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Lietuvoje

Labai mabonu gauti "Skautų Lidą”. 
Labai gera proga sužinoti kažką naujo ir 
įdomaus. Lenka pasinaudoti rašant bei 
rengiant straipsnius į Lietuvoje beidžiamą 
"Skz JT", o taip pat ir ruošiantis paskaitoms.

Vdano brobiukai bobai patenkinti, gobėdami 
sužinoti, kaip gyvena ir dirba skautai 
pasaubyje bei išeivijoje..

Su geriausiais binkėjimais
br. skbtn. Mindaugas LeseviŽius

Skautų Lidai sveikinimus ir binkėjimus 
atsiuntė Ibbinoisgubernatorius Jim ‘Edgar.
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Skautas/e draugasle savo artimui ir hrelisl 
sesuo kitain/ai skautui/ei

Draugiškumas
— stengiasi priimti kitą žmogų tokį, koks jis yra
— įjungia visus į savo 'šypseną’, neišskirdamas nė vieno
— nenustoja būti draugu/e, nors ir nesutaria ar susipyksta
— ieško būdų išsiaiškinti ir susitaikyti
— brangina draugystės ryšį
— savyje neužsidaro, laukdamas/a kad kitas prakalbintų
— pirma ištiesia draugystės ranką
— stengiasi visur įnešti džiaugsmo, kad būtų kitam malonu
— nepavydi, neapkalba
— bendrauja su tais, kurie nemėgstami, ar atstumti
— nelaiko savęs svarbesniu/e už kitą
— padėdamas/a visiems, stengiasi skleisti šviesą ir darną 

visam pasauliui

Aukščiausias draugiškumas
Kaip norite, kad jums darytų žmonės, taip ir jūs jiems dary
kite (Lk 6,31).
Jėzus, mylėdamas savuosius pasaulyje, parodė jiems savo mei
lę iki galo (Jn 13,1).
Jei mylite tik tuos, kurie jus myli, ką gi užsitarnaujate (Mt 
5,46).
(Jėzus nori mūsų meilės) Štai aš stoviu prie durų ir beldžiu. 
Jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu ir 
vakarieniausiu su juo, o jis su manimi (Ap 3,20).
Meilės himnas: Meilė kantri, meilė maloninga, ji nepavydi, 
meilė nesididžiuoja ir neišpuiksta. Ji nesielgia netinkamai, 
neieško savo naudos, nepasiduoda piktumui, pamiršta, kas 
buvo bloga, nesidžiaugia neteisybe, su džiaugsmu pritaria 
tiesai. Ji visa pakelia, visa tiki, viskuo viliasi ir visa ištveria 
(1 Kor 13,4-7).

I
Detroite vienoje skiltyje buvo neturtingas 

skautas.. Jo tėvelis buvo miręs, ir jo mama 
turėjo sunkiai dirbti, kad išlaikyti šeimą.

Artinosi Kalėdos. Jo draugai skautai žinojo, 
kad jis labai seniai norėjo dviračio.. Broliai 
skautai nutarė įvairiais būdais uždirbti pinigų, 
kad nupirkti dviratį.

Prieš pat šventes suskaičiavo, kad surinko 
$47.65, o dviratis kainavo $63.50. Skautai 
nuėjo pas krautuvininką pasiklausti ar jis 
palauktų likusių pinigų po Kalėdų.

Krautuvininkas buvo taip nustebintas, kad už 
tą kainą pardavė jiems dvirartį.

Kalėdų rytą Jonas, pamatęs, ką jo draugai 
padarė, apsiverkė iš džiaugsmo. Tada jis ištraukė 
kiekvienam po dovanėlę. Visi buvo labai 
nustebinti. Vienas iš jų pasakė: “Atsiminkime, 
kad mes skautai, ir tai mus dar labiau sujungia 
draugystėn”.

Pagalvok
1. Apibūdink gerą draugą/ę. Kokios savvbės?
2. Kas svarbiausia draugystėje?
3. Ko tu lauki iš draugystės? Ko žmonės laukia iš tavęs? 

Ko šeima laukia?
4. Kas padeda priimti kitą žmogų tokį, koks jis yra?
5. Ką daryti, jei kitam jauti neapykantą, tikrai nemėgsti?
6. Ką darai, kai supyksti ant kito? Nesutari? Sutinki 

'priešą'?
7. Ar gali tėvai uždrausti kokią draugystę?

Pasimelsk

Jėzau, išmokyk mane mylėti ir priimti visus žmones su pa
garba. dėkingumu ir nuoširdumu, nes Tu visus myli. Laimink 
mano draugus, tuos, kurių nepažįstu ir kurių nemėgstu. Pa
dėk man pačiam/iai būti geru/a draugu/e. Pašalink savimi 
nepasitikėjimą ir pavydą. Ačiū Tau už visus draugus! O la
biausiai už Tave, ištikimiausią Draugą, kurį turiu vis labiau 
pažinti ir pamilti.

vs Seselė Ignė Piešinys vyr. sk. Snaigės Šileikienės
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LIETUVOS SKAUTŲ BROLIJOS VYRIAUSIAS SKAUTININKAS

JUOZAS ŠARAUSKAS

Trys broliai savanoriai. Vincas 
Šarauskas, Juozas Šarauskas. Stovi 
Bronius Šarauskas 1948 m.

Lietuvos Skautų Brolijos 
Vyriausias skautininkas 
Juozas Šarauskas
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Lietuvos skautų Šefas 
prezidentas Antanas Smetona 
Juozą Šarauską paskyrė Skautų 
Brolijos tyriausiu skautininku 
1930 m.

Jis labai uoliai ėjo savo 
pareigas iki bolševikų 1941 m. 
buvo suimtas ir nužudytas. 
Liadininkų parodymais bodamas 
kalėjime stengėsi padėti savo 
nelaimės draugams.

Lietuvos prezidentas Antanas Smetona 1927 m. vasarą keliavo po Lietuvą ir 
aplankė Šarauskų sodybą Komariškio kaime, 3 km. į pietus nuo Baisogalos 
miestelio. Nuotraukoje iš kairės. Aukštas vyras be kepurės iš palydos, 
Baisogalos mokytojas Kulpavičius, Kazimieras Šarauskas, Viktorija 
Šarauskienė (bobutė), karininkas Glovackis, aukštas vyras su akiniais iš 
palydos, Marytė Šarauskaitė, Verutė Šarauskaitė, Pranas Šarauskas, 
prezidentas A. Smetona, Martynas Šarauskas, Mikalojus Šarauskas, Sofija 
Šarauskienė, Antanas Šarauskas (senelis) Generolas Žukauskas, policijos 
pareigūnas iš palydos, Mečys Šarauskas, Algirdas Šarauskas Juozo sūnus - 4 
metų, amžiaus, kariškis iš palydos, vyras iš palydos, Majoras Juozas 
Šarauskas. Nuotraukoje nėra: Vinco Šarausko ir Broniaus Šarausko. 
Fotografavo Bronius Šarauskas.

Vyr. Skautininkas 
pulkininkas 
Juozas Šarauskas 
Kauno kalėjime. 
1941.04.26 
Po dviejų 
mėnesių 
sušaudytas 
Červenėje
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KEH D EP®g®QD[LQ,
Tadas Miniotas

Tęsinys

išplaukę iŠ Valparaiso pasukome 
link Homo rago. Oras šaltėjo, kol 
pagaliau nukrito iki 6’ jahtos 
viduje, o vėjas stiprėjo. Plaukiant 
aplink Horn dvi dienas stipriai 
putė, lijo ir snigo. Tad nulipdėme 
sniego senį. Visiškai netoli rago 
ėmė šviesti saulė ir galėjome 
padaryti keletą nuotraukų. Čia mes 
buvome gruodžio 23 dieną. Dabar, 
visi mūsų įgulos nariai įgijo teisę 
jūroje švilpti, spjaudyti prieš vėją 
ir kairėje ausyje nešioti auskarą. Be 
to, Anglijos karalienė ragą 
apiplaukusiems jūreiviams leido 
dėti vieną alkūnę ant stalo. O 
kadangi aš esu apiplaukęs ir 
Gerosios Vilties įSkišulį, tai galiu 
dėti ant stalo abi alkūnes. Bet

Tadas nuleidžia kryžių žuvusių jūreivių atminimuijūroje švilpti ir spjaudyti prieš vėją 
nemanau. Taip pat nenešiosiu 
auskaro, nes šiandien auskarus 
nešioja daugiau berniukų negu 
mergaičių.. Alkūnes dėsiu.

Plaukiant pro Horno ragą 
nuleidome į jūrą kryžių, 
pagerbdami žuvusius jūreivius.

ir

Nuo Horno rago pasukome 
Falklando salų link pasižiūrėti dėl 
ko ten buvo kariaujama. Nieko 
įdomaus neradome. Tik avis ir 
1500 gyventojų. Negalėjome gauti 
duonos, bet tikėjomės gauti 
Buenos Aires.

Plaukiant į Buenos Aires oras 
atšilo, bet vėjas pūtė priešais. Tad 
užtruko ilgiau.

Buenos Aires mus maloniai
sutiko vietiniai lietuviai ir padėjo
sutvarkyti būręs. Mus aprašė
didžiausias Argentinos laikraštis
“La Nation” Bus daugiau
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Nuotraukos 
L® J V. Bacevičiaus

s
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o tnie Pasaulio skautų Prieš 40 metų 8< os 
Jambore dalyvavo gautas 
skautai.Pro vartus eina 
Andrius šenbergas

1948 m. Ill-je Tautinėje stovykloje 
Mittenwald - Vokietija. Sargybinis

1955 m. Niagara on the Lake, Kanadoje 
lietuviai skautai iš Venezuelos
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RAUDONASIS *
DOBILAS *

s
Dobilas labai populiarus X- 

augalas Lietuvoje. Ir dainose -X- 
dainuojama apie bernelius -X 
dobilėlius. -y-

• Tai laukinė ir kultūrinė žolė. 
Užauga ligi 50 cm aukščio. La
pelio centre yra pilkšva dėmė.

Raudonasis dobilas pirmiausia 
žinomas kaip pašarinis augalas, 
nes turi daug baltymų; kaip ir 
kitų ankštinių augalų, ant jo 
šaknų susidaro gumbeliai, ku
riuose veisiasi azotą jungian
čios bakterijos. Tai padeda ge
rinti dirvožemio struktūrą, di
dinti derlingumą. Jauna dobilų 
žolė arba rudenį nupjautas ato
las yra labai stiprus pašaras, 
ypač užkonservuotas (šienainis) 
arba ^mechanizuotai išdžiovin
tas; džiovinant lauke, kaip bū
davo ' įprasta anksčiau, dobilai 
praranda daug pašarinės vertės.

Daugelyje šalių raudonųjų 
dobilų žiedai vartojami duonai, 
pvz., Azijoje tokia duona vadi
nama chambrock. K. Linėjus 
pasakoja, jog ir škotai neder
liaus metais kepa plonus dobi
lų paplotėlius ir taip „ginasi 
nuo mirties".

Indėnai vasarą valgo jaunus 
lapus, kurie tinka ir salotoms, 
ir troškintiems patiekalams 
kartu su balandomis ir kt.

* 
* 
-X 
X- 
X- 
X- 
* 
* 
X- 
X-
X- 
X- 
X- 
X- 
-X 
X- 
X- 
X- 
X- 
•X-:
X- 
X- 
4 
X- 
X- 
X- 
X-

(Tikras atsitikimas)
Jšėjo stirnaitė į Juodkrantės pajūrį ir pertoli nuo miško atsidūrė. 

Kai pamatė žvejus ateinant, sutriko; nebėra kur bėgti! Mišką pasiekti 
nebesuspės, o prieš akis — jūra... Stypčioja vietoje stirnaitė ir nežino, 
ką bedaryti.

O žvejai ateina. Savo keliais eina: žvejot pasiruošę. Stirnaitė to 
nesupranta — ji žmonių vengia, ir gana...

Žvejai artėja. Ką stirnaitė darys?.. Vistiek, ji mano, žūsianti, tai 
šoko į jūrą ir tolinas nuo priešų. O jūra šalta, ne juokai. Užima stir
naitei kvapą, bet ji plaukia sau tiesiai nuo kranto, tiesiai nuo žmonių, 
nes tas kelias jai geriausias išsigelbėti... Taip, šiurpulio paimta, galvoja 
vargšė keturkojaitė ...

Tuo .tarpu žvejai taippat keistai galvoja. Jie mato miškinį gyvulėlį. - 
kuris ne į mišką nuo jų bėga, o pasuko į putotą jurą... Keista... 
Kur gi ji gali taip nuplaukti?.. Ir mato žvejai, kad stirnaitė nė atgal 
neatsisuka — lyg tiesiai į prapultį plaukia. Žiūri barzdoti žmonės, stebisi.

— Ji jau ilsta, matote?.. — taria jaunesnysis iš žvejų.
Žila barzda žmogus, savo amžiuje matęs priepuolių juroje, trumpai 

taria, savo jau anksčiau manytą mintį pasako:
— Pasivyti reikia'— nuskęsi
— Reikia! — trumpai murmteli kiti vyrai ir jau net bėgte bėga 

prie laivelių, prie kurių ėjo. '

Po kelių akimirksnių į jūrą smarkiai išplaukia žvejų laivelis ir pasi
leidžia paikos stirnaitės keliu. O ji. kvailutė, tik plaukia tiesiai, tik 
plaukia...

— Paspauskime! — šūkteli senas žvejys ir griežtai užgula irklą. — 
Jau beveik skęsta...

Ir tikrai, pasiekusi linguojančias bangas, už puskilometrio nuo kranto, 
jau galutinai ilsta stirnaitė. Jau kartą kitą ir pasinėrė, ■ išpurškė sūrų 
vandenį...

— Greičiau, paaaspauskl — rėkia senis žvejys, ir tvirti irklai smarkiai 
tvoja bangų nugaras.
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Tie žvejai yra žmonių nelaimių jiiroje matę ir dabar jie lyg pamiršo, 
kad prieš juos tik miško gyvulėlis, ne žmogus. Bet netokic tie žvejai: 
prie juros už.itii" jie turi geras širdis, ir jos dabar tikrai (aippat ne
ramiai plaka, kaip ir skęstantį žmogų prieš save matant... Taip. Jų širdys 
kaip gyvi auksiniai meilės indai!

Dar kelissyk sutvojo irklais, dar dvejetą sykių išsigandus stirnaitė 
pasinėrė, ir paikas snukutis tabaluojąs vandenyje šalia laivelio... Pasivijo.

— Griebk, griebk, griebk!.. — kaip vieną žodį iššauna žvejys, ir 
šlapia, šalta, drebanti stirnaitė sunkiai virsta per laivelio kraštą. Virsta 
ir spardosi — bijo...

Nors nekalbėję, bet lyg susitarę neria žvejai atgal: jie stirnaitės 
daugiau nebeliečia: „Nebijok, jau, nebijok — vežame į krantą!“ To jie 
daryti nesusikalbėjo, bet visi gula ant irklų, kad greičiau galėtų stirnaitė

atsistoti ant žemės. Žvejai supranta, kad pačiai stirnaitei nelaimė dar

®mis D 3
Ij!IJ -S Ii [Lffl S

*
nepasibaigė: ji tebespurda iš baimės po viena žvejo ranka — ją laiko, 
kad neiššoktų. Neramu stirnaitei, žinoma, labai neramu. Bet nebijok — 
tie geri žvejai išveš tave į krantą ir nieko tau nedarys...

Dar tik laivelis bakstelėjo į kranto smėlį, stirnaitė jau pašoka nuo 
laivelio dugno, nuostabiai vikriai išsprunka iš po norėjusios dar paglo- ir
styti rankos, kuri bepaglostė orą, ir per platų smėlyną nudūmė į mišką. J

— Vikri, išdykėlė! — džiaugias tas pats žvejys, kuris norėjo stir-
naitę paglostyti. Ir visi kiti pakartoja:

— Vikri, išdykėlė, vikri!.. į
Žiūrėdami į nykstančią tolumoje stirnaitę, žvejai kažin kodėl ima # 

jgarsiai juoktis, taip juoktis, kad, tur būt, girdi ir laiminga pabėgėlė...
Arėjas Vitkauskas Ą

Mandagumas visur turi pasisekimą. Naikina pyktį, 
sutaikina žmones ir yra saulė tamsybėse. 
Nemandagumas ir storžieviškumas pasireiškia tik 
pas neišlavintus žmones.

4 
4

-k
4-

Šio ankštinio augalo trilypiai 
lapai ir kvepiantys balti, gumu
lėlius primenantys, žiedai nusi
driekia žeme lyg kilimas. Jis 
auga pievose, ganyklose, palei 
miško takus, šalia sodybų, pa
krantėse bei kitur. Iš jo žiedų 
bitės surenka daug medaus,, to
dėl bitininkai netoli bityno sė
ja kuo daugiau baltųjų dobilų. 
Iš raudonojo dobilo ilgos žiedo 
taurelės kaklelio medų paima 
tik kamanės.

Baltųjų dobilų
jauni lapai vartojami maistui, 
žiedai — arbatai, pelų duonai 

kepti ir dažams,
visas augalas — pašarui.
Jauni minkšti dobilų lapai nuo 

pavasario ligi vasaros kartu su 
dilgėlės, balandos ir kt. lapais 
puikiausiai tinka troškiniams, 
sultiniams ir t. t. Jie . yra švel
naus skonio ir maistingi.

Žiedai renkami ir džiovinami 
arbatai, sutrinami rankomis. Vie
ni jie labai švelnaus 
tačiau labai tinka vartoti su ki
tais augalais — ožiažole, vin
giorykšte ir pan.

Praėjusiame šjfntmetyje dobi
lų žiedai būdavo džiovinami ir 
malami duonai.

Baltieji dobilai yra puikus 
pašaras visiems gyvuliams. Eli
jas
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PAUKŠTYČIU ŽINYNAS
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Sesė j.v.s. Dalia

MĖNULIO ATMAINOS

Saulės šviesa

SB

Šis los apie mėnulį į ■

liaudisSenovėje lietuvių
Mėnuliui teikė daugiau reikšmės ir
rodė daugiau pagarbos, negu Saulei.

Jis dažnai buvo vadinamas tiesiog 
dievaičiu. Pirmąkart pamačius ' gyvenimas būsiąs visko pilnas, 
jauną trijų vakarų Mėnulį, reikėję jį 
pasveikinti ir sukalbėti tam tikrą 
maldelę tada buvo galima sau 
išprašyti sveikatos ir šiaip
visokios laimės.

Mėnulis padedąs ir ateitį atspėti. 
Jauna mergaitė, pirmąkart 
pamačiusi jauną Mėnulį, turi nei 

žingsnio toliau nežengti, bet 
pasilenkusi paimti iš po kojų 
truputį žemių, surišti jas į skarelę, 
surišti jas į skarelę, daugiau nei 
žodžio nepratarus atsigulti ir 
pasidėti tą skarelę su žemėmis po 
galva, tai susapnuos busimąjį. 
Imant žemes reikia kalbėti: “Jaunas 
Mėnuli, dangaus karalaiti, leisk 
man susapnuoti su kuo reiks 
gyventi”.

Apskritai, pamatyti jauną Mfnulį 
esąs geras ženklas, ypač jei jį 
pirmąkart pamatai dešinėj pusėj: 
tada visą mėnesį bus linksma 
gyventi.

Žmonės tikėjo, kad Mėnulis ir 
žmonėms ir kitai gyvajai gamtai 
dar. 1 labai didelės įtakos, žymiai 
daugiau, negu Saulė. Krikštynas 
reikia daryti jauname mėnesyje, tai 
žmogus negreit susensiąs, ilgai
būsiąs jaunas ir gražus. Jauname 

( mėnesyje vedusieji ilgai gyvensią ir 
greit nepasensią, tačiau vestuves 
taikydavo daryti pilnatyje, tada 
jaunieji turtingai gyvensią, jų

Ūkininkai labai daug dėmesio 
kreipė į Mėnulio atmainas, ypač . 
pradėdami kokį nors ūkišką darbą, 
pvz. gėles reikia sodinti jauname ir 
pilnaty, tada ilgiau ir gražiau žydi.

(Pasinaudota Dr. J. Balio 
“Lietuvių tautosakos skaitymais”. 
Patria, 1948).

O dabar žmonės ir pašokinėjo, ir 
pasivažinėjo Mėnulyje. Tačiau 
Mėnulis liko vis toks pat, kaip 
senovėje, su visomis savo 
atmainomis. Ar žinome, kaip tos 
Mėnulio atmainos vadinasi? 
Prisiminkime:

Delčia - paskutinė mėnulio 
atmaina (senas mėnulis)

Priešpilnis - mėnulio atmaina 
prieš pilnatį.

Pilnatis - mėnulio atmaina, kai 
jis skritulio pavidalo.

Jaunatis arba jaunas mėnuo - 
tik pasirodžiusio mėnulio atmaina.

O ar matė kas mėnulio 
“pjautuvą”?

3
97d

1 — jau
natis, 2 — praėjus 3— 
4 d po jaunaties, 3 — 
priešpilnis, 4 — praė
jus 3—4 d po priešpil-
nio, 5 — pilnatis, 6 —
praėjus 3—4' d po pil
naties, 7 — delčia, 8 — 
praėjus 3—4 d po del
čios
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“Birutės” draugovė lanko MaiŠiogalos skautus

Dalis “Birutės" draugovės Vasario 16 minėjime

Jurgis, kaip skautų globėjas, nes tai 
šios šventės išvakarės. Prie laužo 
dainavome, šokome, žaidėme. 
Baigus degti laužui, vėl su 
trispalve ir daina nužygiavome į 
mokyklų, kur pasivaišinome netik 
sumuštiniais, tortu, bet ir kaimišku 
(ne parduotuvės) pienu. Ach, kaip 
buvo skanu!. Kiek pasistiprinę 
tapome ir artistais, ir žiūrovais, 
ridinėjome margučius. Laikas 
netruko prabėgti ir, nors buvo labai 
linksma ir gera, pilni įspūdžių 
skubėjome į autobusų stotelę, kad 
laiku grįžtume į Vilnių

Ankstyvas balandžio 22-osios 
dienos rytas. Susirinkome prie 
mūsų mokyklos ir nuvykome į 
autobusų stotį, iš kur po kelių 
minučių išvažiavome į Maišiogalą.

Pro autobuso langą matėme mūsų 
gamtos- nuostabų grožį. Saulės 
spinduliai glostė medžių ryškėjantį 
žalumą, paukščiai linksmai nardė 
dangaus mėlynėje, laukuose dirbo 
ūkininkai. /

Po pusvalandžio mūsų autobusas 
sustojo MaiŠiogalos autobusų 
stotelėje, kur mus pasitiko skautas 
vytis Adolfas su savo skautais.

Miestelyje tylu, ramu. Po miesto 
triukšmo net nesitiki, kad gali būti 
tokia ramybė. Savo mantą pasidėję 
mokykloje, nešini trispalve, visi su 
daina nužygiavome prie piliakalnio 
(manoma, kad Didžiojo Lietuvos 
kunigaikščio Algirdo kapas). 
Piliakalnio viršūnėje skautai 
kandidatai pasižadėjo tarnauti 
Dievui, Tėvynei, Artimui. Jiems 
ouvo užrišti kaklaraiščiai ir gero

darbelio mazgeliai, pasakyti 
linkėjimai. Po. įžodžio buvo 
uždegtas laužas, paminėtas šv.

prit. skautė Irma Karužaitė 
“Birutęs” d-vės draugininke

sdta ąSlo 5^3 <^3 <j4U ^3 C&3 C&3 <^į3 <^3 e&S ^3 C&3 <*&3 ft^3 Ąjįs ^3 gjĮs ^3

Pasvalio „Svalia — Levuo” vietininkijos sueigoje vadovė vyr. skautė si. Jur
gita Živatkauskaitė riša kaklaraištį įžodį davusiai skautei Jurgitai.
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Lietuvos rašytojų sąjungos 

leidykla (Vilnius, 1994 m.) išleido 
Broniaus Stundžios sudarytą 
nuotykių apybraižos knygą 
“Septyniose jūrose”. Tai įvairių 
autorių, dažniausiai nuotykingi 
jūrų jelionių aprašymai.

Knygos pradžioj parašyta, kad 
medžiaga surinkta iš Kanados 

i lietuvių spaudoj skelbtos 
medžiagos apie jūreivių žygius 

i įvairiose jūrose ir vandenynuose.
i Reikia tik pagirti mūsų 

vyresniuosius brolius, kurie skyrė 
lėšas iš Kanados jūrininkystės 
fondo KNYGAI išleisti. Tikrai tai 
gražus ne literatų užmojis šiuo 
metu mūsų nuskurdusios raštijos 
laikais.

Rinkinys būtų beveik be 
priekaištų, jei nebūtų pagailėta 
vietos vertėjų pavardėms, vertimų 
datoms ir šaltiniams (iš kurios 
spaudos, kada išspausdinta ir pn.) 
pažymėti. Pamatų vertimų datas 
atleistume ir už vietovardžių 
pasenusius pavadinimus. Nesinori 
tikėti, kad juos ir autorių vardus 
“sulietuvino” leidėjai. O gal 
leidykla?... Pagaliau - neparašytas 
autorius, rašęs “pagal” Ainą Kalasę 
ir Ž.Y. Kusto, o keturi apsakymai - 
vieni dievai težino, kieno 
parašyti... Autorių pavardžių 
pasigendame ir turinyje, kuris, kaip 

Vakaruose įprasta, turėtų būti 
knygos pradžioj.

Šie seni kelionių aprašymai, deja, 
nublanksta prieš dabartinių 
mokslinių fantazijų perpildytas 
knygas, žinoma, ' išskyrus 
amžinuosius klasikus, kaip Jules 
Verne ir dar kelis.

O vis dėlto, laivo “Bounty” 
kelionė sukėlė tikrą ir net įdomų 
galvosūkį. Kur tie drąsuoliai 
keliavo? Išplaukė Didžiosios Pietų 
jūros link (tikriausiai tai “Mar del 
sur” - seniausias Ramiojo 
vandenyno vardas), ir plaukė į 
Vakarų Indiją? Į Indiją? Į jos 
vakarinę pusę? Kodėl per Homo 
iškišulį į Tahiti salą, visiškai kita 
kryptimi nuo Indijos? Teko 
išsitraukti atlasą, iš kurio 
paaiškėjo, kad jie Tahiti saloje 
turėjo pasikrauti duonmedžio daigų 
ir juos gabenti į “West Indies”, arba 
Vakarų Indijos salyną. Gerbiamasis 
ponas Kolumbas visiems laikams 
supainiojo geografiją...

Norėtųsi, kad tos kelionės 
maršrutas būtų buvęs nubraižytas 
knygoje, nes, iš tiesų, tai buvo 
nuostabi anų laikų kelionė. Retas 
kuris iš mūsų žino, kur randasi 
Bareno, Timore, Pitherno salos, 
kad Naujoji Olandija dabar vadinasi 
Naujoji Gvinėja. Pamačius 
žemėlapyje “Bounty” laivo 

išraižytus vandenynus, net šiurpas 
ima prisiminus, kokiomis 
primityviomis sąlygomis 18-ame 
šimtmetyje buvo plaukiojama.

Knygoje yra geras pluoštas paties 
B. Stundžios patirtų įspūdžių 
plaukiojam Ramiajame vandenyne. 
Gaila, kad jie gana lakoniški, nes, 
nėra abejonės, jog būta kelionėse ir 
linksmų, net anekdotiškų nuotykių, 
kurie paspalvintų šiaip sausoką 
pasakojimą. Pasigendama ir įgulos 
narių vardų , kurių tarpe, atrodo, 
buvo ii autoriaus žmona su 
sūnumi. Sakydamas “mes”, 
autorius taip ir nenurodo, kas tie 
“mes”...

Manau, dėl korektūros klaidų 
atsaklinga yra leidykla, nes vien jau 
žiauriai į akį krentanti 
“transkripcija” Acapulko (t.b. 
Acapulco) bei neteisinga dailininko 
S. Makarevičiaus pavardė įvade 
negalėjo būti paties knygos 
sudarytojo parašyta.

Nežiūrint kelių čia suminėtų 
trūkumų, knyga nepretenduoja į 
svaresnę literatūrą, tačiau jūrų 
kelionių mėgėjams gali būti visai 
smagus pasiskaitymas.

Linkiu broliams jūrų 
skautininkams i dar nesvajoti apie 
pensininkų supak^sias kėdes, o 
rinkti medžiaglą apie lietuvius 
buriuotojus (nepamiršti ir mūsų

ia
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garsaus vitražisto Albino Elskaus 
kelionės per Atlantą), kad 
lietuviškų knygų lentynas 
papildytų dar ne vienas nuotykių 
jūrose tomas.

A Gero vėjo darbščiajam Broniui 
Stundžiai ir jo talkininkams.’

j. v.s. Dalia Sruogaitė

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□n

JŪRŲ MUZIEJUS IR AKVARIUMAS
MARITIME MUSEUM AND AQUARIUM
Klaipėda-C, a.d. 72 P.O.Box No 72
Telegramoms: Klaipėda,Jūrų muziejus. Klaipėda-C, Lithuania 
Tel. 3 57 32 Phone 3 57 32

.Kreipimasis 
į viso pasaulio lietuvius jūrininkus

Ilgas ir sunkus buvo lietuvio kelias į jūrą.. įstoti jos vėjai, karai 
ir okupacijos ilgam buvo atkirtę Lietuvą nuo Baltijos. Tik Nepriklauso
mos Lietuvos paskelbimas 1918 m. vasario 16 d. sudarė palankias sąlygas 
tautiniam laivynui kurti. Jūrų kapitonai T.Daukantas, L.Stulpinas, J.An- 
džejauskas, gen. VI.Nagevičius ir kiti garbingi vyrai įkūrė Lietuvos Jū
rininkų Sąjungą, į jūrą su Lietuvos vėliava išplaukė burlaiviai "Jūra
tė" ir "Kastytis". Su gilia pagarba minime pirmuosius lietuvius-kadetus 
G.Eriksono buriniame laivyne, baigusius Abo Navigacijos institutą ir 
vadovavusius Lietuvos prekybinio laivyno laivams. Į Lietuvos jūreivys
tės istoriją įrašytos pavardės jūrų kapitonų, šturmanų ir laivų mecha
nikų, batgrrsTų—Latvijos, Italijos, Prancūzijos, Belgijos, Olandijos, 
Švedijos jūrų mokyklas. Dramatiškas ir tragiškas buvo daugelio iš jų 
likimas. Karas ir okupacijos išblaškė lietuvius jūrininkus po visą pa
saulį, daug jų žuvo nuo okupantų rankos, pateko į kalėjimus ir tremtį.

Pokario Lietuvoje užaugo kita jūrininkų karta. Jiems, deja, ilgai 
teko plaukioti laivuose su svetimos valstybės vėliava. 1990 m. kovo 11 ė 
lietuvių tauta nusimetė okupacijos jungą. Pasaulio vandenynuose vėl plat 
kioja .laiųąjii j>u lietuviškais pavadinimais ir mūsų trispalve vėliava.

Jūrų rau^iU^us ir akvariumas Klaipėdoje rengia pasaulio lietuvių jū
rininkų susitikimą 1995 m. vasarą. Organizacinis komitetas kreipiasi į 
viso pasaulio lietuvius - jūrų kapitonus ir šturmanus, laivų mechanikus 
ir inžinierius, jūreivius ir buriuotojus su kvietimu atsiliepti į šį 
kreipimąsi ir atvykti į vėl nepriklausomą Lietuvą.

Visus, žadančius dalyvauti susitikime, prašome atsiųsti žinią apie 
tai adresu:

Pasaulio lietuvių jūrininkų susitikimo organizacinis komitetą: 
Jūrų muziejus ir akvariumas, 
5800 Klaipėda-C, a.d.72

LIETUVA

Gavęs žinią, komitetas suteiks konkrečią informaciją apie susitikii 
programą. Laukiame Jūsų atsiliepimų.

Organizacinis komitetas

' ■
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KALIONĖS. Pakviesti PASKAITOS. Sis
asmenis, kurie jau yra keliavę į 
užjūrius ar į Lietuvą.. Kokie 
sunkumai, ką reikėtų pamatyti ir 
t.t.

PSICHIKA. Visi būre'io 
nariai ar narės išpildo tuos pačius 
psichologinius egzaminus ar 
anketas. Kas mus judina, 
jaudina, traukia? Kokias savybes 
ir elgesį vertiname? Kaip 
prisitaikome prie skirtingų 
asmenybių?

RINKINIAI. Tur būt 
kiekvienas ką nors renka: pašto 
ženklus, lipinukus, sagas, 
konkorėžius, atvirukus, 
margučius... Tegul atsineša ir 
papasakoja apie savo rinkinį.

PASTOGĖ. Nusibodo 
pirktose palapinėse stovyklauti. 
Gal visas vienetas ar būrelis gali 
pasisiųti savo pastogę, suradę 
stovyklavimo knygose kaip tai 
daroma. 

užsiėmimas paimtas iš vilkiukų 
programos, bet... Kiekvienas ir 
visi tuo pačiu metu kalba, 
dėstydami kažkokį dalyką- kuris 
garsiau ir uoliau už savo temą 
kovoja? O tada išklausyti 
kiekvieną.

ĮSTATAI. Kiekviena būelio 
narė gauna po vieną skautės 
įstatą, o tada turi visam būreliui, 
kitoms “parduoti” įstatą- kodėl 
jis reikalingas, naudingas 
gyvenimui.

VARIKLIAI. Ar būrelis 
sugebėtų išardyti ir vėl sudėti 
automobilio variklį?

SIMBOLIAI. Ar būrelis turi 
savo skautiškus ar lietuviškus 
marškinėlius? Čia tiktų ir 
varžybos, ir pati marškinėlių 
gamyba.

VYČIAI. Kai kurie skautų 
vyčių būreliai įpratę ant būklo ar 
stovyklavietės patalpos sienos 
pakabinti savo herbą, kaip 
riteriai turėjo herbus. Ar būrelis 
jau turi savo vėlavą?

MAINAI. Skautų vyčių ir 
vyresniųjų skaučių būrelis 
suplanuoja savo sueigą ar 
vakarinę programą atskirai. Tada 
apsimaino- vieni daro, ką kitos 
buvo numačiusios.

PASAULIS. Surengti 
tarptautinio virimo vakarą. 
Žinoma, po to, kai jau buvo 
lietuviškų valgių ruošos vakaras.

KŪRĖJAS. Visi žino apie ' 
Baden-Powellį. Tai ar neparuošti 
pašnekesio su skaidrėmis, 
brėžiniais ir kt. apie skautybės 
įkūrėją sau ir kitiems?

LABORATORIJA. Atsinešti 
mikroskopą į sueigą ar į 
stovyklą. Kas plaukioja 
geriamame vandenyje ar 
barščiuose?

15
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AUSTRALIA '

Adelaidės Vilniaus Tuntas 
suruošė LSS Australijos Rajono 
Stovyklą, pavadintą „Aušros“ vardu, 
sausio 2-8. Stovyklavietė labai 
gražioj vietoj, nuo Adelaidės kylant 
vis aukštyn kalnų keliu, už 
pusvalandžio automobiliu 
pasiekiama stovyklavietė plačiame 
eukaliptų miške, pavadintu „Loftia 
Recreation Park“. Stovyklauti buvo 
užsiregistravę iš Canberros 2, iš 
Geelongo 3, iš Sydney 6, iš 
Adelaidės apie 30, is Melbourne 54.

Pasibaigus Lietuvių Dienoms, 
sausio 2 d. iš ryto pradėjo suvažiuoti 
stovyklautojai ir pastovyklėse 
pradėjo kilti palapinės. Vilkiukams 
ir Paukštytėms miegojimui skirti 
barakai, o visiems kitiems - 
palapinės.

Stovyklos atidarymas vyko 2 
vai. po pietų ir jau didžioji dauguma 
buvo suvažiavę. Švilpukas ir visi 
rinkosi į Vėliavų aikštę. Stovyklos 
adjutante vyr. skautė Nada 
Dundaitė savo skardžiu balsu 
pranešė pastovyklių vadovams 
pasiruošti raportams. Visi buvo 
išsirikiavę pilnose uniformose 

kvadrato formoje. Buvo labai 
gražus vaizdas, kai visų uniformos 
tvarkingos, linksmi veidai. 
Adjutante paskelbė p. įnešimus ir 
vadovų pareigas: Stovyklos 
Viršininkas skautininkas Antanas 
Pocius, ji pati - Stovyklos adjutante. 
Seserijos vadovė - vyr. sesė Rasa 
Venclovaitė, Brolijos - Paulius 
Valodka, Pirmos Pagalbos - Vytas 
Antanaitis ir Nada Dundaitė, 
Laužavedys - vyr. sesė Daina 
Sliterytė, Vyresnių sesių vadovė - 
Venta Protaitė, Vyčių vadovas - 
Martynas Zdanius, Paukštyčių 
vadovė - vyr. sesė Dalia 
Laurinaitytė ir Elytė Blanjar, 
Vilkiukų - skautai vyčiai Rimas 
Skeivys ir Juozas Lukaitis, 
Stovyklos virėja skautininke Birutė 
Mikuži enė.

Pastovyklių vadovams 
atraportavus, adjutante Nada 
Dundaitė raportavo Stovyklos 
viršininkui Antinui Pociui, kad čia 
susirinkusių jau yra atvykusių 87.

Stovyklos viršininkas atraportavo 
svečiui Rajono Vadui skautininkui 
Narcizui Ramanauskui, kuris 
pasveikino šūkiu: „Stovykla - 
Budėk!“ Visi drausmingai atsakė: 
„Vis Budžiu!“ Ir garsus aidas 
atsikartojo eukaliptų kalnagūbriais. 
Sugiedotas „Lietuvos Himnas“.

Sekė Stovyklos atidarymo 
pąmaldos ir visi susirinko j salę, 
kurios gale yra virtuvė. Įruoštas 
altorėlis ir Rajono Dvasios vadovas 
vyr. skautininkas fil. kun. Pr. 
Dauknys aukojo šv. Mišias. Kalėdų 
giesmes pravedė Rajono Seserijos 
vadovė skautininke Rasa 
Statkuvienė, Mišioms patarnavo 
Dievo berniukai: Rimas Statkus ir 
Audrius Skeivys. Liturginius 
skaitymus atliko: Rasa Venclovaitė, 
Daina Dičiūnaitė ir Rimas Strunga. 
Prie šv. Komunijos ėjo visi ir 
pamaldas baigėme „Marija, Marija“ 
giesme, visi tarnaudami Dievui, 
Tėvynei, Artimui.

PD.

Lietuvių Skautų Sąjungos 
Australijos Rajono Vado pirmajai 
kadencijai buvo išrinktas s. 
N.Ramanauskas 1991-1993 metų 
kadencijai Skautų Sąjungos 
vadovybės rinkimuose. Savo 
pareigas atliko iškiliai, tad ir šių 
metų LSS Vadovybės rinkimuose s. 
Narcizas vienbalsiai išrinktas ir 
antrajai kadencijai iki 1997 metų 
aujų rinkimų. s.Narcizas 

Kamanauskas gyvena Melbourne 
gražiame Forest Hill priemiestyje. 
Susipažinkime su juo plačiau!

Brolis Narcizas gimė Lietuvoje, 
Prienuose, Marijampolės apskr. 
1939 m. spalio 28 d. Į skautus- 
vilkiukus įstojo 1948 m. Vokietijoje,
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CLEVELAND Nuotraukos V. Bacevičiaus

Lauželis mugėje. Praveda ps. A. Bublytė Jaun. skautės Kaziuko mugėje

KAZIUKO MUGĖ
Prieš daugelį dešimtmečių iš 

Lietuvos atgabenta Kaziuko 
mugės tradicija ne tik išliko 
gyva užsienio lietuvių skau- 
tijoje, bet joje išaugo ir naujos, 
tą tradiciją tęsiančios kartos, 
kuriose gyva Dievo, Tėvynės ir 
artimo meilė bei skautiškų 
idealų pritaikymas gyvenime. 
Tai bene vienintelė organiza
cija, kuri iš visuomenės nepra
šo aukjĮ, bet savo rankomis 
uždirba lėšas stvykloms ir ki
tiems skautiškos veiklos reika
lams, Kaziuko mugėje pardavi
nėdami savo pačių rankdarbius, 

Atidarymas
Matas Hallal raportuoja būrelio vadovui p.s. L. 
Biliūnui

pietus, skanumynus, margu-' 
čius...

Šių metų kovo 26 dienos ryte 
skautės ir skautai susirinko 
Clevelando Dievo Motinos pa
rapijos šventovėn, šventę 
pradėdami savo šūkio pradi
niais žodžiais — tarnyba Dievui. 
Prie Mišių patarnavo unifor
muoti skautai, aukas nešė 
skautės ir skautai, o Mišių skai-i 
tinius įspūdingai skaitė skautas' 
Algis Miškinis. Buvo itin mielą! 
klausytis parapijos klebono, 
kun. Gedimino Kijausko pa
mokslo, kuris buvo pradėtas 
kreipimusi į „seses skautes ir! 

'brolius skautus” ir užbaigtas, 

puikiai parinkta šv. Augustino 
mintimi: „Saugokitės, kad nesu
sipančiotumėte su šiuo pasauliu 
— jis pasenęs, ir kad neatmes- 
tumėte naujosios jaunatvės, , 
kurią jums siūlo Kristus”... Tai 
lyg simboliškai ir konkrečiai 
nusakytas Kaziuko mugės 
darbeliai, tiek programa buvo 
jaunosios kartos darbo išdava, 
kadangi Clevelando skautų 
vadovybė jau yra toli nuo 
tėvynės gimusių rankose.

Užsigardžiavus Rūtos Motie
jūnaitės su talka pagamintais 
lietuviškais pietumis, ap- 
sipirkus prie turtingo kepinių ir 
pyragaičių stalo, mugės svečiai

18
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Jaun. skaučių įžodį davė N. Hallal ir M 
Chmieliauskaitė

Pilėnų tunto skautų darbai

rinkosi parapijos auditorijon į 
oficilų mugės atidarymą. Gražu 
buvo stebėti pietų metu aplink 
stalus besisukinėjančius skau
tus, renkančius indus, gėri
mų indelius ar kavos puodukus, 
palaikant tvarką ir švarą.

Auditorijoje Andriui Dundu
rui tvirtu ir patyrimą rodančiu 
balsu davus komandą, į salę 
tvarkingomis rikiuotėmis įžy
giavo „Neringos” ir „Pilėnų” 
tuntai, o į taktą plojančiai 
publikai didelį džiaugsmą su
teikė dar maži Jūros skautukai, 
savo , jūrininkų” uniformomis 
simbolizuodami lietuvio skauto 
meilę Baltijos jūrai ir Lietuvos 
ežerams. Buvo gražu ir beveik 
graudu, kai kaspino perkirpimu 
mugę atidaryti buvo pakviesta 

Laimėjimas loterijoje. A. Dunduras, Saulius Muliolis, 
V. Berzinskas

Skautininkių stalas, s. R. Nasvytiene, s. G. Matienė, 
v. s. J. Budrienė, s. R. Geležienė, s. M. Puškortenė, 
v.s. A. Muliolienė, s. R. Nasvytiene

jauniausia skautininke — Kris
tė Vedegytė. Tai buvo didžiau
sia staigmena, pagerbiant jau
nąją kartą, jos nenustūmus į 
šoną ar užpakalines eiles, kaip 
tai buvo daroma per ilgus 
metus. Gal todėl skautų eilėse 
matosi kelių dešimtmečių spra
ga, bet naujos atžalos teikia viltį 
tolimesniam skautų gyvavimui. 
Po vienetų raportų skautai išsis
klaidė, o svečiai apžiūrinėjo 
rankdarbiusjais gėrėjosi, juos 
pirko.

Apie pirmą valandą, sustačius 
auditorijoje kėdes, priekyje 
susėdus skautams ir jų vado
vams, prasidėjo pramoginė pro
grama, kurią pravedė psk. Aida 
Jublytė. Sunku buvo nesigėrėti 
jos lietuvių kalbos tarsena ir 

sugebėjimu gyvai ir nuotaikin
gai pravesti dainas, jas įvairinti 
judesiaia, mįslėmis, pravesti 
originalius šūkius. Ji stengėsi 
įtraukti visą publiką, bet deja, 
salės vidury ir gale susispietę 
svečiai be perstojo triukšmavo, 
kalbėjosi, nekreipdami dėmesio 
į Bublytės pastangas juos 
įtraukti į dainas, kurių tekstai 
buvo visiems išdalinti. Net du 
kartus jaunoji vadovė kreipėsi 
į publiką su prašymu kiek ap
rimti, bet... Tai buvo nekul
tūringas elgesys ir blogas pavyz- 
|dys jaunimui, tuo pačiu jam 
parodant ir didelę nepagarbą. 
Jei kam buvo neįdomu, tas 
galėjo eiti į kavinę ar į prieangį 
ir ten laisvai triukšmauti... Ta
čiau Andriui Dundurui paskel* 
bus loterijos bilietų traukimą,
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publika aprirtfo', nes norėjo gir
dėti šaukiamus numerius. Bilie
tus traukė patys mažiausieji, ką 
jie atliko ęimtai, jausdami savo 
pareigų svarbą, o vienas skau
tukas, ištraukęs bilietą, jį norėjo 
su savim nusinešti. Buvo ir gar
daus juoko... Šiais metais buvo 
tikrai vertingiHoterijs laimikiai: 
elektrinis duonos gamintuvas, 
automatinis prietaisas virti 
kavai, vandens švarintojas, ge
ros kokybės vynas, svarstyklės 

ir kitos, rėmėjų suaukotos nau
jos dovanos. Tai išsiskyrė iš 
mūsų renginiuose dažnai prave
damų loterijų, kuriose daugumą 
laimikių sudaro iš palėpių su
rankiotos senienos ar nerei
kalingi rankdarbiai.

Atrodo, kad šių metų Kaziuko 
mugė puikiai pavyko, tačiau di
džiausias jos laimėjimas yra tas, 
kad jaunoji skautų karta pui
kiai pasirodė, įrodydama savo 
pajėgumą išlaikyti ir puoselėti 

lietuviškas skautiškas tradici
jas.

Cleveland© skautų ir skaučių 
vadovybės yra giliai dėkingos 
visuomenei ir už gausų daly
vavimą, ir ųž finasinę paramą. 
Tai puiki paskata tolimesniam 
darbui Dievo, Tėvynės ir artimo 
tarnyboje.

Aurelija M. Balašaitienė
„Dirva”

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

to
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CLEVELAND 
DETROIT

Kryžkelės stovykloje dalyvavo 
daugiau 100 sesių ir brolių. 
Suvažiavom iš Clevelando ir 
Detroito stovyklauti kartu 
Dainavoje. Mes sustatėm tris 
pastovykles, seserijos, brolijos ir 
jaunų šeimų. Pasistatėm palapines 
ir vartus, vėliavos aikštę, 
susitvarkėm ir įrengėm virtuvę. 
Stovyklos tema buvo “ kelionė per 
Lietuvą”, kas dien visa stovykla 
rinkosi virtuvės pastogėje sužinoti, 
kur tą dieną mes keliausime. 
Pasidalindami, sesės ir broliai 
papasakodavo tos dienos apylinkės 
ypatybes, pasakė keletą dažnai 
vartojamų žodžių ir ragino, kad 
neužmirštumėm, kur mes tą dieną 
randamės. Dienos darbai, temos 
buvo pritaikytos prie naujos 
vietovės. Kad būtų lengviau 
prisiminti, miesto ženklai buvo 
iškabinti pagal planą. Pirmos 
dienos kelionė buvo atskridimas į 
Vilnių. Išklausėm Vilniaus įkūrimo 
legendos. Mūsų darbas buvo įrengti 
savo pastovykles. Ir taip kasdien 
keliavome

Kristina Barauskaitė ir 
Kristina Dėdinaitė

1. Vyr. sk. įžodį davė Kristina 
Dėdinaitė ir Kristina Barauskaitė
2. s. Alina Sventickienė šildo 
savo dukterį Rotą
3. Sesės Tina ir Lisa
4. Sesių dainos 6 vai. ryto
Š. Skaučių pastovykles vartai
6. Stovyklos šeimininkas Edis 
Kasputis mus skaniai ir įdomiai 
maitino. Šiandien - pizza!
7. Edis Kasputis, Saulius 
Polteraitis, Michael Tuska, 
Dovas Kaunelis virtuvėje
8. Sesė Elenutė Sventickaitė 
rodo sesei Dianai Karvelytei, 
kad audra nenupūtė palapinės
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ATOGRĄŽŲ STOVYKLA ,
Lituanikos stovykloje sausio 15-22 d.d. stovyklavo 53 

skautai ir skautės, o savaitgalį dar daugiau. “Palangos” 
nariai stovyklavo skiltimis - Pumos, Vilkiukai, Žalčiai, 
Lokiai, Bitutės, Peteliškės, Voverytės, Tulpės. Dienų 
temos buvo nuotykių ieškotojo, ekologijos, mąstytojo, 
Olimpiados, skautybės. Sktn. Eugenija Bacevičienė 
vienetui vadovauja 21 metus. Asta Braslauskienė padėjo 
mokyti lietuvių kalbos. Jaunieji vadovai buvo Nadia 
Trinkūnaitė, Dzigan, Solange Trinkūnaitė Dzigan, 
Paulius ButrimaviCius, Marcele Lipas, Silvio Dulinskis, : 
ps. Jurgis Prakapas, Regina Karsokaitė ir Audrius 
Pavilionis.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

NEW YORK
KAZIUKO MUGĖ

New Yorko lietuviai skautės 
ir skautai kovo 12 d. surengė 
tradicinę Kaziuko mugę Kultū
ros Židinio patalpose. Sumanių 
vadovų ir uolių talkininkų dėka 
salė buvo gražiai išdekoruota. 
Kaip paprastai, vyr. skaučių 
Židinys „Vilija”, vyresnieji ir 
jaunesnieji skautai paruošia 
įvairiausių prekių, kurios išdės
tomos didžiojoje salėje ant gau
sių prekystalių.

Mugė pradėta Mišiomis 12 
vai. dienos. Jas aukojo ir pa
mokslų pasakė kapelionas kun. 

dr. Kornelijus Bučmys, OFM. 
Prieš aukojimą prie altoriaus 
buvo atneštos aukos — Šv. 
Kazimiero lelija, LSS pirmūno 
vs. dr. Petro Kurgėlos knyga 
apie lietuviškąją skautiją, o 
vainiką padėkos ženklan įniru
siems už Lietuvos laisvę atnešė 
Lietuvos gen. konsulas New 
Yorke dr. Petras Anusas.

Eilėraštį po Mišių perskaitė 
sk. Viktorija Galkutė. Po to 
eisena pajudėjo į vienuolyno 
sodelį, kur prie lietuviško 
kryžiaus vainiką padėjo gen. 
konsulas dr. P. Anusas. Sugie
dojus Lietuvos himną, visi grįžo 

i į Židinį, kur dvi lietuviškas 
juostas atrišdamas, gen. kon
sulas oficialiai atidarė mugę. 

(parduota 250 pietų), išparduota 
daug prekių. Dienos eigos ir 
tvarkos judintoja buvo v.s. Vida 
Jankauskienė. Jai uoliai 
talkino skautai akademikai su 
bingo žaidimais (vyr. sk. 
Penikaitė), vyr. sk. fil. Audra 
Gintautaitė. Kavinę tvarkė Ni
na Jankauskaitė. Daug inicia
tyvos parodė sk. vytis Jonas 
Jankauskas ir vyr. sk. fil. Gina 
Jankauskaitė, skautas vytis 
kand. Rytas Stankūnas, prityr. 
skautė Lina Penikaitė, vyr. sk 
fil. Nida Stankūnaitė, sk. An 
drius Šilbajoris, sk. Laura Šil- 
bajorytė, prit. sk. Kristina 
Silbajorytė, sk. fil. Sigita 
Penikaitė.

„Darbininkas” 1995.III.17

, Iškilmės prie paminklo žuvusiems už laisvę. Sigita
Sv Mišių metu. Laura Silbajorytė, Paulius Šilbajoris, Penikaitė, Viktorija Galkutė, Laura, Paulius ir 
Viktorija Galkutė, Jonas Jankauskas ir Indrė Kristina Šilbajoriai, Lina Penikaitė. Priekyje s. Vida 
Bilerytė Jankauskienė ir konsulas Dr. Petras Anusas. Prie

vėliavų Indrė Bilerytė ir Jonas Jankauskas

,2$
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ESS RAŠINIŲ
Lietuvių Skautų sąjunga skel

bia 1995 metų rašinių konkur
są LSS nariapis ir narėms že
miau nurodomomis sąlygomis:

1. Tema:
„Mano šeimos kelionė iš 

Lietuvos į užsienį”. Konkurso 
dalyvis,-ė paruošia projektą, ku
riame aprašo savo šeimos, sene
lių, tėvų ar jų pačių kelionę iš 
Lietuvos į užsienį. Projektas 
gali būti iliustruotas nuotrau
komis, archyvine medžiaga, šei
mos medžiu, pašnekesiais su 
šeimos nariais, kurie šią kelionę 
iš tėvynės pergyveno ir t.t.

2. Laikas:
Rašiniai turi būti išsiųsti iki 

1995 m. spalio 8 d. (pašto ant
spaudo data).

3. Dalyviai:
Konkurse gali dalyvauti visų 

LSS šakų, vienetams priklau
santys Sąjungos nariai ir narės.

4. Suskirstymas:
a. Jaunesnieji skautai ir skau

tės (vilkiukai, paukštytės, beb- 
riukai ir ūdrytės).

Rašinėliai turi būti ne trum
pesni, kaip vieno puslapio rank
raštis (neįskaitant archyvinės 
medžiagos).

Premijos: I vieta 75 dol., II 
vieta 50 dol., III vieta 25 dol.

b. Skautai, skautės ir kitos to
kio pat amžiaus grupės.

Rašinėliai turi būti ne trum
pesni kaip du rankraščio pusla
piai (neįskaitant archyvinės me
džiagos).

Premijos: I vieta 100 dol., II 
vieta 75 dol., III vieta 50 dol.

c. Prityrę skautai ir skautės 
bei kitos tokio pat amžiaus gru
pės.

Rašiniai turi būti ne trumpes
ni. kaip du rankraščio puslapiai 
(neįskaitant archyvinės medžia
gos).

Premijos: I vieta 100 dol., II 

vieta 75 dol., III vieta 50 dol.
d. Skautai vyčiai, vyr. skau

tės, jūrų budžiai, gintarės, 
A.S.D. ir Korp! Vytis nariai.
Rašyta medžiaga turi būti ne 

trumpesnė kaip du rankraščio 
puslapiai (neįskaitant archyvi
nės medžiagos).

Premijos: I vieta 150 dol., II 
rietą 100 dol., III vieta 75 dol.

Pristatymas:
Po rašiniu pasirašoma sla

pyvardžiu, pažymima amžiaus 
grupė ir vieneto pavadinimas. 
Atskirame (užklijuotame voke
lyje) įdedama: autoriaus tikra 
pavardė, vardas, adresas, tele
fono numeris. Viskas sudedama 
į voką ir visa medžiaga siunčia
ma šiuo adresu: s. fil. Ramunė 
Lukienė — LSS Konkursas, 
2900 W. 100 PL, Evergreen. 
Park, IL 60642.

-6. Mecenatas:
LSS Tarybos Pirmija, naudo

janti prel. s. Juozo Prunskio Lie
tuvių fonde paskirtos sumos 
palūkanas.

LEMONT

Lemonto skautai. Aplankė Brolijos VS Albinas Sekas. 
Draugininkas s. f ii. Vytautas Januškis

7. Vertinimas:
Speciali komisija.
8. Pastabos:
Patartina, ypač mažiesiems, 

rašinius ruošti sueigų metu. 
Tuo būdu konkursas bus suei 
gos dalis, o ne kažkokia pašalinė 
pareiga.

Įsijungimas į konkursą ir kon
kurso sėkmingumas priklausys 
nuo vadovų,-ių tinkamo jam dė
mesio ir jo naudingumo supra
timo. Vienetai, kurių nariai,-ės 
aktyviai įsijungs į dalyvavimą 
konkurse, bus specialiai įvertin
ti.

Dėl papildomos informacijos 
skambinkite: vs Marytei Utz, 
tel. 1-708-423-0307, arba fil. s. 
Ramunei Lukienei, tel. 1-708- 
422-4288.

Rašiniai su archyvine medžia
ga bus sugrąžinami. Patariame 
archyvinę medžiagą siųsti tik 
„Photo” ar „Xerox” kopijų 
pavidale.

Sėkmės rašyti ir budėti.
Lietuvių Skautų sąjungos

Tarybos Pirmija

24'
i

24



2$

25



WASHINGTON
Balandžio pirmąjį sekmadienį 

Washington© ir apylinkių lie
tuvius sutraukė visų laukiama 
tradicinė Kaziuko mugė. Nors ir 
šaltoka, bet saulėta balandžio 
2-ros dienos popietė, pasipuošusi 
vyšnių žiedais ir geltonais nar
cizais, papuošė ir laukiamą 
mugę bei susirinkusiųjų dalyvių 
nuotaiką. Mugę dar praturtino 
ir atsilankę garbingi svečiai — 
buvęs JAV ambasadorius Lietu
vai Darryl Johnson ir jo 
žmona, Lietuvos ambasadorius 
dr. A. Eidintas, Birutė Eidin
tienė ir jų sūnus Donatas, A. ir 
R. Rimai, Baltimorės radijo 
valandėlės vedėjas Laskauskas 
su žmona, kun. K. Pugevičius ir 
Šv. Elzbietos parapijos klebonas 
Fi;. Macfarlan, kurio mokyklos 
salėje jau kelinti metai iš eilės 
ši mugė vyksta.

Visus mugės darbus atliko 
skautės Židinietės ir skautai 
akademikai, nes jau keli metai 
Washingtono Kaziuko mugėse 
nebematomą išsirikiavusių jau
nųjų skautų bei skaučių. Tai 
skaudus reginys, bet reikia ti
kėti, kad tai tik laikinas, nes į 
mugę atsilankė ir jaunų šeimų 
su augančiais vaikučiais, ku
riems už’ kelių metų ši skautų 
organizacija bus taip pat svar
bi, kaip visiems tiems, kurie su
ruošė šią mugę.

Mugei vadovavo nenuilstanti 
skautų organizacijos darbuoto
ja v.s. fil. Meilė Mickienė ir jos 
pavaduotoja Regina Liogienė. 
Virtuvės darbus atliko skautai. 
akademikai su ps. fil. Danute 
Hoffmaniene ir fil. Algiu Šilu 

priešaky. Sesė Vida Čejaus-. 
kienė tvarkė kavinę, kuri šioje 
mugėje buvo tikrai pasigėrėtina 
su savo puikiais tortais ir kitais 
kepiniais.

Mugę praturtino vietinio tauto
dailininko Mindaugo ir sesės 
Irenos Jankauskų stalas su me
džio drožiniais ir gintaro pa
veikslais. Ados Vodopolaitės 
nuostabūs margučiai-velykai- 
čiai, kurių marginimą jį prie 
stalo net ir rodė-demonstravo. 
Sesės Aldonos Simanavičienės 
tautiniais drabužiais papuoštos 
lėlės, Laimos Simanavičiūtės 
sukurti papuošalai. Prie sesės 
Aldonos stalo buvo malonu ma-, 
tyti svečią iš Lietuvos, jos 
pusbrolį, žymųjį liaudies meist
rą Peleckį, kurio rūpintojėliai 
puošia ne vieną išeivijos sodybą. 
Iš Baltimorės atvyko Algis. 
Grintalis su savo gintaro dir
biniais ir A. Sakalauskas su 
medžio kūrybos darbais taip pat 
papuošė ir praturtino mugę.

Mugės programoje buvo ir ne
didelė madų paroda. Iš Lietuvos 
atvykusi drabužių kūrėja Onutė 
Kujelienė, talkinama jaunų mo
deliuotojų, rodė savo sukurtus 
drabužius.

Mugės komendantas buvo vi
suomet gerai nusiteikęs, buvęs 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
sąjungos pirmininkas, ps. fil. 
Paulius Mickus. Paulius ne tik 
fizinius darbus atliko, bet 
jautėsi tikru šeimininku ir savo 
imponuojančiu balsu kvietė 
svečius vaišintis, atkreipti 
dėmesį į madų parodą, pravedė 
laimėjimus ir palaikė bendrą 
tvarką mugėje.

Mugės metu buvo renkami 
drabužiai, žaislai ir kitokios 
gėrybės Lietuvos našlaičiams ir 
vaikučiams su negalia. Šį 
Washingtono skaučių Zidiniečių 
gerąjį darbelį jau keli metai- 
tvarko Teresė Landsbergienė, 
prišįdedant visoms židinietėms.

Mugės pelnas skiriamas Lie
tuvos našlaičiams ir daugia
vaikėms šeimoms. Tai tikrai 

. gražus tikslas įgyvendinant 
skautų šūkį „Dievui, Tėvynei ir 
Artimui!”

Mugė praėjo pakilia nuotaika. 
Sesių Zidiniečių ir skautų aka
demikų įdėtas darbas buvo visų 
atsilankiusiųjų įvertintas. Iki 
pasimatymo Kaziuko mugėje 
ateinančiais metais.

Sesė Elvyra

i

26 •’

Washington, D.C., židinietis š.m. balandžio 2 d. surengtoje Kaziuko mugėje, Washingtone. IS k.: 
I eil. — Danutė Cunningham, Nijolė Grinienė, Virginija Butienė ir Janina čikotienė. II eil. —- 
Aldona Kindunenė, Elvyra Vodopolienė, Teresė Landsbergienė, Ramutė Aidienė, Meilė Mickienė, 
Irena Jankauskienė, Aldona Simanavičienė, Daiva Orentienė ir Regina Liogienė.

i
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CHICAGO SKILTININKŲ KURSAI ČIKAGOS
SKAUTU AI

Dvidešimt šeši prityrę skau
tai,-ės ir jūrų skautai,-ės šįmet 
lankė Čikagos skautijai ruoštus 
skiltininkų dviejų dienų kursus. 
Kursai vyko Lietuvių centre, 
Lemonte, šeštadienį, kovo 25 d. 
ir sekmadienį, balandžio 2 d.

Kursus ruošė „Aušros Var
tų’’/„Kernavės” tunto Mortos 
Zauniūtės vardo vyresniųjų 
skaučių būrelis, kuriam pri
klauso jaunosios vyresnės skau
tės ir kandidatės: si. Audra Ap
ke, kand. psl. Krista Augiūtė, si. 
Dana Genčiūtė, si. Milda Har
ris, si. Julytė Plačaitė, sl.t.n. 
Larana von Braun, si. Elytė 
Žukauskaitė ir si. Rima 
Žukauskaitė.

Įsipareigojusios kursus pra
vesti, sesės daug ruošėsi, kad 
įdomiai ir kūrybingai kursantus 
supažindinti su šiomis skau
tiškomis temomis:

1. Skilčių sistema
2. Skiltininko vaidmuo 

skiltyje
3. Savigarba
4. Skautų ideologija
5. Skautiška veikla
6. Sueigos planavimas
Kursantai, suskirstyti skil

timis, vadovaudamiesi skautų 
įstatais, kūrė „idealų žmogų”. 
Taip pat lygino skautų skiltį su 
šių dienų jaunimo Amerikoje 
gaujomis (gangs), nagrinėjo jų 
skirtumus. Nepamiršti buvo ir 
skautiški žaidimai. Kursantų 
skiltys planavo sueigą ir iškylą, 
ugdė skilties dvasią ir 
savigarbą.

Čikagos ir apylinkių skautai ir skautės š.m. kovo 25 d. ir balandžio 2 d. 
dalyvavę Lietuvių centre, Lemonte, vykusiuose skiltininkų kursuose.

Nuotr. Gintaro Plačo
Mortos Zauniūtės būrelio 

sesės džiaugėsi galėjusios pra
vesti skiltininkų kursus, už ką 
nori labai padėkoti v.s. fll. Gin
tarui Plačui, kuris jas paruošė 
vadovauti šiems kursams. Ačiū 

' ROCHESTER

jam ir sesei v.s. Marytei Utz, 
kuri rūpinosi kursantų mai
tinimu skaniais užkandžiais.

vyr. skautė si. kand. 
Julytė Plačaitė

eJp <5$p oBp<^b esjjb ė^b dgb ^gb čgb e^įb dįjb ^gb tfg

Viešnia iš Japonijos Ročesterio skaučių sueigoje lietuvaites seses moko japoniškų šokių. Iš k. 
— Emily Liutkutė, Lina Gečaitė, Satoko Umazeki, Audronė Gečaitė, Diana Pieniezny ir Ramutė 
Gečaitė. Nuotr. A. Gečo
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