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KAD TU ŠIANDIEN NEME
LAVAI ARTIMIESIEMS, MOKY
TOJAMS, NET PATS SAU;

•wwwwwww

KAD TU ŠIANDIEN RADAI 
VALANDĖLE LAIKO TYLOJE SU
SIKAUPTI IR SAVO MINTIMIS 
PAKILTI IKI DIEVO. JUK TU PA
PRAŠEI JO, KAD PAGLOBOTŲ 
TAVO VARGŠE TĖVYNE;

KAD TU ŠIANDIEN NEZUR
ZĖJAI IR NEATSISAKINĖJAI, O 
PATS SAVANORIŠKAI PASIŪLEI 

SAVO PAGALBĄ ARTIMIE
SIEMS;

KAD TU ŠIANDIEN SĄŽI
NINGAI ATLIKAI VISAS UŽ
DUOTIS, KURIAS TAU SKYRĖ 
TĖVAI IR VADOVAI.

v.s. sk. v. Pijus
AMBROZAITIS

KAD TU ŠIANDIEN SUSIPA
ŽINAI SU DAR KELIAIS PAUKŠ
TELIAIS, SU DAR KELIAIS ŽVĖ

RELIAIS. JUK NORINT GERBTI IR 

MYLĖTI DRAUGĄ, VISŲ PIRMA 
REIKIA SU JUO SUSIPAŽINTI;

KAD TU ŠIANDIEN SUPRA
TAI, JOG KUKLUMAS TAI PA
GRINDINIS TAVO GINKLAS IR 
TIKRASIS GROŽIS;

KAD TU ŠIANDIEN PASIEL
GEI RITERIŠKAI IR APGYNEI SE

SE IR SILPNESNI SAVO BROLĮ 
NUO ŠIURKŠTUMO;

KAD TU ŠIANDIEN ŠIRDIMI 
PAJAUTEI, KAD ŪKAUTI J A - TAI 

VIENA, DIDELĖ ŠEIMA IR VISI 
SKAUTAI - TAI TAVO SESĖS IR 

BROLIAI;

PO TOKIOS DIENOS BUS RAMUS IR GERAS TAVO POILSIS, 

IR ANGELAI SARGAI DŽIUGINS TAVE MALONIAIS SAPNAIS.

KAD TU ŠIANDIEN TARNA
VAI TIESAI IR GĖRIUI IR BUVAI 
KLUSNUS DOROS IR IŠMINTIES 

BALSUI;

++++++++
KAD TU ŠIANDIEN DAŽNAI 

ŠYPSOJAIS, O KARTAIS NET 
DAINELE UŽTRAUKEI;

KAD TU ŠIANDIEN NEPA- 

KLUSAI PAGUNDAI, NEPRISI- 
’IRKAI KRAMTOMOSIOS GU
MOS BEI KITŲ LAIKINŲ "GĖRY
BIŲ", O TUOS CENTUS IMETFI 

Į TAUPYKLE;

++♦+++<.
KAD TU ŠIANDIEN SUGE

BĖJAI NUGALĖTI AMBICIJĄ IR 
ATŽARUMĄ. BE GINČŲ IR AT
SIKALBINĖJIMŲ PAKLUSAI TĖ

VŲ BEI VADOVŲ NURODY
MAMS;

“SkaUtlLŽUdas” - LietUVO- . 0000000000000000000000000000000000A000004
iii?aW!*4HĮi><>ii&i^ *—.......... n

Kai nutirpsta sniegas, 
išdygsta žolė, 
sužaliuoja medžiai, 
be švarko, 
pirštinių, 
kepurės 
galiu eiti į mokyklą 
ir lauke žaisti

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka 

iki vėlumos.
Pavasarį man linksma, 
nes baigėsi žiema 
ir greitai bus atostogos. 
Ačiū, Viešpatie, 
kad keičiasi 
metų laikai.

v s. Liuda‘-Kaunienė
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SAVANORIS, SAULYS, SKAUTAS, 
MUZIEJININKAS, RAUDONOJO TERORO AUKA

PILK, JUOZAS SARAUSKAS

Gimė 1894 m. sausio 20 d. Komariškių vienkie
myje, Kėdainių apskrityje, ūkininkų šeimoje. Aš- 
tuonių brolių ir dviejų seserų būryje Juozas buvo 
vyriausias. Baigęs keturias Šiaulių gimnazijos klases, 
buvo mobilizuotas į Rusijos caro armiją ir dalyvavo 
1914 m. kare kovose su vokiečiais. 1918 m. Juozas 
grįžo į Lietuvą ir stojo savanoriu į nepriklausomybę 
atgavusios Lietuvos kariuomenę.

To meto Lietuvos kariuomenė buvo labai netur
tinga, ypač stigo įjnklų kovai su vokiečiais ir bolše
vikais, kurie stengėsi Lietuvą sau pasiglemžti. (Pagal

vok sese, broli, kaip kartojasi istorija. Prisimink 1991 
m. sausio 13 d...). Juozas Šarauskas, būdamas geras 
organizatorius ir turėdamas kariškos patirties, suge
bėjo iš vokiečių perimti įvairaus turto ir ginklų. Jo 
vadavaujamas būrys sėkmingai užkirto bolševikams 
kelią į Kauną didelėse kautynėse prie Kėdainių.

Kariniai Juozo gabumai ir patriotiškumas i neliko 
nepastebėti: 1920 m. jam buvo suteiktas . kapitono 
laipsnis. 1922 m. jis baigė Aukštuosius karininkų 
kursus ir buvo paskirtas kariuomenės štabo operacijų 
skyriaus viršininku. 1923 m. kpt. Šarauskas sėkmingai 
dalyvavo Klaipėdos sukilime, kada Klaipėdos kraštas 
buvo atkovotas iš vokiečių. Po sukilimo jis buvo 
pakeltas į majorus, įsijungė į Lietuvos šaulių veiklą, 
studijavo teisę. 1'926 m. maj. Šarauskas buvo paskirtas 
Karo muziejaus Kiaune konservatoriumi. Jo dėka 
buvo surinkta daug eksponatų, susijusių su mūsų 
kariuomene ir kovomis už Nepriklausomybę. 1928 m. 
Lietuvos prezidentas apdovanojo maj. Šarauską Vyčio 
kryžiaus ordinu. Tais pačiais metais jis buvo pakeltas 
į pulkininkus.

Veiklų, patriotišką Juozą greit patraukė ir skauty- 
bės idėja. Jau 1929 m. jis buvo išrinktas Lietuvos 
skautams remti draugijos vicepirmininku, o 1930 m. 
paskirtas Vyriausiu Skautininku. Juo išbuvo iki LSS 
uždarymo 1940 m.

Skautiškoje veikloje pulk. Šarauskas taip pat 
pasižymėjo kaip puikus administratorius ir planuo
tojas. 1933 m. grįžęs iš pasaulinės skautų vadų 
Jamboree Vengrijoje, suorganizavo garsiąją Lietuvos 
skautų stovyklą Palangoje, kurią aplankė ir pats 
lordas Baden- Powel su šeima ir būriu anglų skautų; 
1938 m. jis suplanavo ir II-ją tautinę stovyklą, kurioje 
dalyvavo apie 2000 Lietuvos skautų-svečių net iš 
devynių užsienio valstybių.

Be skautavimo, daug darbo ir širdies pulk. 
Šarauskas įdėjo į Vyt. Didžiojo Karo muziejaus
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Kaune statybą, eksponatų rinkimą, administravimą. 
Kai 1937 m. sukako 20 metų nuo pirmųjų lietuvių 
karių, tarnavusių Rusijos armijoje, batalijonų sudary
mo, iš kurių išsivystė pirmieji savanorių būriai, pulk. 
Šarauskas vadovavo komisijai, kuri muziejaus bokšte 
įrengė 35 Kovų varpus ir pavadino juos vardais 
vietovių, kur vyko Nepriklausomybės kovos, o taip 
pat ir atskirų pulkų vardais, pvz., 1 varpas — Vil
nius..., 6 — Radviliškis..., 14 — Amerikos Lietuvis 
Kovotojas..., 33 — Ulonas Birutėnas..., 34 — „Ge
ležinio Vilko“ Pulko Dragūnas..., Nuo tų metų 
Vytauto Didžiojo Karo muziejaus varpai kasdien 8 
vai. ryto skambindavo Lietuvos himną, 12 vai. — Č. 
Sasnausko „Marija, Marija“ ir 12 vai. naktį — „Lietu
viais esame mes gimę“.

Sovietams okupavus Lietuvą 1940 m. pulk. - 
Šarauskas dar išsilaikė direktoriaus pareigose iki 1941 
m. Jį areštavo „už nepagarbą Leninui — revoliucijos 
vadui“..., nes muziejaus sandėlyje vienas enkavedistas 
rado Lenino biustą aprištą skarele (!). Pulk. Šaraus
kas pakliuvo į mirtininkų skyrių ir buvo išvežtas į 

Minską, rusų-vokiečių karui prasidėjus. Kai vokiečiai 
Minsko kalėjimą subombardavo, rusai kalinius išvarė 
pėsčius tolyn eiti į Rusiją. Nusilpusius ir nebega
linčius eiti, rusai šaudė vietojelš to pragaro gyvas 
ištrūkęs JAV-bėse gyvenąs Osvaldas Žadvydas atsimi
nimuose rašo, kad pulk. Šarauskas dalino savo 
duonos gabalėlį nusilpusiems lietuviams kaliniams ir 
pats labai nusilpęs nebegalėjo paeiti. Draugai jį 
bandė panešti, bet tai pastebėjęs enkavedistas, pulk. 
Juozą nušovė. Taip nutrūko gyvenimo siūlas žmo
gaus, paaukojusio visas savo jėgas ir visus gabumus 
Lietuvai.

Už nuopelnus Lietuvai pulk. J. Šarauskas buvo 
apdovanotas aukštais Lietuvos Respublikos žymeni
mis, kaip DLK Gedimino ordinu, Lietuvos savanorių 
kūrėjų medaliu, Vytauto Didžiojo ordinu. LSS savo 
Vyr. Skautininką pagerbė „Lelijos“ ir „Geležinio 
Vilko“ ordinais.

Minint Vyr. Skautininko, pulk. J. Šarausko 
gimimo 100-sias metines, 1994 m. sausio 22 d. Kaune, 
Šv. Mykolo Arkangelo bažnyčioje buvo aukojamos šv. 
Mišios, o iškilmingas minėjimas šio garbingo Lietuvos 
sūnaus įvyko tą dieną Vytauto Didžiojo Karo muzie
juje.

Ištraukos iš Algio Markūno straipsnio, „Kauno 
laikas“, 1994.1.20, Nr. 13.

P.S. Lietuviai skautai gali amžinai didžiuotis savo 
gretose turėję tokią asmenybę! Pulk. J. Šarausko sūnus 
Algirdas gyvena Kaune ir skaito mūsą „S. Aidą“. Čia 
spausdinamos nuotraukos yra iš jo archyvo.

Sesė Nijolė
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Senovėje knygos buvo labai 
brangios. Jas tik karaliai 
galėdavo įsigyti. Knygas 
perrašinėjo vienuoliai. Ir tik
biblijas. Biblijoje yra daugiau 
negu 750.000 žodžių. Tad 
užtrukdavo ne vienus metus, kad 
perrašyti bibliją. Jos puslapiai 
taip pat būdavo puošiami 
piešiniais. Tokia knyga 
prilygdavo meno kūriniui.

Vgjiau buvo sugalvota tekstus 
išraižyti medžio Rentose ir nuo jų 
spausdinti. Bet ir tai buvo labai 
sunkus darbas.

Apie’1450 metus, vokiečių 
spaustuvininkas Gutenbergas su 
galvojo atskiras raides išlieti iš 
metalo. Tas nepaprastai 
palengvino knygų gaminimo 
darbą,

Po to knygos gaminimo 
technika perėjo labai daug 
pakeitimų.

Šiandien knygos
spausdinamos didžiulėmis, 
frašinęmis nepaprastu greičiu. 
!/odėl knygž prieinama 
Rugeliui.

Bet nežiūrint jos pigumo, 
knyga turi būti gerbiama.

Senovėje knyga negalėjo būti 
sunaikinta. Todėl daug senovės 
mokslininkų raštų išliko iki šių 
dienų

Gutenbergo spaustuvė

Branginkime knygą. Ji tiek 
kito amžių bėgyje. Ji kaupia 
savyje visą žmonijos protą.
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SVAJOMS SKRAIDHI

Leonardo da Vinci nubraižė sparnais plasnojantį 
aparatą. 1490 m.

W. S. Henson Anglijoje sugalvojo šį garo lėktuvą

G. Cayley lėktuvas visai panašus į helikopterį. 
1843m. '

J. Strigfelow bandė šį lėktuvą varomą garo jėga 
1848 m.

Prancūzas A. Penaud sugalvojo modelį varomą 
susukta gumos juosta 1871 m.

MM M

Pirmą pasisekusį lėktuvą varomą benzinu 
pagamino broliai Wright ir 1903 m TšsHaikė ore 12 
sekundžių.

1906 m. S. Dumont skrido šiuo lėktuvu

L. Bleriot 1909 m. perskrido kanalą tarp Anglijos 
ir Prancūzijos

1909 m. oro išradėjų suvažiavime G. Curtis 
laimėjo varžybas
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Kai vaikai mokosi anglų kalbos, išmoksta austra
lišką dainą, apie linksmąjį paukštį kukabūrą, kuriai 
ima juokas ir ji kvatoja aukštai sename eukalipto 
medyje. Žinoma, vaikai dainuoja angliškai:

Kukabūra sėdi ant šakos,
Linksma karaliene ji gamtos.
Klyk, kukabūra klyk,
mums darbo dieną pralinksmyk!

Kadangi Australijos rajono jubiliejinėje stovykloje 
1997 m. sausio mėnesį Gilwellio parke netoli Mel
bourne lietuviai skautai ir skautės nepagailėjo kuka- 
būrai numesti duonos trupinių, kukabūra stengėsi iš 
visai arti stebėti, ką stovyklautojai veikia ir daro. O 
kai stovykla pasibaigė, kukabūra sutiko „Skautų 
aidui“ atpasakoti, ką matė.

Kukabūra miegojo vėsų stovyklos vakarą, kai 
prasidėjo naktinis žaidimas. Stovyklautojų būreliai 
turėjo tyliai nueiti, surasti „lobį“, be tilto persikelti 
per upelį, lobį nunešti į žaidimo pabaigos vietą. Kad 
žaidėjams būtų įdomiau, vyresniosios skautės ir 
skautai vyčiai buvo takelių bei žaidimo ribų „sargai“, 
šviesdami žibintais, jei kas sukrutėdavo. Vienas skau
tas vytis pamatė, kad kažkas žvyro takeliu bėga — ir 
pradėjo vytis. Po keliasdešimt didelių ir greitų žings
nių skautas vytis sustojo, nes pastebėjo, kad bėganty
sis sutvėrimas nenešiojo skautiško kaklaraiščio ir 
todėl žaidimui nepriklausė: tai buvo kengūra.

Stovyklautojai savo indus laikė maišuose. Maišai 
pakabinti vienoje vietoje ant ilgų pagalių. Pavalgę 
eidavo indus plauti kriauklėje šalia virtuvės. Netoli 
stovėjo viena sesė, kuri pirštu savo lėkštelėje kažką 
dėliojo ir skirstė, ruošdamasi valgyti. Prie skautės 
priėjo paukštytė ir paklausė, „Ką tu darai?“. „Pa

žiūrėk“, sako sesė, „Čia yra gamtos miltai“. Lėkštu
tėje buvo labai skanūs skruzdėlių kiaušiniai.

Kai skautai kur nors eidavo, kukabūra šokinėja 
nuo medžio į medį, norėdama pamatyti, ką jie veikia. 
Skauto vyčio vadovaujamas būrelis palipo į kalnelį 
netoli stovyklavietės sąvartyno. Čia buvo senų plytų 
krūva. Skautai iš žemės ir vandens pagamino molį, o 
plytas sudėjo j kalniuką kaip kokį kaminą. Žemai 
ugniavietė, o aukštai — kamino galas. Į kaminą 
sukabino vilkiukų bei paukštyčių pagautus upėtakius 
išrūkyti. Dūmai kildami atvėsdavo ir žuvys buvo šaltai 
išrūkytos. Su duona buvo tokios skanios, kad kukabū- 
rai net seilės varvėjo.

Kai kukabūra ruošiasi medyje miegoti, iš krūmų 
pradeda išlįsti kengūrėlės. Jos leidžiasi per didelę 
pievą iki upelio. Šį kartą mato kažkokius skautiškus 
pionerijos darbus ir prišoka arti pasižiūrėti. Jeigu kuri 
nors kengūra būtų mokėjusi skaityti, tai iš sustatytų 
ir surištų pagalių būtų perskaičiusi žodžius: „Kalbėk 
lietuviškai“. Bet bešokinėdamos kengūrėlės nepa
matė, kad pionerijos statinys surištas žvejybos siūlais 
— o toks plastmasinis siūlas nematomas. Dėl to ir 
kukabūra, ir skautai ryte pamatė, kad „Kalbėk 
lietuviškai“ raidės išvirtusios.

Kukabūra tupi medyje, kartais visai žemai. Kai 
skautai paberia duonos trupinių, ji nusileidžia ant 
žemės ir skaniai lesa. O kitoje virtuvės pastato pusėje 
sumuštinį ir vištos koją ėda kitoks stovyklos nuolati
nis gyventojas, australų skautų pavadintas "Charlie" 
(Kaziukas). Tai nedidelis vieno metro (trijų pėdų) 
driežas goana. Jis skaniai prarijo vištos kulšį nekram
tęs, tik sunkiau buvo su sviestainiu — niekaip savo 
ilgu liežuviu negalėjo sviesto nuo savo snukučio 
nulaižyti.

Atrodo, kad kukabūrai labiausiai patiko stovyklos 
vakarai. Nors jai jau laikas miegoti, ji (kartais ir su 
drauge ar draugu) atsisėda neaukštai prie stovyklos 
laužavietės. Kai stovyklautojai dainuoja „Čigonus“, 
kukabūra net šokinėja. Kai lėtą dainą — kukabūrą 
ima miegas. Kai nepataiko į gaidą, kukabūra iš gėdos 
nusisuka. Paukštis jau buvo pripratęs prie-lietuvių 
skautų stovyklavimo būdo, bet kai buvo kepsninės 
vakaras ("luau"), vienas vadovų vaidino polinezijietį: 
be marškinių, trumpom kelnėm, iškišęs liežuvį bai-
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siais garsais „gąsdino“ dalyvius, kaip senovėje vieti
niai gyventojai Polinezijoje darydavo. Kukabūra 
žiūrėjo ir žiūrėjo, beveik pastogėn įskrido, besistebė
dama, kas čia atsitiko. Labai gražiai atrodė stovyklau
tojai, pasipuošę vainikais, žolių sijonėliais, spalvingais 
marškiniais. Susėdę ant žemės kaip salų gyventojai 
vakarieniavo ir dainavo.

Vieną labai karštą popietę kukabūra nežinojo, 
kur nuskristi. Vienoje pievoje eukaliptų šešėlyje 
būrelis dainavo senoviškas lietu-viškas dainas. I Gi toje 
aikštėje australas stovyklautojus mokė mėtyti bume
rangą. Dar kitas būrelis vaikščiojo po mišką, 
ieškodami valgomų augalų bei vaistažolių. Slėnyje, 
kur saugu lauželį kurti, būrelis kepė australišką 
duoną, vadinamą "damper" — iš tikrųjų, tai labai 
skautiška duona, kepama ant lazdos galo ar ant 
įkaitinto akmens. Saulė buvo tokia karšta tą dieną, 
kad beveik būtų užtekę tik saulėje tešlą palaikyti — 
ir duona iškepta!

Kukabūros Australijoje gyvena labai seniai. Gal 
apie 60.000 metų šiame žemyne gyvena čiabuviai, 
vadinami aborigenais. Aborigenai taip gerai pažįsta 
gamtą, kad jie gali dykumoje gyventi, maitintis, 
slėptis, gydytis. Iš smėlio grūdelių pačioje žemėje 
nubarsto įvairius paveikslus su jų senoviniais ženklais 
ir simboliais. Jų meno spalvos tokios, kaip Australijos 
smėlio ir žemės. Todėl, minėdami 50 m. lietuvių 
skautų gyvavimą Australijoje, iškastą skautišką stalą 
šį kartą nusprendė papuošti ne samanomis, skautiš
kais ar lietuviškais ženklais, o čiabuvių spalvomis. 
Stalas atrodė kaip taikinys — penki mažėjantys 
įvairių spalvų smėlio ratai. O pats simbolis jų kultū
roje reiškia „susitikimo vietą“ — todėl čia beveik 
visas šimtas stovyklautojų galėjo kartu sėdėti ir 
valgyti.

Stovyklos aikštelėje laisvalaikiu kartais buvo 
žaidžiamas kriketo žaidimas. Abi rinktinės ir stebėto
jai labai garsiai sušukdavo, kai viena komanda kitos 
vartelius nuversdavo! Bet vieną dieną kukabūrai 
stovykla atrodė labai tyli — visi išėjo 35 km dviejų 
dienų iškylom Kukabūra neturėjo su kuo kalbėtis, tai 
kantriai išlaukė visą labai karštą dieną. Kai pradėjo 
smarkiai lyti, kukabūra pasislėpė po dideliais lapais. 
Bet jai rūpėjo — kaip sekasi visiems stovyklauto

jams? Oras atvėso, visur čiurleno vanduo nespėdamas 
žemėn susigerti. Kitą rytą kukabūra sužinojo, kad už 
17 km stovyklavietėje buvo toks pat lietus, nes 

vadovai parvežė visą sunkvežimėlį peršlapusių mieg
maišių. Kukabūra žinojo, kad čia stovyklauja tikros 
skautės ir tikri skautai, nes prieš vakarienę grįžo 
pavargę, bet linksmi ir pilni įspūdžių. Kukabūrai buvo 
smagu kartu su skautais juoktis.

Kukabūra matė labai gražias iškilmes didžiojoje 
aikštėje po Šv. Mišių. Pieva papuošta vėliavomis, 
išsirikiavę stovyklautojai, sustoję svečiai. Įžodžiai, 
apdovanojimai, sveikinimai, padėkos, įsakymai, 
paradas... Australijos rajono ir stovyklos vadovai 
iškvietė vieną pirmųjų lietuvių skaučių. Prieš 50 m., 
kai laivas iš Europos įplaukė į Australijos vandenis, 
jame esantys skautai ir skautės susibūrė sueigai ir 
skautiškam laužui. Vėliau, pirmieji atvykę pasitikdavo 
kiekvieną naują laivą ir paduodavo anksčiau atplau
kusių adresus, kad lietuviai laikytųsi drauge naujojoje 
šalyje. Svečiams ir stovyklautojams buvo gera proga 
padėkoti visiems, kurie vadovavo skautams ir lietu
višką skautiją Australijoje rėmė ir remia.

Šimtą metų aš gyvensiu, 
Šimtą metų nėpasensiu.

Kas mane pralenkt bandys — 
Kaląkutas ar gaidys?

Šimtą metų aš gyvensiu, 
Šimtą metų nepasenšiu.
Senas senas bus ŠvArkiukas,
Kepurytė bus sena,
O man šimtas metų — juokas! 
Tai tiktai viena diena.

Vytė Nemunėlis
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JAV SKAUTU SĄJUNGOS 
USA

GAMTOJE PROGRAMOS

TIGRIUKAI yra pirmojo 
mokyklos skyriaus vaikai. Gamtoje 
— tėvo ir sūnaus iškylos.

VILKIUKAI antrajame ir 
trečiajame skyriuje. Gamtoje: 
vasaros stovykla, dieninės stovyk
los, sportas, tuntų šeimų stovykla.

WEBELOS yra ketvirto ir 
penkto skyriaus vaikai. Stovyklauja 
savaitgaliais ir vasarą, tęsia dieni
nės bei šeimų stovyklas ir sportą.

SKAUTAI nuo 11 m. amžiaus 
stovyklauja, dalyvauja apylinkės 
savaitgalio didesnėse stovyklose, 

savaitgalio iškylose. 12 m. amžiaus 
skautai jau dalyvauja tautinėse 
stovyklose ir mažiau „civilizuotose“ 
vasaros stovyklose. Trylikmečiai 
(vad. VARSITY) skautai dar 
rūpestingiau stovyklauja, tęsdami 
jau pradėtas programas.

PRITYRUSIEJI SKAUTAI 
(Explorers) prie tautinių bei tarp
tautinių stovyklų, eilinių vasaros 
stovyklų bei savaitgalinių sąskry-r 
džių, labiau „laukinio“ stovyklavi
mo prideda savo apylinkės ir visos 
šalies „Didžiųjų nuotykių“ stovyk-

i

lavimą. Tai yra keliaujančios sto
vyklos, žavi gamta, sudėtingas 
lavinimasis gamtoje. Iš 14 m. am
žiaus į 15 m. amžiaus pereina dar 
į visai natūralioje gamtoje ir sun
kesnėse sąlygose stovyklavimą.

Kaip ir visas skautavimas, 
užsiėmimai pritaikyti kiekvienam 
amžiui ir patirtimi gamtoje, kad 
palaipsniui skautai siektų vis dau
giau ir geriau stovyklauti.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

.MŪSŲ 
LĖKTUVAS

Mes išnešim žinias lėktuvais 
Kaip tą žemę myli lietuvis. 
Rodosi taip pasakė poetas

A. Miškinis.
Ir štai Lietuvos lėktuvas 

skraido po pasaulį.
“Lithuanian Airlines” skelbia 

visiems, Katį Lietuva 
nepriklausoma. Kad lietuvis yra 
savo žemės šeimininkas.

€
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Vieną kartą didelis lietus, 
dašimt kartų skanūs pietūs, 
Šimtą kartų indus plaunam, 
tūkstantį "kool-aid" ragaujamo

Susikaupėm vieną kartą 
dešimtis maldų ištarta.
Šimtas dainų dainelių 
tūkstantis liepsnų lauželyj.

Vieną kartą susipešę, 
dešimt kartų atsiprašę, 
šimtas meilingų žodelių, 
tūkstantis gerų darbelių.

Vienoj M.L. stovykloj- 
pusė dešimts pastovyklių, 
linksmų sesių šimtelis 
tūkstantis darbščių pirštelių.

Viena saulutė danguje, 
dešimt naktų gamtoje, 
baltų debesėlių šimtas, 
tūkstančių žvaigždžių dabintos.

Karštą širdelę suspaudė, 
dešimt ašarėlių gaudė, 
šimtą lapų atspausdinta, 
tūkstantis minčių dalinta.

Viršininkę turim vieną, 
dešimts padėjėjų dieną, 
šimtus parįelgų atlieka, 
tūkstantį žingsnelių siekia.

Iškyloj viena ugnelė, 
dešimtis vištos kojelių, 
šimtas kąsnelių praryti, 
tūkstančius uodų baidyti.
Vieną kartą susitarę, 
dešimt kartų pasitarę, 
šimtus programų lietę, 
tūkstančių svajonių vieta.

Vieną kart ar du palijo, 
dešimt kartų saulė gijo, 
šimteliai lietaus versmių 
tūkstant' saulės spindulių*
Vieną gilią šaknį būriam 
dešimt įstatų mes turim, 
šimtas skaučių papročius, 
tūkstantis skaidrių minčių ■

Vienos eilės čia sukrinta, 
dešimts siūlių į jas supinta, 
paminėta šimts dalykų, 
tūkstantis širdyje liko.
Už vieną gražią stovyklą, 
dešimt nuotykių, dalykų, 
šimtą linksmų puikių_sesių, 
milijonas visoms' ačiū.

Brolis Saulaitis.

9

11



Kandidatų iškyla su vakariene 
Pionerijos 
Paklydusio medžiotojo (su nakvyne) 
Į istorinę vietų 
Sniege 
Kompaso 
Paukščių stebėjimo 
Su tėvais
Laukinių augalų (su valgiu) 
Žvejybos . 
Kalnalipių 
Dviračiais 
Laiveliu 
Lentpiūvėn ar miško kirtimo vieton 
Naktinė (su palapinėm) 
Lapinių 
Saloje 
Robinzono Krpzo 
Atlaidų .. I
Siaurės žvaigždės ' 
Žemėlapių 
Lietuje 
Be indų (virti) 
Matavimo 
Pirmosios pagalbos 
Maudyklėn 
Plaustų 
Kimo Žaidimų 
Kelionės ženklų 
Botanikos ar zolOgijos sodan 
Nudegusiame miške 
Pėdsekių 
Rinkinių 
Tylos (kiek galima tyliau) 
Pasislėpimo (apsidairyti kad nepamatytų) 
Fotografijų 
Piešinių 
Uogauti ar grybauti 
Su teleskopu #r žiūronais

8/
4?
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Štai, salia gamtosakos iškylų, kurios tiesiogiai ar netiesiogiai 
rišasi su gamtos mokslu ir šeštuoju įstatu, keli sumanymai, ką 
tose iškylose galima veikti.

ŽAIDIMAS: vadovas sušunka: ’’Ąžuolas"; visų skilčių skau
tai išlaksto; kai skiltis su ąžuolo lapais susirenka,sušunka šūkį. 
Taškai už pirmą, antrą ir trečią skiltį. Pakartoti su kitu medžiu 
ar krūmu.

KITAS: "Paliesk klevą". Visa skiltis paliečia tą patįmedį ir 
sušunka savo šūkį.

Kiekvienoje iškyloje pastebėti, kokių medžių daugiausia auga, 
kokių yra žvėrelių ar paukščių; aprašyti dienynėlyje.

Kiekvienoje iškyloje duodama taškų skautui, kuris pamato ką 
nepaprasto. Iškylos gale pranešama, kas laimėjo.

Padaryti stovyklos apylinkės medžių sąrašą, su skaičiais. 
Padėti ūkininkui kirsti medžius ir juos supiaustyti.
Pastatyti lapinę. Apsistoti urve. įrengti medyje nakvynei 

vietą.
Išmokti surasti šiaurę įvairiais būdais. Išmokti pranešinėti 

orą. Surasti laukinių bičių avilį.
Išmokti palikti virtuvę lauke be pėdsakų. Užkurti ugnį, kai 

lyja. Kurti ugnį virš sniego. Paruošti vakarienę pajūryje ant 
smėlio. Užkurti lauželį ant pląusto.

Užkurti ugnį be degtukų. Pamatyti įvairių drugelių ir musių. 
Atspėti to beržo arba tam tikro kito medžio aukštį ar storumą 
ar amžių.

Iš dugno iškelti įvairius akmenėlius. Surinkti įdomių kriauk
lių.

Aitvarą iškėlus matuoti oro temperatūrą. Padaryti apskritą 
plaustą.

Nunešti miškan paukščiams lesalo žiemą. Padėti valdžios 
įstaigoms rūpintis stirnom ir kt.

Vietoj sutartinių kelionės ženklų - nulaužtas smilgas, sudė
tus akmenis ir kt.

Prie upelio nupiešti ten rastus pėdsakus. Suskaičiuoti paukš
čių šeimas iškylos apylinkėje. Padaryti mažiems žvėreliams ( 
pasislėpti vietas - šieno kupetas ir kt,

Žiūrėti, kaip apkerpa medžius, kaip medžius sodina.
Padaryti šakų, žievių (nuvirtusiųmedžių),lapų bei pumpurų, 

akmenų, peteliškių, džiovintų uogų ir kt, rinkinius.

Padaryti paukščių lesyklų ar Inkilėlių. Sūrąsti valgomų auga
lų ir juos paruošti.

Ledą pramušųs, surasti vandenyje gyvų daiktų. Pasodinti miš
ke gėlių ar krūmų ar uogų. Pažiūrėti kaip vandens lelijos auga 
(atsargiai).

Stebėti žvaigždes, Surasti žvėrelių olas. Stebėti, kaip paukš
čiai lizdus krauna ar mažuosius lesina.

Grybauti, uogauti.
Sukrauti, kur reikia, tvenkinį. Apsodinti apdegusį mišką.
Surasti įdomių sausų šaknų, Iškrypusių šakų. •
Tyrinėti, kokių upelių vanduo saugus gerti. Pavasarį surasti 

sulos (tvarkingai!). Pasėti žolę plikose vietose.
Padėti naikinti kenksmingus vabalus. Riešutauti. Padėti zui

kiams kopūstą ar morkų.
Žaisti gamtos kimo žaidimus.
Studijuoti upės ar ežero sroves. Gelbėti skęstančius gyvulė-, 

liūs.
11
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Dviese vyrai čiupo didelį medį, užrito 

jį ant ožio ir griebė piūklą.
Iš pradžių tik dzingterėjo, žvygterėjo 

— tai piūklas išsitiesė per visą savo ilgį, 
prieš kildamas į darbą. Paskum čirkšte- 
rėjo, cypterėjo — ir nuplaukė oru malo
nūs pažįstami garsai:

— Dzzz... dzzz... dzzz... dzzz...

Tik skamba, tik žvanga smagūs, jaudi
ną garsai, kurių klausantis taip malonu 
mojuoti rankomis: ten — atgal, ten — 
atgal, ten — atgal... Garsai — čia aukštes
ni, čia žemesni, čia visai nutyla. Pagaliau, 
kai medis jau baigiasi, piūklas būtinai dus
liai kriokteria ir nutyla. Po minutės jis 
ir vėl išsitiesia kaip žaltys, virpa ir nekan
triai laukia, kada gaus vėl dainuoti, medį 
grauždamas.

Piūklo garsas yra giesmė darbui. Tai 
piūklo daina!

— Dzzz... dzzz... dzzz... dzzz... dainuoja 
piukĮūs.

— Toli toli nuo mūsų krašto, aukšto 
kalno šlaite, žaliavo didelis, senas miškas. 
Giliai giliai žemėse buvo susinarščiusios 
šimtamečių medžių šaknys, čiulpdamos iš 
ten gyvybės sultis. Ir atsitiko kartą, kad 
jos, ten bevarpydamos, užtiko kietą, bai
siai kietą sluoksnį: niekaip nebegali jo 
prakalti, — ir galas! Žiūri šaknys: kas 
čia dar tokie atsirado? O ten, mat, jau iš 
seno klojėta žemėse geležies rūdos 
sluoksnių. Tada dar žmonės nieko neiš
manė apie geležį ir visus įnagius dirbdin- 
davosi akmeninius. Todėl ir tas laikotar
pis vadinamas akmens ^advne. Kai jau

12

daug vėliau žmonės išmoko gamintis ge
ležinius daiktus, tada, sakome, atėjusi 
geležies gadynė.

Išvydo šaknys, kad prasti reikalai, kad 
toliau jau nebėra kur belįsti, ir sukėlė po 
žemėmis baisiausią triukšmą: ėmė šauk
ti, plūsti, varyti lauk geležies rūdą.

Išgirdę triukšmą, susirinko visi pože-

Išgirdę triukšmą, susirinko visi požemių gyventojai: 
vabalai, kirminai, kurmiai »

Graf. E. Totlebenaitės piešinys
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mių gyventojai: vabalai, kirminai, kur
miai. Net pačiai Kalnų Dvasiai kažkaip 
neramu radosi, todėl ji atsiuntė tokį ma
žą žmogiuką pažiūrėti, kas ten darosi.

— Kas čia sukėlė triukšmą, kas čia ką 
skriaudžia?

Tada šaknys ėmė gailiai skųsti gele
žies rūdą:

— Meldžiamasis, — sako, — nuvaryk 
kur nors toliau šiuos štai rudus gabalus, 
nes mes su jais negalime sugyventi. Už- 
sikerekščiojo ant paties kelio veltėdžiai, 
pralįsti mums neleidžia ir mes negalime 
žemės sulčių pasiekti. Juk mūsų medis ga
li nudžiūti. Jau daugiau kaip šimtą metų 
mes čia šeimininkaujame, o dabar staiga 
— kelio nebėr...

O rūda sau guli, tyli ir nesupranta, už 
ką čia dabar tos šaknys ją taip plūsta. Jai 
net nesmagu radosi: juk reikia ir jai rasti 
žemėse kur nors vietelė.

Nieko nebegalėjo čia padaryti mažutis 
kalnų žmogelis, tik barzdą pakratė, ranka 
numojo ir nuėjo sau.-

O medis, nieko nelaukdamas, reikalau
ja, kad jam būtų sulčių, kad šaknys lįstų 
giliau. Ir kilo nuožmi kova tarp šaknų ir 
geležies rūdos.

Užuot pasiieškojusios kelio kur minkš
čiau ir palikusios vargšę rūdą ramybėje, 
šaknys su visu atkaklumu ėmė brautis 
tiesiai.

Šaknys visaip stengėsi išgyvendinti rū
dą iš josios tėviškės: čia kur minkštesnius 
šonus jai graižo, čia į tarpus spraudžiasi, 
čia aukštutiniams sluogsniams po apačia 
palįsti taikstos, čia tiesiog nedidelius kū
no gabaliukus laužo.

Rūda tyli, kenčia, o šaknys dar juokia
si:

— Pasižiūrėkit, kokie bjaurūs tie rudi, 
purvini gabalai, kurie čia tysoja: ir kokia 
kam iš jų nauda? Štai, mes — kitas reika
las: mes esame stiprybė to galingo 

medžio, kuris išdidžiai laiko iškėlęs į 
dangaus mėlynę žaliąją savo pastogę. Jį 
glamonėja saulė, jį glosto kalnų vėjas, 
jam čiulba paukštytės, o ir pats žmogus 
po juo kitąsyk ’ prisiglaudžia... — Taip 
gyrėsi šaknys.

Bet jos medžiui jau nebespėjo teikti pa
kankamai žemės sulčių, nes baisiai buvo 
įnikusios į kovą, besismelkdamos kas- 
Karr gilyn ir gilyn.

Pagaliau, įsitikinusios, kad rūdos 
sluogsnio vistiek neprakalsiančios, šak
nys pamėgino krypti į šalį, bet jau nebe
galėjo: taip giliai buvo į rūdą įsiknisu- 
sios. Tada šaknys ėmė dar pikčiau plūsti:

— Ai jūs, griozdai! Tai dėl jūsų mums 
tiek nemalonumų! Bet palaukite, mes 
jums parodysime, kieno pusėje galybė.

. Ir, šaknų prašomas, medis ėmė skųstis 
Dievui.

— Aš esu visų medžių gražiausias, 
Viešpatie, o tie niekingi purvo gabalai 
drįsta trukdyti man ramiai sau augti, 
džiuginant pasaulį didesnei Tavo garbei.

O gerasis Viešpats ėmė ginti kuklią 
vargšelę rūdą ir supyko ant medžio:

— Tylėk, išdidusis padare! Kūrėjo šir
džiai vienodai brangūs visi kūriniai žemė
je: nuo puikuolės palmės ir atogrąžų 
krašto gėlės ligi menkiausios žolelės ir 
smilčių kruopelytės marių krante. Tu no
rėjai kitus nužeminti, tad būsi nubaustas 
už savo puikybę: nuo šiol tie niekam ne
žinomi gabalėliai, kur ten žemėje glūdi, 
įgys didžią garbę ir paliks geriausi žmo
gaus darbo talkininkai. O visuomenės la
bui, ir ta rūda, kurią tu paniekinai, taps 
tavo viešpačiu visiems amžiams.

Taip tarė teisingasis Dievas ir tuojau 
išsiuntė žemėn savo angelus, kad Jo šven
tą valią vykdytų. Kilo kalnuose baisi 
audra ir, Dievo liepimu, negirdėtos galios 
viesulas susisuko tiesiai ties tuo išdi- 
džiuoju medžiu. Kaip nendrelė suvirpėjo
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galiūnas, viesulo apkabintas, galingai su
vaitojo ir griuvo, traškėdamas, su visomis 
šaknimis išrautas. O jo tarpušaknyje įsi
painiojusieji geležies rūdos gabalai drau
ge su šaknimis išūžė iš po žemių laukan.

Praėjo audra, vėl suspindo saulutė, 
ėmė ir paukščiukai čiulbėti, pasirodė žmo
nės, kurie miško takeliais namo keliavo.

O audros išverstojo medžio šaknys kaip 
tyčia gulėjo tiesiai ant kelio. Nematomas 
angelas užvedė žmogų kaip tik į tą vietą, 
kur tarpušaknyse buvo rūdos gabalų.

Tas žmogus buvo mokytas, todėl jis su
sidomėjo nematytais akmenimis ir nusi
nešė juos namo.

Nuo to laiko žmonės pažino, koks neap
sakomai geras ir naudingas daiktas yra 
geležis, ir labai su ja susigyveno: padėti 

žmogui, prakaitu pelnančiam sau duoną, ; 
susirinko draugai — žagrė, kirvis, piūk- • 
las ir dar daug daug kitų.

Pagal Dievo žodį iškilo į garbę panie
kintoji rūda, ir niekas dabar nebesišaipo 
„rūdos gabalėliais“. Priešingai — žmonės 
kruopščiai rausiasi žemėse ir jų ieško. 
Ten, kur tik aptinkamos geležies rūdos 
gyslos, tuojau ima virti darbas: tuojau 
statomi fabrikai, namai ir' šiaip trobesiai 
darbininkams gyventi.

O mes, piūklai, esame tyčia pritaikinti. 
vien tik tiems puikuoliams medžiams į 
jialis piaustyti. Atsimindami savo isto
riją, dainuojame šitą dainelę:

— Dzzz... dzzz... dzzz... dzzz...
Tegyvuoja darbas, žmogaus palaima!

Pirmasis lietuvis į Ameriką atvyko 1659 m. 
Tai buvo Aleksandras Karolis Kuršius. Jis atvyko 
iš Olandijos, kur tuo laiku gyveno. Prieš tai jis 
buvo mokytoju Lietuvoje. Kuršius buvo netik 
mokytojas, bet ir gydytojas.

Jis buvo pakviestas New Yrko, tuo laiku

PIRMIEJI LIETUVIAI AMERIKOJE

NewYork1626m.

vadinamo New Amsterdam gubernatoriaus. Čia 
gyveno apie 1500 gyventojų ir priklausė Olandijai,

Manoma, kad lietuvių į Ameriką atvyko ir 
anksčiau. Bet Kuršiaus gyvenimas yra istoriniai 
dokumentuotas.

14

16



IMAS
Raidynas, kurį naudojame šiandien turi gilią istoriją. Apie 1000 

metu prieš Kristų fininkiečiai sugalvojo raidyną.kuris turėjo labai 
didelės įtakos tolimesniam išsivystymui. Tai įvyko Bibbs mieste, kuris 
buvo garsus papiruso gamyba. Iš to miesto pavadinimo kilo ir graikų 
žodis biblia (knyga).

LIETUVIŠKI BALDAI

•05 
C 
E 
ra 

x>
Graikų Lotynų g 

? K A A (A) AA A
B 4 K B B (B) B. B B
G 1 /"< ( (D < C C
D A [>d d
H A f E E (E) ■ E E
W Y F f- e............F F

Z I I ■ ■ ■ (Z)............

Lovos

K O K (K) • • K K
L L r v A(A) U L L
M > A' M M • M M
N h N N (N) • N N

Stalai

0 )

c> V

a

Kėdės

p 7 r r ■ m) tpp p 
S h ...........................
Q *P TQ • • •• QQ Q 
R P P (P) R R R
Š w H t. E) $ S S 
T +X T ■ ■ ■ (T) - T T 
•• ■■ l/T (D - V U 

................. (4>) • ■ • • v 
.................................. w 

(X) - X x
................... (Y) - Y Y 
..................(n) • z z

15

17



KAZIUKO MUGĖ 
VILNIUJE

Ji buvo ruošiama Vilniuje, 
šv. Kazimiero šventės proga, 
Lukiškio aikštėje, atvirame 
ore. Suvažiuodavo ūkininkai 
iš tolimų apylinkių (net Gudi
jos ir Lenkijos pasienių). Savo 

prekes parduodavo tiesiog nuo 
vežimo. Turėdavo visokiausių 
medžio dirbinių (mažų ir dide
lių; net rogių, sūpuoklių, ku
bilų...) Moterys didžiavosi 
obuoliais, grybais, sūriais 
(ypač „smetankovo” ieškojo 
miesto šeimininkės). ■ Būde
lėse, palapinėse Kabėjo viso

kiausi riestainiai, riestainiu- 
kai, džiovinti grybai, pin
tinėlės... Gėrybių prisipirkę 
žmonės neskubėjo namo. 
Vaikščiojo „paradavo”, dažnai 
džiaugėsi pavasarėjančia die
na. Lukiškio aikštėje ir Gedi
mino (Mickevičiaus) gatvėje 
būdavo didelė spūstis, nes lan
kytojų buvo labai daug, net 
traukiniais atvykusių iš kitų 
tolimesnių miestų.

Atrodo, lietuvis ir sveti
mame krašte gyvendamas, 
nepamiršo savo švenčių, tradi
cijų. Taip prie aplinkybių „pri
taikyta”, Kaziuko mugė at
sidūrė ir čia, mūsų salėse.

A. Gailiūnienė

Kybartų skautai ir skautės su juos aplankiusiu Vilkaviškio vyskupu J. Žemaičiu.
Nuotr. s. Onos Šarakauskaitės
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DIDŽIOJI SI ŪK I
CHICAGO

Kaziuko mugę Čikagoje ir 
šiemet rengė „Aušros Vartų”/ 
„Kernavės” skaučių tuntas, 
JLituanicos” skautų tuntas, 
„Nerijos” jūrų skaučių tuntas, 
Čikagos Skautininkių drau
govė ir Akademinio Skautų 
sąjūdžio Čikagos skyriaus fi
listeriai, Korp! Vytis ir Akade- 
mikių skaučių draugovė, 
užimdami visas Jaunimo cen
tro trijų aukštų patalpas.

Daug darbo įdėta didžiojoje 
salėje įrengiant puošnius mi
nėtų vienetų paviljonus ir sko
ningai juose išdėstant per 
ištisus metus kruopščiai dirb
tus įvairius rankdarbius, 
medžio drožinius, gražiąsias 
Vilniaus verbas, gintaro pa
veikslus, ir daugybę kitų su 
meile kurtų dirbinių. O kiek 
pastangų ir sumanumo reikėjo 
šeštadienį prieš mugę, kad 
Jaunimo centro klasės pa
virstų jaukiomis kavinėmis, 
vaikus dominančiais žaidimų 
kambariais, mažojoje salėje 
įrengiant puikią valgyklą. 
Kiek džiaugsmo jaunimui 
margaspalviais balionais, žvė
rių ir laukinių gyvulių paveik
slais puošiant didžiąją „cirko” 
kavinę, gausius laimikius akį 
patraukiančiai rikiuojant lai
mėjimų lentynose. Kiek darbo 
virtuvėje, ruošiantis skaniai 

pavaišinti šimtus išalkusių 
mugės lankytojų!

Smagu sekmadienį lankytis 
mugėje, bet norint pajusti tik
rąją jos esmę, reikia šešta
dienį bent porą valandų pra
leisti stebint jai pasiruošimus 
— daugelio įvairaus amžiaus 
ir patyrimo žmonių darnų 
darbą, savanoriškai atliekamą 
sutartinai drauge dirbant ke
lių kartų .asmenims ir tame 
darbe jaučiant pastangų pras
mingumą ir pagarbą vienų ki
biems. Nuo jauniausių vilkiu
kų ir paukštyčių, iki vyriausių 
skautininkų,-ių. Nėra čia nei 
vadų, nei eilinių, nei tėvų ar 
vaikų — visi jie, nepaisant 
amžiaus, čia broliai ir sesės, 
susirinkę to paties tikslo vedi
ni. Ir kokiu pasitenkinimu 
šviečia jų veidai darbus pabai-

Ps. Daiva Luneckaite-Bulicz l 
Aušros VartųVKemavės” tunto 

paviljone.

gusi aei jau ir nebūtų kitų 
tikslų, tai vien šis broliškumo, 
bendro darbo ir pasiekimo 
džiaugsmas yra didelės auklė
jamos vertės.

Visuomenė tai pastebi ir 
vertindama skautų organiza
cijos mokymą, kad skautas 
nieko iš nieko nelaukia ir 
aukų neprašo, o organizacinei 
veiklai ir geriems darbeliams 
reikalingas lėšas uždirba savo

Čikagos skautų ir skaučių Kaziuko mugę š. m. kovo 2 d. atidaro fil. v.s. Jonas Damauskas, Lietuvos Respublikos 
garbės konsulas Čikagoje Vaclovas Kleiza ir LS Seserijos Vyriausia Skautininke fil. v.s. Rita Penčylienė..

17

19



Svečių belaukdami Kaziuko mugėje rikiuojasi „Lituanicos” tunto 
vilkiukai ir bebrai.

darbu, tas pastangas remia ir 
gausiai lankosi Kaziuko mu
gėse. Sėkminga buvo ir šįme- 
tinė Kaziuko mugė, sulaukusi 
gausių lankytojų ir jų para
mos.

Šių metų Kaziuko mugė sek
madienį, kovo 2 d., buvo pra
dėta 10 vai. ryto šv. Mišiomis 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje. Erdvi 
koplyčia buvo pilnutėlė žmo
nių. Šv. Mišias aukojo ir pa
mokslą pasakė fil. vs. kun. 
Juozas Vaišnys, S J. Skaiti
nius skaitė fil. Irena Kairytė, 
aukojimui aukas atnešė „Li
tuanicos” tunto skautai.

Po Mišių visi skubėjo Jauni
mo centran. Skautai ir skau
tės rikiavosi didž. salėje pries 
savo vienetų paviljonus, o vy
resnieji — vadovai,-ės, skauti
ninkai,-ės ir talkininkai tėvai 
ir mamytės skubėjo prie savo 
įsipareigojimų. 11:15 vai. ryto 
įvyko iškilmingas Kaziuko 
mugės atidarymas, kurį pra
vedė „Nerijos” jūrų skaučių 
tunto ’gintarės, vadovaujamos 
ps. Aleksandros Gražytės ir 
fil. Jūratės Jankauskaitės.

Atidarymas pradėtas šįmet

minimo Lietuvių jūrų skautų 
veiklos 75 metų jubiliejaus 
prisiminimu. Sesė Jūratė 
trumpai apžvelgė lietuvių jū
rinio skautavimo veiklos isto
rinius tarpsnius: jūrų skautų 
įsisteigimą ir veiklą Lietuvoje; 
jūrinio skautavimo atsteigimą 
pokario Vokietijoje; emigraci
jai į užjūrius vykstant jūrinio 
skautavimo perkėlimą į JAV, 
Kanadą ir Australiją; Lietuvai 
Nepriklausomybę atstačius — 
jūrinio skautavimo atkūrimą 
Tėvynėje ir jo tęsimą užjūrio 
kraštuose. Kiekvienas šios 

įveiklos tarpsnis buvo pažy
mėtas gintarėms įnešant 
jūriniam skautavimui būdin
gus simbolius — vimpilą, 
:vairą, burę ir vieneto vėliavą.

Po to — mugę atidaryti — 
atrišti ūdryčių laikomas ge
ruoju mazgu surištas tautinių 
raštų juostas, buvo pakviesti:: 
vienas pirmųjų Lietuvos jūrų 
skautų ir Klaipėdos vadavimo 
kovų dalyvis fil. v.s. Jonas 
Damauskas, Lietuvos Respub
likos garbės konsulas Čika
goje Vaclovas Kleiza ir LS 
-Seserijos Vyriausia skauti
ninke v.s. fil. Rita Penčylienė.

Mugę atidariusieji ir gausus 
būrys garbės svečių, buvo pak-
viesti susipažinti su išsiri
kiavusiais skautais ir skau
tėmis, nors trumpai žvilgterėti 
į gražiai įrengtus paviljonus. 
Skautų ir skaučių vienetai 
praeinantiems svečiams pri
sistatė skambiais vienetų f 
kiais, apdovanojo muginuk. 
— saldainiais, balionais ir kt. 
dovanėlėmis, o prie savo kny
gyno išsirikiavę šaunūs aka
demikai svečiams užkabino 
didžiules puošnias medauniko 
Kaziuko širdis, kurias jau keli 
dešimtmečiai kepa ir puošia 
nepailstanti fil. Sofija Stat-

Čikagos skautų,-čių Kaziuko mugėje išsirikiavusios Skautės laukia vadovybės ir svečių atsilankymo.
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kienė, kad tik akademikai ga
lėtų gražiau priimti svečius. 
(Ačiū! ir ilgiausių metų, sese 
Sofija!). „Nerijos” tuntininkės 
js. Viligailės Lendraitienės ve
dami, svečiai aplankė visus 
kambarius, pasidžiaugė skau- 

• tukų (ypač jaunesniųjų) įsi
jungimu į mugės darbus, ir 
kviečiami, nors trumpai pri
ėmė jų pakvietimus dalyvauti 
žaidimuose. Konsulas Kleiza 
pradžiugino vilkiukus jų žai
dimų kambaryje į krepšį 
įmesdamas kamuolį, „Draugo” 
vyr. redaktorė Danutė Bindo- 
kienė nustebino visus aka
demikų „šaudymo galerijoje” 
kelis kartus taikliai pataiky
dama į taikinį; vyresnio am
žiaus skautininke neatsispyrė 
vilionei iš laimės šulinio „pa
sisemti į kibirėlį „įšokusią” 
pupų prikimštą varlytę. Ap
žiūrėję visus tris aukštus, 
svečiai buvo maloniai priimti 
„Aušros Vartų’7„Kernavės'?’ 
tunto „cirko” kavinėje, kur 
grakščios sesės juos pavaišino 
gardžiais tortais ir kava.

Kitas vertas dėmesio reiš
kinys — Lietuviškos knygos 
ū50 metų sukakties prisimini- 

ir gausios skautiškos

spaudos ir knygų parodėlėj 
Tai fil. v.s. Danutės Eidu- 
kienės iniciatyva ir rūpesčiu, 
kitoms buv. LS Seserijos Vy
riausioms Skautininkėms pri
tariant, prieš didž. Jaunimo 
centro salę pastatytas ilgas 
stalas, kur tarp skautiškos 
spaudos — didelė, Lietuvoje 
išleista Mažvydo knyga 
traukė visų dėmesį; net 
paukštytės ir vilkiukai, sesės 
Eidukienės padedami, bandė 
skaityti jiems nepažįstamomis 
gotiškomis raidėmis lietuvišką 
raštą. Ir koks jų džiaugsmas 
galėjus paskaityti nors kelis 
sakinius iš pirmos lietuviškos 
knygos. O virš šios knygos 
užrašas: „450 metų! Už pir
mąją lietuvišką knygą — 
skautiškas ačiū!” — žadino 
vaikų pasididžiavimą. Tikrai 
ačiū Mažvydui už pirmąją lie
tuvišką knygą ir ačiū, sese 
Danute, kad radai būdą pri
minti mūsų kultūrines ver
tybes. šis pavyzdys rodo, kad 
kiekviena proga turėtume 
ieškoti būdų kelti savo tauti
nio paveldo svarbą. Tik taip 
išlaikysime savo tradicijas, 
tautinį pasididžiavimą ir kal
bą, kai vaikas, iš šios Kaziuko

Talentingoji v.s. Albina 
Ramanauskienė prie savo sukurtų 
juostinių ir rankšluostinių

, Kaziuko mugėje.

mugės grįžęs, su pasididžia
vimu pasakoja mamai, kad lie
tuviška knyga yra senesnė 
negu pačios Jungtinės Ameri
kos Valstijos. Jau vien dėl to 
šią Kaziuko mugė reikia laiky
ti visapusiškai sėkminga. Pa
garba ir padėka visiems prie 
jos sėkmės prisidėjusiems.

Smagu buvo matyti gausius 
muge susidomėjusius lankyto
jus, džiugu stebėti tuštėjan
čius paviljonų prekystalius, iš 
laimėjimų lentynų į vaikų 
rankas einančius laimikius, 
girdėti, kad valgykloje parduo
ta iki paskutinio cepelino.:. 
Pristigo kavos, išparduoti tor
tai ir visi pyragai. Bet malo
niausiai buvo stebėti didelį su
sidomėjimą knygomis. Ypač 
didelio dėmesio susilaukė vai
kų literatūra, kurios nemažai 
buvo parduota.

IR

Nuotr. J. Tamulaičio
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CLEVELAND IKAZIUKO muge

Seselė Igne perkerpa juostą Jauni skautai tėvai su prieaugliu.' v.s. V. Bacevičiaus.spaudos kioską lanko seselė Igne ir
A. Nasvytis ir L. Bilianas ; Vaitkienė

s. V. Rubtnski, s. Aldona Miškinienė ir viešnia iš Lietuvos Giliukas M. Hallal raportuoja M. Rukšėnui
R. Augienė

Nuotraukos V. Bacevičiaus
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- ----- -------------

DETROIT I
o I

KAZIUKO MUGĖ

Algytls Kasputis ir Lanutė Zomtovaitė pasirodo
kartu su kaimo kapela "Malūnėlis”. Vedėja 
Virga Šimaitytė

Meno stotis. Allison 
Tomkevičiutė

Linas Orentas prie kasosSkaučių stalas. Svaja 
Mikulionytė

Paukštytės. Liana Butkūnaitė, Krisk Nemanytė, „
Karina Puškoriūtė, Daria Zubrickaitė, Diana Paullus Jankus su 9Olfo turnyro laimėtoju Linu
Karvelytė Erlingiu
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ŽIŪKO MEUGE

Paukštyčių stalas. Aleksa Massaitė, Kristė 
Zomborienė, Daiva Lukasiewicz

Trys giiliukai. Sauliukas Matvekas , Michael Harp, 
Juozukas Zubrickas

Prie pyragų stalo. Regina Mingėlienė, Pat' Vilkiukas Linas Kasputis 
Kaunelienė, Aida Viskantaitė

Virtuvėje. Onutė
Abarienė ir Regina Puškorierie

Didžioji loterija. Elenutė ir Alona Sventickaitės Loterija. Aras Butkūnas, Svaja Mikulionytė, 
Kristina Gedvilaitė, Irena Gedulienė
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HARTFORD

Žiemą ar vasarą, bažnyčios 
ar lietuvių bendruomenės rei
kalas, Hartfordo skautai visa
da pasiruošę padėti, patarti, 
talkinti.

Kaziuko mugė — tai jau jų 
renginys. Iš arti ir toli su
važiuoja net niekur nematyti, 
kitur nedalyvaujantys tau
tiečiai. Visi tikisi paragauti 
skanių dešrų ir kugelio pietus. 
O, saldumynų gausybė...

Tuoj po pamaldų, lietuvių 
parapijos salėje prie stalų 
trūksta vietų. Dalis vaikšto, 
apžiūrinėja išstatytus rank
darbius, knygas, medžio dro- 
žinėlius (paprasti lizdeliai, 
tvorelės, gėlytės greit išper

ii:*****^***********************^**^*****

NEW YORK
- . _________  G

New Yorko skautai ir skau
tės, prisimindami savo glo
bėjo šv; Kazimiero šventę, te
betęsia' gražią tradiciją, su- 
ruošdami Kaziuko mugę. Šiais 
metais mugė įvyko sekma
dienį, kovo 2 d., Kultūros 
„Židinyje”, Brooklyne’, NY.

Mugė, kaip ir praeityje, 
buvo pradėta šv. Mišių auka. 
Didžiosios „Židinio” salės šoni
nės sienos viduryje stovėjo 
Mišių jaukiai paruoštas sta
las. Ant jo kryžius, dvi žvakės 
ir dvi puokštės rausvų tulpių. 
Šonuose — po vieną didelį va
zoną su vos pražydusiomis for- 
sitijų ir žilvičių šakelėmis, ant 
kurių jau buvo prikibę maži 
„katinukai”. Prieš altorių, ant 
sienos, tautinių juostų tarpe, 
kabojo didelis Lietuvos ir 

kamos). A. Saimininkienės 
šiaudo panaudojimas paveiks
lams visus stebina (aiškus 
menininkės talentas).

Nors žmonių daug prisirinkę 
— visur tvarka, visi patenkin
ti, linksmi lietuviškoje aplin
koje. Žiūri ir pagalvoji — yra 
dar ir mūsų apylinkėje lietu
vių, tik kur jie kitais atvejais 
nesirenka? Kodėl negalėtų 
būti visada pilnesnė bažnyčia 
ir salės? Galbūt tai irgi skautų 
vadovų išskirtinas mokėjimas 
pritraukti visus prie bendruo
menės.

Tegyvuoja nepavargstanti 
D. Banevičienė su skautėmis, 
ir vyrai skautai, surengdami 
čia skautišką mugę, prime
nančią mums Vilniaus krašto 
Kaziuko mugė.

A-lė G.

skautų globėjo šv. Kazimiero 
paveikslas,

Šv. Mišių auką už mirusius 
ir tebegyvenančius skautus 
aukoti ateinantį pranciškonų 
vienuolyno viršininką, „Darbi
ninko” administratorių kun. 
Pranciškų Giedgaudą, OFM, 
su savo vėliavomis atlydėjo 
skautai. Mišioms patarnavo 
Algirdas Jankauskas, o Mišių 
skaitymus skaitė Tomas Ma- 
tusaitis ir Aldona Katinienė. 
Pamokslą pasakė kun. Pran
ciškus Giedgaudas, kuriame 
iškėlė Dievo įsakymų laiky
mosi svarbą. Pamokslininkas 
kalbėjo: „...Kad žmonės galėtų 
taikiai savitarpyje gyventi 
žemėje, Dievas davė eilę nuro
dymų, kurių laikydamasis 
žmogus laimingai gali gyventi 
kartu su kitais... Kiekvieno jų 
peržengimas yra nusikalti
mas. Už jų nesilaikymą mes 
esame atsakingi prieš Dievą... 

Gyvename didmiesty 
Esame tartum kokioje 
užterštoje jūroje. Yra pavojus 
joje ištirpti, plaukti su srove, 
nes tai mums atrodo ir 
natūralu, ir malonu. O laiky
tis kokių nors taisyklių — 
prietarai... Tačiau Dievo 
įsakymų laikymasis nėra at
gyvenusi, prietaringa senų 
laikų liekana, bet yra pagrin
dinė moralinio gyvenimo nor
ma. Dievo įsakymų laužymas 
yra toks pats prasikaltimas 
Dievui šiandien, koks jis buvo 
ir Mozės laikais”. Tikinčiųjų 
prašymus skaitė Tina Jan
kauskaitė, o aukų dovanas 
atnešė Daina Penikaitė, Sigita 
Penikaitė, Audra Gintautaitė 
ir Tina Jankauskaitė. Aukas 
nešant, jų prasmę aiškino 
Vida Jankauskienė: balta leli
ja — skautų globėjo šv. Kazi
miero simbolis. Meldžiame, 
kad Jo užtarimu jaunimas ne
nuklystų nuo tiesaus gyveni 
mo kelio. Knyga „Lietuviškoj 
skautija 1945—1985”. Tai 
naujai išleista knyga, kurioje 
nušviesta plati skautijos veik
la išeivijoje. Dėkojame Visa
galiui už suteiktas malones. 
Lietuviška vėliava — džiaugs
mą ir pasididžiavimą išreiš
kiantis simbolis, kovo 11 d., 
atstačius Lietuvos nepriklau
somybė. Duona, vynas ir van
duo — mūsų darbo vaisiai.

Mišių metu visi susirinku-’ 
šieji kartu giedojo lietuviškas 
giesmes.

Mišias užbaigus ir kunigui 
Mišių stalą apleidus, tradicinę 
Kaziuko mugė atidariusi mu
gės vadovė Vida Jankauskienė 
porino: „Tradicijai dingus, lik
tų tuštuma. Todėl tradiciją tę
siame ir toliau”. Tylos minute 
pagerbus žuvusius už Lietu
vos laisvę ir sugiedojus Lietu
vos himną, Tautos fondo val-
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dybos pirmininkas, buvęs 
tuntininkas Jonas Vilgalys ta
ręs trumpą žodį, atrišdamas : 
dviejų surištų juostų mazgą, 
mugę oficialiai atidarė.

Vyr. skautininke Lilė Milu- 
kienė, už nuopelnus lietuviš
kai skautijai ir nenuilstamą 
visuomeninė veiklą, skautę 
Vidą Jankauskienę apdovano
jo Lietuvos skautų sąjungos 
medaliu (buvo ilgi plojimai).

Dabar V. Jankauskienė pris
tatė pagal salės sienas 
išstatytus įvairiomis „prekė
mis” apkrautus stalus ir tų 
kės” — įvairūs lietuvių tauto
dailės gaminiai, gintaro pa
puošalai, odos ir medžio dirbi
niai, paveikslai, knygos. Jau
nieji skautai turėjo įvairius 
žaidimus. Su jais galėjai pa
bandyti savo laimę „žuvau
damas”, kėgliuodamas, krep
šinį žaisdamas.

Apatinėje Židinio salėje 
buvo galima skaniai papietau
ti skaučių pagamintų valgių, 
pasmaguriauti saldumynų, 
gurkšnoti kavos.

Skautų ištuštėjusį aruodą 
papildė sėkmingai pravesta, 
turtinga laimikiais loterija.

Girdint skundžiantis, kad 
mažiau atsilanko į renginius, 
to negalėtum pasakyti apie 
Kaziuko mugę. Mugė vis dar 
pajėgia sutraukti gan gausų 
lankytojų skaičių. Kas svar
biausia, kad atsilankiusieji 
amžiumi būna labai „mišrūs”: 
vaikai, jaunimas, viduriniokai 
ir vyresnieji.

Iki pasimatymo Kaziuko 
mugėje kitais metais.

p. palys
„Darbininkas” 1997.0'3.14

BRAZILIJA

JUBILIEJINĖ 
STOVYKLA

Sausio menėsį įvyko dar viena 
skautų, vasaros stovykla, šį karta 
paminėti ' 90 metu skautavimo 
pasaulyje.

Puikiai pavyko suplanuota pro
grama, kurias pravedė 9 prityru
sieji skautai-skautės: vyresnė 
skautininkė Eugenija Bacevičienė, 
paskautininkas Jurgis Prokopas ir

Štai Užgavėnių kipšiukas (Silvio) 'prašo Nadią, kad iškeptų riebių 
blynų Sao Paulo

skautas vytis Paulius Butrima- 
vičius, Stovyklos komendantu buvo 
Klaudijus Kųpstaitis, kuris 1996 
metais, liepos mėnesį stovykąlvo ir 
lankė vadovų kursus Siaurės 
Amerikoje. • t

Tarp įvairių, programų smagiai 
praėjo Havaietiškas vakaras, lauko 
virtuvės pietūs, dainavimas, susi
mastymo diena, paruošta vyresnės 
skautininkės ir mamytės Astos 
JJraslauskienės. Vakare kun. Juozas 
Šeškevičius atlaike misiąs ir isklau- 
se ispazinciu. Po mišių visi stovy
klautojai nuėjo į mišką, kur, buvo 
uždegtas iškeltas lauželis ir kiek
vienas įmetė į ugnį popieriukus, kur 
buvo užrašyti atsiprašymai už nege
rų elgesį ir kita, kur buvo užrašyti 
pasižadėjimai kaip būti geresniais.

Savaitgalį buvo suvažiavę keli 
skautai-yyčiai ir kelios vyr.-skaųtes.

Visi dėkoja tėvams, kurie padėjo 
nuvesti, virtuvės šeimininkėms p. 
Eugenijai Greičienei, p. Marijai 
Garkauskienei ir p. Elisai Bertasso, 
p. Juliai Tylienei už užleista šeimi
ninkėms savo nam^ ir ypač Dievui, 
už gamta, už šiltas dienas, už saulę, 
už lietų ir už savo didele meile, su 
kuria globojo visus.

I ■
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Postmaster send address changes to

SKAUTU ims
4613 W 106 PI.
Oak Lawn, IL 60453-5246

- Tu vėl nieko nepagavai.
- AS tik plūdę treniruoju !

— Kai užaugsiu, Krėslu tokį daiktą, 
kad žmonės galėki matyti kiaurai per 
sieną — sako vienas berniukas.

— Kad toks11 daiktas jau išrastas — ti
krina antras.

— Kaip tas daiktas atrodo?
—• Tai langas!

Ambasadorius prie UNO, New Yorke, 
atsistojo eilutėje norėdamas nusipirkti 
skanėstu. Sena ponia, stovėdama priekyje, 
pažino j'j. Ji sako

— Ambasadoriau, kai skubini palan
kiai išspręsti pasaulio problemas, a'Š už
leisiu jums savo vietą
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