worcester MA 150
462. Ona ir Antanas Andriulioniai. So. Boston MA 120 
(140)
463. Apolonija ir Voldemaras Šembergai, Cleveland 
OH 15
464. a.a. Gražinos Juodelienės atminimui, Downers 
Grove IL 100 (107)
465. a.a. Onos Aglinskienės atminimui. C ”cago IL 7.50
.466. Elena ir Antanas Kukanauskai. Anguja 2
467. Joana ir Antanas Pumpučiai, Woodhaven NY 100
468. Regina ir Virgilijus Martinoniai, Gloucester MA 
12
469. Juzė ir Jonas Daugėlos, Juno FL 10
470. Juozas Augustinavičius, So. Euclid OH 10
471. a.a. kun. Petro Dzegoraičio atminimui, Cleveland 
OH 50
472. Regina ir Jonas Nasvyčiai, Cleveland OH 50
473. Cleveland© Skautininkių Draugovė. Cleveland OH 
300
475. Stefa ir Vytautas Gedgaudai, Cleveland Heights 
OH .100.30

LIETUVOS 
naci on M inE 
M MAŽ VDO
BIB'. lOTr.KA
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Bro^ Krikštopaitis
— JURŲ KELIAIS

Neseniai skaitytojus pasiekė 
pirmojo lietuviško prekinio laivo 
kapitono Broniaus Krikštopaičio 
atsiminimų knyga JŪRŲ KELIAIS. 
Leidinį autorius skiria žuvusiems 
lietuviams, jūrų skautams bei savo 
bendraklasiams ir plaukiojimo 
draugams, kurie jūroje neteko 
sveikatos ir vėliau mirė.

Savo atsiminimus autorius 
pradeda apie susibūrimą Jūrininkų 
Sąjungos (dar prieš Klaipėdos 
atvadavimą), kurios pastangomis 
1923 m. Kaune, prie Aukšt. Techni
kos Mokyklos, buvo suorganizuotas 
jūrininkystės skyrius. Po poros 
mokslo metų 15 jaunų vyrų buvo 
pasiųsta atlikti praktiką į suomių 
kapitono Eriksono vadovaujamos 
bendrovės burlaivius, kurie plaukio
davo aplink pasaulį iš Baltijos 
jūroje esančių Alandų salų Marien- 
holmo uosto.

’Autorius pateko į burlaivį AR
CHIBALD RUSSEL. Čia jis 
aprašo žiemavojimą, ' laivui įšalus 
leduose, keliones į Australiją, buria
vimą apie Horno iškyšulį, draugo 
A. Mėlynio žuvimą, buriuojant apie 
tą patį „ragą”. Yra pripažinta, kad 
nuolatinės audros, šaltis, srovės -ir 
priešingas vėjas buriavimą pro tą 
vietą daro varginantį ir pavojingą: 
ten yra tikri laivų kapai. Autoriui 
teko du kartus buriuoti apie tą ragą. 
Yra net toks tarptautinis jūrininkų

klubas, kurio nariai nors kartą 
apiburiavo Horno vietovę.

Atlikę praktiką, vyrai buvo 
pasiųsti į Suomijos Abo navigacijos 
institutą, kurį baigę gavo tolimojo 
plaukiojimo kapitono diplomus. 
Tačiau kapitono vietai gauti reikėjo 
išplaukioti tam tikrą laiką šturma
nais — kapitono padėjėjais. Kadan
gi savojo lietuviško laivyno dar 
nebuvo, tai busimieji kapitonai 
darbavosi Klaipėdos uosto locų 
laivuose, žemsemėje ir uosto admi
nistracijoje.

Bet 1935 m. atėjo diena, kai kpt. 
Br. Krikštopaitis, šturmanu plauki
ojantis vokiškame, bet su lietuviška 
vėliava laive, buvo pakviestas štur
manu „Maisto” bendrovės išnuom
otame laive, o vėliau vesti pirmą 
lietuvišką laivą su lietuyiška įgula. 
Taip jis vedė Lietuvos Baltijos 
Lloydo bendrovės laivus — MAIS
TĄ, MAR1AMPOLĘ, ir KAUNĄ.

Beje, lyginant su dabartiniais 
laivais, anie nebuvo dideli, bet 
atliko savo užduotį. Lietuviai jūr
ininkai taip pat pasirodė esą neblo- 
gesni už senų jūrinių tautų jūreivius.

Kapitonas aprašo keliones, aud
ras Baltijos ir Šiaurės jūrose, susiti
kimus su lietuviais laivų „zuikiais”, 
kontrabandininkais, BUDŽIO žuvi
mą, jūros žurnalistus St. Vainorą ir
V. Bakūną, bei tragiškai žuvusį 
šturmaną, jūrų skautą V. Bagdona
vičių.

Užėjus karui, dauguma Lietuvos 
laivų buvo vokiečių nardlaivių 
torpeduoti arba, lauždami blokadą, 
užplaukė ant minų. Torpeduotas 
buvo ir KAUNAS, kurį vedė kpt. B. 
Krikštopaitis, bet įgula (išskyrus 
vieną jūreivį) buvo išgelbėta.

Aprašytos ir turėtos bėdos, 
laivus perėmus tarybiniams pareigū
nams.

Atvykęs į JAV, kapitonas pate
ko į vieno sukčiaus pinkles: net 
buvo nuvykęs Europon perimti 
tariamai nupirktą laivą, ir dar ne 
vienas, o su dalimi įgulos.

Priede yra sąrašas lietuvių, 
apiburiavusių Horno iškyšulį, ir 
Liet. Baltijos Lloydo b-vės laivų 
piešiniai. Knyga, gražiai išleista, 
lengvai skaitoma, paįvairinta humo
ru, turėtų būti kiekvieno jūrų 
skauto,-ės knygų lentynoje. Aplan
ką ir atitinkamas iliustracijas pa
ruošė Ansas Lymantas; gaunama 
pas platintojus arba autorių: 3639
W. 55th Place, Chicago, IL 60629, 
kaina — kietais viršeliais — 10 dol.

Br. St.
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ŠENBERGŲ 
AUKSINĖ
SUKAKTIS

Praėjusio spalio 6 d. Clevelande 
gyveną vyr. skautininkai Apolonija 
ir Valdemaras V. Šenbergai atšventė 
savo bendro gyvenimo auksinį 
jubiliejų, — jie vedė Kaune 1929 
metais.

Sesė Apolonija, pradėjusi moky
tis prie motinos ratelio, 1924 m. 
baigė Panevėžio merg. gimnaziją, o 
nuo 1929 studijavo V D Universi
tete. J skautų veiklą įsijungė 1920 
m.; tuometiniame vyr. skautų štabe 
buvo pirmoji skaučių skyriaus 
vedėja. Beje, jei kas nežinote, sesės 
Aplonijos pavardė — tada dar buvo 
Blynaitė.

Brolis Valdemaras mokėsi 
Kaune, Maskvoje, Petrapilyje ir 
Rygos politechnikume, o grįžęs į 
Lietuvą, 1919 metų pradžioje stojo 
savanoriu j karo aviacijos mokyklą. 
Kaip karo lakūnas, dalyvavo visose 
Lietuvos laisvės kovose, yra atlikęs 
virš 1000 skridimų ir, pagal pik. 
Pesecko prisiminimus, yra „su
koręs” daugiausiai karinių skridimų 
iš visų Lietuvos lakūnų.

į skautus įsijungęs nuo 1915 m. 
(dar gyvendamas Rusijoje), yra 
vienas Lietuvos skautų pionierių, 
pirmasis Vyriausias Skautininkas, 
pravedęs pirmąsias tautines stovyk
las, ėjęs daugelį kitų vadovo parei
gų-

Abu Šenbergai ėjo ten, kur 
reikėjo dirbti ir rodyti gerą pavyzdį. 
Nors ir daugelų rudenų praleidę, 
abu vis tebėra jaunatviškos dvasios, 
kaip skautams ir pridera būti.

Nuoširdžiai sveikiname, linkėda
mi dar daug šviesių skautiškų pava
sarių!

Clevelando Dievo Motinos N. P. 
parapijos 50-čio jubiliejuje susitiko 
v.s. V. Jokūbaitis, J. Stempužis, s.

L. Kiliulienė, s.fil. V. Vidugiris, s. J. 
Budrienė, v.s. Č. Kiliulis ir j. v.s. V. 
Petukauskas

Skautininkai Šenbergai savo šeimos ratelyje. 
Ar žinote, kad jų skautiškoje šeimoje yra 6 
vaikai. 17 anūku ir 3 nroanūkiai

19

18



ALGIRDĄ PEŠI 
į AMŽINYBĘ 

IŠLYDINT
Žinia, kad 1979 metų spalio 31 

d. mirė Algirdas Andrius Pesys, 
šimtams Detroito lietuvių buvo 
staigi ir skaudi. Vos 55-rių tesu
laukęs, daugeliui jis atrodė jaunas, 
ar bent pačiuose geriausiuose me
tuose. Velionis buvo gimęs 1924 m. 
rugsėjo 11 Seredžiaus miestely, 
Kauno apskrity. Mokėsi Seredžiaus 
pradžios mokykloje ir Vilkijos pro
gimnazijoje.

Velionis buvo meniškų polinkių 
vyras, muzikalus, nemažų aktoriškų 
gabumų. Tik atsidūręs Anglijoj, 
tuojau įsijungė į A. J. Kaulėno 
vadovaujamą Londono lietuvių 
vaidintojų grupę ir į V. Manomaičio 
diriguojamą chorą. Kaip entuziasti
škas akordeonistas, Londone įsteigė 
orkestrėlį ir jam vadovavo. Iš 
Anglijos išleistas su padėkos raštais 
bei apgailestavimais, kad jo neten
kama.

Jam atsiradus Detroite, jat 
„visos vietos buvo užimtos”. Masi
nė imigracija iš Vokietijos pasibai
gusi, prisisteigę scenos kolektyvų, 
tautinių šokių sambūris, jaunimo 
organizacijos. Algirdas greit įsis
praudė visur, kur tik norėjo. Šilai
nės šokėjai greit šoko pagal jo 
akordeono balsus, Zuzanos Mikšie
nės Dramos mėgėjų sambūry jam 
tekdavo stambūs vaidmenys, jūrų 

skautuose paskautininkio laipsnį 
pasiekęs, veikė su būriu skautukų. 
Dažnose vestuvėse, dar ir visai 
neseniai, jis būdavo populiarus, 
nuotaikingas programos vadovas, 
nors pats savo šeimos taip ir 
nesukūrė. Be abejo, kaip mėgėjų 
scenos pirmaeilis aktorius, Detroito 
lietuvių istorijoje jis liks labiausiai 
įvertintas. Tik per sceną šimtai 
Detroito lietuvių jį geriausiai pažino 
ir pamilo.

Velionis Algirdas buvo pašarvo
tas Charles R. Step laidojimo 
namuose. Lapkričio 2 vakare įvyko 
atsisveikinimas, kuriam vadovavo 
jūrų skautininkas Jurgis Baublys. 
Garbės sargyboje stovėjo buv. jūros 
skautai ir j. budžiai. Lapkričio 3, 
dalyvaujant labai dideliam būriui 
tautiečių, po gedulingų pamaldų 
Dievo Apvaizdos bažnyčioje, palai
dotas Holy Sepylchre kapinėse.

Per anksti išėjusiam Algirdui 
tebūna lengva svetimoji žemė!

Alfonsas Nakas

Rugsėjo 23 d., sekmadienį, gražus 
būrelis Clevelando skaučių ir skautų 
buvo išvykę irkluoti į Cuyahogos 
upę. Laivelius- išsinuomavo Camp 
Hi ir irklavo, su įvairiais jaunatviš

kais nuotykiais, 10 mylių nuotolį. 
Graži diena, rudenėjanti gamta, 
pusiaukelyje užkurtas laužas, pačių 
virti pietūs, dainos ir juokas, kaip 
mums rašo Virginija Juodišiūtė,
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ALIO — ČIA PALANGOS PAUKŠTYTĖS!

Mūsų paukštytės Los Angeles 
Palangos tunte labai atidžiai skaito 
SKAUTŲ AIDĄ, ypač apie kitų 
paukštyčių veiklą. Jos taip džiaugė
si, kad norėjo pasidalinti ir savo 
žiniomis.

Kregždžių draugovėje turim 25 
skautukes, jos visos dalyvauja suei
gose. Praeitą sueigą mergaitės suda
rė naujus būrelius ir pasirinko 
vardus ateinantiems metams. Kiek
vienas būrelis sugalvojo savo šūkį ir 
įteikė aprašymą, kodėl jis pasirinko 
tą vardą. Vyriausios paukštytės — 
būsimos vadovės — tapo „Bulvė
mis”. Jų būrelį sudaro: Saulė 
Kliorytė, Undinė Mulokaitė, Miran
da Frankenaitė ir Dalytė Venckutė. 
Jų žodžiais: „Mes parinkom 
„bulves”, nes norėjom ko nors kito, 
negu bitutės, gėlytės ir taip toliau. 
Bulvės irgi yra juokingos, maistin
gos, ir visi jas mėgsta”. Nida 
Gedgaudaitė, „Žaibų” galvutė, rašo: 

buvo džiaugsmo atmintinomis aki- dalyvavo 21 skautė ir skautas, 
mirkomis. toje irklavimo iškyloje R. Belzinsko nuotr.

„Mes parinkom tą pavadinimą, nes 
žaibas yra gražus, skaistus ir labai 
stiprus. Nors žaibai gali uždegti 
miškus ir pievas, bet kai tamsu — 
jie šviečia ir parodo žmonėms kelią 
namo. Man patinka mūsų vardas”.

„Žvaigždžių” būrelį sudaro pau
kštytės: Dalytė Navickaitė, Rima 
Kliorytė, Tina Petrušytė, Regina 
Banionytė ir Dalytė Vosyliūtė. Jos 
parinko būti žvaigždėmis, nes „žvai
gždės yra labai gražios ir jos gražiai 
spindi. Visi jas mato ir niekas jų 
nebijo”. Mūsų jauniausios paukš
tyčių kandidatės pasivadino „Vilne
lės”. Jos rašo: „Vilnelė yra maža 
upė Lietuvoje. Ji teka- prie mūsų 
sostinės Vilniaus. Nors ji yra mažy
tė, ji yra svarbi, todėl mes esame 
irgi Vilnelės”.

„Kregždžių” paukštytės yra la
bai laimingos šiais metais: mūsų 
vadovės sudaro savo būrelį „Lieps
nelės”. Laima Steikūnaitė, Daina 

Petronytė ir Vilija Vairakojytė davė 
vyresniųjų skaučių įžodį 1979 m. 
Vilniaus stovykloje; kandidatė Indrė 
Lcškytė ruošiasi vyr. skaučių pro
gramai: „Vyr. skautininke sesė 
Barnienė paruošė paskaitą apie vyr. 
skaučių Gabiją. Mums padarė tokį 
įspūdį, kad - mes irgi užsidegėm 
vadovauti ir padėti jaunesnėms 
skautėms siekti to džiaugsmo skaut- 
avime, kurį pačios gavome iš savo 
vadovių. Mūsų liepsnos pašildys 
jaunesnes ir pašvies kelią į skautavi- 
mo pusę”.

Paukštyčių Šūkiai

Žvaigždės
Mes esame Žvaigždės, 
Gyvenam danguje. 
Kada naktis ateina 
Mes gražiai šviečiame!

Vilnelės
Vilnelės teka per Lietuvą, 
Mūsų džiaugsmas nestos niekada!

Žaibai
Mes žaibuojam iš dangaus, 
Pranešiai iš Perkūno stipraus.

Bulvės
Storos bulvės esame, 
Augam ūkininko darže: 
Kai pasėtos — tik sėklytės, 
Kai išrautos — tai bulvytės!

Liepsnos
Gabija spindi — šviečia meiliai 
Kviečia skautukes prisiartint sau
giai.
Mes liepsnelės — Gabijos dalis, 
Rodome kelią į skautavimo šalis.

vyr. skautė fil. Audra Griniūtė, 
Kregždžių draugininke
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ŠATRIJOS vietininkijos sesės, 
neseniai paminėjusios 30 metų 
veiklos sukaktį Hartforde.

KŪČIOS
HAMILTONE

Bendros Hamiltono skaučių ir 
skautų Kūčios, kartu dalyvaujant 
tėveliams ir seneliams, buvo gruo
džio 2 d. Kalėdinių giesmių geidoji- 
mas, žvakučių uždegimas ir plotke- 
lių pasidalinimas sujungė mus j 
vienų šeimų ir iš širdžių linkėjome 
vieni kitiems laimės ir džiaugsmo 
ateinančiųjų švenčių proga.

Nemuno tunto skautų bendras 
gerasis Kalėdų darbelis — rūbų

Hartfordo TĖVIŠKĖS vietininkija 
pozuoja savo 30-čio šventės proga 

surinkimas ir perdavimas atvykusiai 
j Hamiltonų trijų asmenų šeimai 
(boat people). Jie čia atvyko kelių 
lietuvių iniciatorių dėka. Ačiū vi
siems tėveliams ir geradariams, 
kurie taip gražiai parėmė skautų 
pastangas.

Nemuno tunto eiles papildė sk. 
vytis Br. Mačys, perėmęs drauginin
ko pareigas.

Tėveliai, turintieji jau šešių metų 
berniukų ir norintieji, kad jų sūne
liai priklausytų skautų organizaci
jai, prašomi skambinti R. Bagdonie
nei, tel. 385-0041.

AUSTRALIJOS
RAJONE

'S/Ėšf
CANBERRA ’ x

* Canberros Baltijos tuntas savo 
pirmosios metinės stovyklos parė
mimui iš Australijos valdžios gavo 
800 dol.
* ALB Canberros Apylinkės Val
dyba yra pagaminusi (gruodžio 9 d. 
iškilmingas įteikimas) Baltijos tun
tui vėliavų. Vėliavos pašventinimų 
atliks Australijos Rajono dvasios 
vadovas, s. kun. P. Butkus.
* Baltijos tunto pirmojon stovyk- 
lon (pavadinton „Baublio” vardu ir 
įvykstančion sausio 2 -14 d.) ruoši
asi atvykti Sydnejaus, Melburno ir 
Geelongo skautų-čių kontingentai. 
Pati stovykla įrengiama ant gražaus 
upės kranto esančioje australų 
skautų stovyklavietėje Canberros 
apylinkėse.

MELBOURNE

* Džiugo tuntas žada gausiai 
stovyklauti Baltijos tunto stovykloje 
prie Canberros 1980 sausio pradži
oje. Tunto kontingentui vadovaus 
v.s. D. Čižauskienė.
* Džiugo tunto tradicinė metinė 
šventė — iškyla įvyksta gruodžio 9 
d.
* Tunto ilgametė Skaučių Sky
riaus vedėja v.s. D. Čižauskienė iš 
pareigų pasitraukė. Pareigas nuo 
gruodžio 9 d. perėmė ps. M. Spoke- 
vičienė.
* Melburno etninių skautų vienetų 
stovykla įvyks kovo 8—10 d. Jai 
vadovaus estų skautininkas Bruno 
Metsar. Stovykla ruošiama Gilwell 
Parke, Vic. Joje dalyvaus 7 tautybių 
skautai-tės, jų tarpe ir lietuviai.
* Melburno budžių vienetas gruo
džio 7 d. vėl ruošia šokių vakarų. 
Jie kaupia lėšas laivo pirkimui.
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SYDNEJUS

AUŠROS 
JAUNIEJI
MOKOSI

Praėjusio lapkričio 4 d. Sydne- 
jaus Aušros tunto paukštytės ir 
vilkiukai susirinko pas tuntininkę ir 
prie jos namų esančiame miškelyje 
iškylavo: mokėsi, kaip sekti kelio 
ženklais, kaip atpažinti medžius ir 
kaip saugiai ir linksmai miške 
praleisti laiką. Grįždami j sesės 
kiemą, prisirinko malkų ir, sukūrę 
laužą, ruošė sau vakarienę. Atvykęs 
į sueigą mūsų „virėjas” brolis 
Antanas Mikutavičius mokė 
mažuosius kepti stovyklinę duoną 
(„damper”). Šis bamdymas labai 
pavyko, ir visi pasigardžiuodami 
valgė ant pagalių keptą duoną.

Sesė Elenutė Kiverytė vedė 
pokalbį apie Kalėdas ir pradėjo 
ruošti tunto kalėdinio parengimo 
programą. Vaikai klausė apie Kūčių 
vakaro kalbančius gyvulius ir rinko
si sau jų roles.

Greitai atėjo laikas skirstytis; 
visi dėkojo draugininkei Teresei 
Daubaraitei už puikią sueigą-išky- 
lą.

P. P.

KALĖDOS
PAS

SYDNEJAUS 
SKAUTUS

Gruodžio 8 d., pirma popiečio 
valanda Aušros stovyklavietėje In- 
glėburne, N.S.W.: pirmieji tunto 
vadovai pradeda paruošiamuosius 
darbus tunto Kūčių sueigai. Ir 
nesmarkiai dirbant tenka braukti 
prakaitą — užkaitino šiandien 
saulutė iš ankstaus ryto — 40 C! 
(103 F).

Mašina po mašinos atvyksta į 
stovyklavietę — tėvai atveža unifor
muotus sūnus, dukras į sueigą. O 

tuo tarpu oras keičiasi: pro eukalip
tų viršūnes užklysta skysti, pilkšvi 
debesys, sužaibuoja, sudunda per
kūnija, nukrinta po kelis didžiulius 
lietaus lašus, ir vėl nusiblaivo, bet 
temperatūra nukrinta. Prireikia 
megztukų, nes papučia šaltas vėjas, 
atėjęs, turbūt, iš pačio Pietų ašiga
lio .. .

Bet skautas juk niekad nenusi
mena! Nuspiegia adjutantės fil. 
Elenutės Kiverytės švilpukas, ir 
Aušros tunto vienetai rikiuojasi 
prieškalėdinei sueigai: jaun. skautų,- 
čių draugovė (vadovaujama vyr. 
skautės Teresės Daubarąitės), skau
tų Gedimino (vad. Vyčio Raimundo 
Kapočiaus), Šatrijos Raganos būre
lio vyr. skautės (vadovaujamos 
naujosios vadovės fil. dr. Julijos 
Bassil), Živilės skautės (vad. t.n. 
Vidos Viliūnaitės). Sk. vyčių Geleži
nio Vilko būrelio vadas v.si. Arvy
das Zduoba tvarko savo vyrus; 
rajono vadijos nariai ir Židinio 
tėvūnas viename šone susispietę, 
būrys tėvelių stovyklos valgykloje 
sėdiniuoja, stebėdami jaunųjų pasi
ruošimus; jų tarpe skautų tėvų 
komiteto pirm., p. Arminas Šepokas 
su keliais komiteto nariais.

Jaunieji baigia rikiuotis. Įneša
ma tunto vėliava. Adjutante priima 
draugininkų raportus, vėliau rapor
tuoja tuntininkei s.fil. Pajautai 
Pullinen. Seka įsakymai, o po jų — 
jaunųjų įžodžiai: vilkiuko — Pauli
us Šliogeris, skautų — Ričardas 
Gervinąs, Robertas Gaidžionis ir 
Raimondas. Stašionis.

Daug ir kitokių naujienų tunte. 
Štai, į skiltininkės laipsnį pakelta 
jaun. skaut-čių veiklioji draugininke 
vyr. sk. Teresė Daubaraitė, Vėliavos 
žymuo prisegamas kitai veikliai 
živiliečių vadovei t.n. Vidai. Viliū- 
naitei, sveikinami praeitą naktį 
vyčio įžodį davę Raimundas Vingi
lis ir Robertas Bliokas; signalizuo
tojos ir stovyklautojos specialybių 
egzaminus išlaikė živilietės Linda 
Bieliūnaitė ir Virginija Cox, o jaun. 
skautė Viviana Ladygaitė išlaikė 
jaun. skaučių II patyrimo laipsnio 
egzaminus . . .

Įžodį davusius ar kitaip atžymė
tus sveikina tuntininkė Pajauta 
Pullinen ir LSB rajono vadeiva 
v.s.fil. Balys Barkus.

Oficialią dalį seka kalėdinė 
programa, kurią veda Elenutė Kive
rytė, pati „ją apipavidalinusi ir 
paruošusi jaunuosius. Iškviečiamas 
Rajono vadas v.s. B. Žalys, taręs 
trumpą žodį apie kalėdinę dvasią; 
perduodamas dvasios vadovo s.fil. 
kun. Petro Butkaus sveikinimas (jis 
išvykęs į Canberrą šventinti skautų 
vėliavos!), paskaitomi jo prisimini
mai apie Kalėdų papročius Žemaiti
joje. Į programą įsijungia tunto 
jaunieji: Audronė Stašionytė dekla
muoja VI. Vijeikio „Manęs nebus 
tenai”. Tomas Pullinen — A. 
Skirkos „Kalėdos”, Virginija Cox 
papasakoja apie lietuvių kalėdinius 
papročius, Julija Stašionytė dekla
muoja J. A. Jūragio „Nežemiška 
naktis”, Povilas ir Raimondas 
Stašioniai inscenizuoja vaizdelį apie 
lietuvišką Kalėdų senelį — Kalėdą. 
Vėl seka deklamacijos — Marina 
Cqx deklamuoja Pr. Imsrio „Jau 
Kalėdos”, o Glen Ladyga — A. 
Skirkos „Kalėdos atėjo”; fil. Laima 
Barkutė skaito A. Saulaičio „Kodėl 
vietelė tuščia”; Kristina Cox — A. 
Skirkos „Kalėdų belaukiant”; t.n. 
Vida Viliūnaitė pasakoja apie kalė
dinį lietuvių paprotį — „trinkas”; 
Linda Bieliūnaitė deklamuoja B. 
Žalio eilėraštį „Kalėdos jau čia”. 
Pabaigai jaun. skautai-tės insceni
zuoja vaizdelį „Ką gyvuliai kalba 
Kalėdų naktį”, sulaukdami gausių 
katučių iš žiūrovų pusės.

Pasibaigus programai, tunto 
vyr. sesės ir skautų tėvų komiteto 
narės visus pavaišino kavute ir 
pyragais (kava originaliai buvo 
paruošta karštai dienai - šalta; ją 
vėliau, temperatūrai kritus, teko 
šildyti! . .)

Pavakariukais pakilia kalėdine, 
dvasia išsiskirstyta namo.

v.s. B. Žalys
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— Klausyk, Juozai, jei tu man
nesugrąžinsi tų dviejų dolerių, ku
nuos anąsyk is manęs pasiskoli-
nai, tai aš pasiskųsiu skiltmin-
kui.

— Žinai, Petrai, neverta skųs
tis, nes skiltminkas tau už mane
j‘ų nesugrąžins.

— Ar buvai meškeriotojų išvy
koje f

— Taip, buvau.
—Ar meškeriojote musėmis?

gojome su musėmis.

Dvasios vadovas aiškina apie re
ligijas svarbą ir reikšmę gyve

duona žmogus gyvas.
— Na, skaute, Mike, pasakyk

dar kuo?
— Dar mėsa, sriuba, koše, —

atsako užklaustasis.

Sumanumas ir drąsumas
dažnai išgelbsti skautą nuo viso
kių pavojų — kalba skiltminkas.

— O, taip, neretai ir nuo už
sitarnautos bausmės — pusbalsiu
atsako simuliantas skautas Kriu
kelis.

skautai.Stovykloje kalbasi du
Vienas paklausia, kuris brolis jam
geriausias stovykloje.

atrė
žia antrasis.

— Broli daktare, įstatykite man
du dantis — tik ką išsimušiau.

— Nagi, parodyk kur?
Miške, šokdamas per rą

stą.

— Taip, mes mešekrioj’ome mu
sėmis ir valgėme su musėmis, ir
stovyklavome su musėmis, ir mie

— Tik musų virėjas! —

nime, pridurdamas, kad ne viena

Patobulintas indų plovimo būdas
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