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EKSKURSIJOS bus organizuojamos į dvi įdomias Australijos 
vietoves: Great Barrier Reef ir Ayers Rock. Australijos tropikuose 
esantis The Great Barrier Reef yra pasaulyje didžiausias koralų rifas 
su šimtais tropikiniu, salų, Septynios dienos prabangaus gyvenimo 
maždaug $A600. Ayers Rock yra pasaulyje didžiausias monolitas, 
esąs pačiame Australijos viduryje. Savaitės ekskursija kainuotų 
maždaug SA400. Vienos dienos ekskursijos bus organizuojamos 
pagrindiniuose kongreso miestuose ir kainuos apie $A40.

APSIGYVENIMAS viešbučiuose kainuoja nuo SA30 iki SA50 į 
dieną (po du įkambarį) asmeniui prabangiuose viešbučiuose.

KELIAVIMAS. Skridimas i Australiją ir atgal bus 
organizuojamas prieinamomis kainomis per Australijos oro liniją 
QANTAS, o viduje per AUSTRALIAN AIRLINES, kurios abi yra 
oficialios kongreso oro linijos. Viduje skraidyti galima iš anksto 
nusipirkti AIRPASS bilietą už 5A500-800, priklausomai kiek toli 
norima skristi. Keturiolikos dienų geležinkelio bilietas kainuoja 
SA290, o tiek pat dienų, neribotas keliavimas autobosu kainuoja tik 
SA250.

Visos čia išvardintos galimybės yra šių dienųkainomis. Ateityje jos 
gali svyruoti maždaug 10%.
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LIETUVIŠKAI
NEKALBANTYS
LIETUVIAI:
AR REIKĖTŲ SU
JAIS
SKIRTINGAI
ELGTIS?
KAIP
SUSIVIENYTI?

Jungtinės Amerikos Valstybės 
yra žinomos kaip kultūrų mišinys, 
tirpinimo katilas (mating pot). Tai 
yra idėja, kad ši valstybė yra vieta, 
kur žmonės atvažiuoja iš įvairių 
kraštų čia sudaryti vieną suvienytą 
kultūrą. Nuo seniausių laikų, žmonės 
pradėjo atplaukinėti iš Europos ir 
Azijos pamatyti Naująjį Pasaulį. 
Daugelis žmonių bėgo į naujai 
surastą Ameriką norėdami išvengti 
sunkaus religinio persekiojimo ir taip 
pat susirasti sau geresnę ekonominę 
padėtį.

Lietuvių išeivija prasidėjo labai 
seniai. Pirmasis žinomas lietuvis 
Amerikoje buvo mokytojas ir 
vaistininkas septyniolikto amžiaus 
pabaigoje Niujorke. Žmonės 
apleisdavo savo tėvynę karų pasėko
je, dėl politinių ir tikybinių persekio
jimų. Daugiausia iš Lietuvos vyko 
vyrai —jauni, drąsūs, kupini ryžto ir 
energijos, nes anais laikais kelionė 
buvo labai ilga ir sunki. įsikūrimas 
nelengvas. Į JAV atvykę lietuviai 
Pradžioje gaudavo darbus Pen
silvanijos anglių kasyklose.dirbdami 
Patį sunkiausią darbą, ten ir kurdami 
pirmąsias kolonijas. Po kiek laiko jie 
slinko į vakarus, labiausiai susibur- 
dami Čikagoje prie skerdyklų. 
Daugelis jų buvo beraščiai, nemokė
jo anglų kalbos. Jie išsilaikė būdami 
varguose paskendę ir sunkiai uždirb
tus pinigus taupė arba siuntė 
giminėms į Lietuvą. Savo 

tvarkingumu, kietu darbu jie po kiek 
taiko sukūrė tvirtus ekonominius 
pagrindus, griebėsi įvairaus biznio, 
prekybos.

Pradžioje tautiškai nesusipratę, 
išeiviai ėmė jungtis su lenkais, nes jų 
kalba lietuviams buvo daugiau žin
oma, nes ir jie katalikai. Taip pat 
veikė senų unijų ir bendros 
valstybinės praeities tradicijos. Bet 
tautiniam lietuvių atgimimui 
prasidėjus Lietuvoje, ėmė atsiversti ir 
išeivių akys. Kilo vis daugiau 
nesusipratimų su lenkai/, nenorė
jusiais suprasti lietuvių tautinių 
jausmų. Užvirė kova tautiniais 
Pagrindais, kildavo ginčai ir 
muštynės bažnyčiose. Lietuviai ėmė 
burtis į savąsias organizacijas, 
prisiekdami nepamiršti senos 
Tėvynės. Tačiau nemaža jų dalis 
nutauto, pražuvo Lietuvai, sutapo su 
to krašto žmonėmis, kurių tarpe 
likimas jiems lėmė atsirasti. Nemaža 
jų net savo senas lietuviškas pavardes 
pakeitė į svetimas, nenorėdami skir
tis nuo kitų. Pavyzdžiui, Kalvaitis 
arba Kalvis virto Smith, Navickas 
virto Noivak ir panašiai.

Gailė Sabaliauskaitė

MOKSLO METAI

Praėjo metai ketveri,
Lyg svajonė, sapnas, lyg miražas, 
Rodos visai neseniai dar 
Buvau toks silpnas, mažas.

Mama už rankos vesdama, 
Kalbėjo — būk geras tu vaikeli, 
Kas rytą ėjo su manim, 
Ir palydėjo į darželį.

Praėjo metai ketveri,
Buvau aš jau „didvyris”, 
Mergaitėms plaukus patąsiau, 
Galvojau kad aš vyras.

Lietuviai išeiviai ne tik savo 
pavardes pakeitė, bet ir savo kalbą. 
Mes žinome, kad kalba yra tautos 
šaknis — be kalbos tauta 
neišsilaikytų. Kaip gimtoji kalba yra 
apleidžiama ir naujoji kalba yra 
daugiau vartojama, žmonės pradeda 
vartoti barbarizmus. „Bundžius 
boysų susifightino ant streeto” buvo 
dažnai girdėti žmonėms bekalbant. 
Vėliau jie visam laikui pradėjo 
kalbėti anglų kalba. Šeimos visai 
atsitraukdavo, atsiskirdavo nuo 
pagrindinio lietuvybės centro. Jie 
bandė pasiteisinti, kad pavargo 
aukotis lietuvybei, nes visas darbas 
ėjo veltui. Ir taip karta po kartos 
daugiau suamerikonėio.

Mums tai yra labai didelis smūgis 
lietuvybei. Mes taip stengiamės 
išlaikyti lietuvybę išeivijoje ir 
nutautėjimas pasunkina mūsų veiklą. 
Todėl yra svarbu, kad įjungtume 
lietuviškai nekalbančius lietuvius į 
mūsų tarpą. Pirmiausia reikia juos 
priimti į mūsų veiklą, mūsų 
organizacijas ir t. t. Ko daugiau 
parodysime kokie yra mūsų tikslai ir 
pasisekimai organizacijų veikloje.

Ir vėl praėjo ketveri 
Štai aš jau ketvirtokas 
Nors neatrodžiau per gudrus, 
Bet daug ko jau išmokau.

Praėjo metai ketveri 
Buvau aš gimnazistas, 
Turėjau jau ką nugalėt, 
Bet dar, turbūt, neviskas.

Štai stoviu čia šiandien, 
Tiesus, gražus vyrukas, 
Užbaigiau mokslus aš gerai, 
Kaip tikras lietuviukas.

Praeis vėl metai ketveri, 
Tada aš vėl sugrįšiu, 
Diplomą rankoj dabar nešdamas 
Tris kart „valio” suriksiu.
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galės patys suprasti ir norėti dirbti 
Lietuvos išlaisvinimui. Mes negalime 
juos vienus palikti, turime skatinti, 
kad prisijungtų j lietuvišką veiklą. 
Mes turime jUos šnekinti lietuviškai, 
kad galėtų išmokti lietuviškai 
kalbėti. Yra mūsų pareiga pasakyti 
jiems, kad yra kursai lietuviškai 
nekalbantiems, kuriuose galima išm
okti lietuviškai kalbėti, rašyti bei 
skaityti, susipažinti su lietuvių 
kultūra. Būdami lietuviais 
svetimame krašte mums parodo, kad 
esame dvikalbiai, dvikultūriai. 
Dvikalbis dvikultūris žmogus yra 
protingesnis, gudresnis, daugiau 
žino. Amerikiečiai nesupranta mūsų 
kovų už tėvynę ir mus išjuokia. Jie 
nesupranta reikšmės, kad kraštas 
okupuotas, nes Amerikoje yra tiek 

’.daug laisvės gal net per daug. Mes 
turime įrodyti lietuviškai nekalban
tiems nepalikti Lietuvos rūpesčius, 
siekimus, kovas. Mes turime per 
daug darbo, kad tautiečiai Pasiduotų 
„svetimoms srovėms”.

Tauta yra prigimtoji žmonių 
bendruomenė. Niekas negali būti 
Prievartaujamas savo ryšį su tautine 
bendruomene nutraukti, nors kartais 
žmonės savo noru taip padaro. 
Lietuvis lieka lietuviu visur ir visada 
— mes to negalime pamiršti. Dirb
dami kartu Lietuvos naudai 
Paskatinsime kitus paklydusius 
lietuvius išlaikyti lietuvybę ir per
duoti ateities kartoms, kad amžinai 
gyvuotų Lietuva. Mes turime būti 
ambasadoriais, kad galėtume su
jungti visus, visus lietuvius j vieningą 
tautą. Tegul meilė Lietuvos dega 
kiekvieno lietuvio širdyje!

Vida Brazaitytė

Pirmajam pasauliniam karui palietus Lietuvą tautiečiai 
labai jautriai atsiliepė visomis išgalėmis norėdami padėti 
savo vargstančiai tėvynei. Savo plakate jiesako.MUSU 
TĖVYNĖ SUNAIKINTA, bet mes dar galime 
Lietuvą atgaivinti. Kas gyvas gelbėkimLietuvą.”Tai 
šv. Mykolo parapijos aukų rinkėjai.

K. Vąičiulytės pieš.
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KRYŽIŲ KALNAS 
GYVUOJA!

Žiūr. viršelį
Visi esame girdėję apie Kryžių 

kalnų — gal net esame tokį kalnų 
statę stovyklose anksčiau, o ypač 
Lietuvos krikščionybės jubiliejaus 
proga, nes per krikštų padaromas 
kryžiaus ženklas ant žmogaus 
kaktos. Ir dažnai krikšto tėvai 
kūdikiui (ar suaugusiam) padovano
ja kryželį su grandinėle apie kaklų. 
Kryžius yra svarbiausias 
krikščioniškas simbolis.

Tikrasis Kryžių kalnas yra šiaurės 
vakarų Lietuvoje, Žemaitijos 
pakraštyje, tarp Šiaulių miesto ir 
Meškuičių miestelio (5-6 km į piet
vakarius nuo Meškuičių). Čia nuo 
priešistorinių laikų stovi balno 
pavidalo piliakalnis, maždaug 70 x- 
60 metrų plokštuma. Kalnas vienoj 

pusėj juosiamas upelio, iš dviejų 
pusių pelkės — labai gera vieta gintis 
nuo priešų, nes Jurgaičių vietovė,, 
kurioje Kryžių kalnas stovi, yra 
svarbaus kelio pakraštyje — tarp 
Šiaulių ir Jelgavos (Latvijoje), kur 
eina dar kunigaikščių laikais 
n'audotas „Vytauto” kelias ir dabar 
geležinkelis.

Kryžių kalno viršūnėje, gal toje 
dauboje, yra stovėjęs koks nors 
pastatas, tikriausia mūrinė koplytėlė. 
Šiandienų kalnas papuoštas 2000 ar 
3000 kryžių, kryželių ir koplytėlių 
„mišku”. Kaip tie kryžiai atsirado ir 
kodėl?

Istoriniai šaltiniai rašo, kad 
kryžius statyti pradėjo po 1831 ir 
1863 m. sukilimų prieš caro valdžių, 
kada lietuviai norėjo nuo okupacijos 
ir priespaudos išsilaisvinti. Vieni 
pasakoja, kad ten palaidota sukilėlių, 
bet tikriausia ten jiems atminti buvo 
pastatyti kryžiai, nes caro policija 
kartais draudė paminklus ant pačių 
kapų kitoje vietoje statyti. O žmonės 
nori savo mirusiuosius prisiminti ir 
už juos melstis, nors ir jų sukilėliai 
giminės būtų palaidoti toliau ar net 
Sibire, į kuriuos caras juos ištrėmė.

1900 metais čia stovėjo 130 

kryžių, 1902 m. — 155, o 1922 m. tik 
50, kurių daug buvo senoviniai. 1938 
m. jau buvo 400 kryžių ir koplytėlių. 
Kai lietuviai pradėjo grįžti iš sovietų 
tremties Sibire apie 1955 — 1957 m., 
jie pradėjo čia statyti kryžius — 
atminti toli mirusius, dėkoti už Dievo 
duotas malones, prašyti Viešpaties 
globos sau ir savo vaikams. 1961 m. 
jaii buvo 2000 kryžių, o šiandien jų 
suskaičiuoti beveik negalima, nes yra 
didelių, ant kurių pakabinti iš toli 
atvežti mažyčiai.

Sovietų pareigūnai keturis kart 
sunaikino bent dalį Kryžių kalno, 
mašinomis nurausdami net istorinės 
vertės koplytėles. 1961 m., 1973 
balandžio mėn., 1974 lapkričio ir 
1975 m. lapkričio mėn. vyko tas 
naikinimas, tačiau tuoj pat atsirado 
daugiau kryžių. 1977 m. buvo 360, 
šiandien gal 3000 ar daugiau.

Kryžių kalnas yra ir istorinėje 
vietoje, nes apie 8-9 km nuo čia 1236 
metais įvyko Saulės mūšis, kuriame 
lietuviai ir žemaičiai sumušė kalavi
juočius. Per Antrųjį pasaulinį karų 
irgi buvo dideli mūšiai tarp nacių 
kariuomenės ir sovietų armijos. Mat, 
pelkėtos vietos neleidžia visur su 
sunkiais ginklais (ar viduramžiais su 
sunkiais arkliais) keliauti, ir susiaurė
jęs plotas labai tinka apsupimams ir 
mūšiams.

Kryžių kalnas dabar. Detalė

Apie šį garsų piliakalnį yra daug 
legendų ir pasakojimų iš senovės ir iš 
modernių laikų. Pasakojama, kad 
Perkelta į 2% pusi.

Kryžių kalnas nepriklausomybės laikais
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GYVOJI 
KRIKŠČIONYBĖ

LIETUVOJE

Kiekvienas leidinėlis apie 
tikinčiuosius Lietuvoje mini religinę 
statistiką: šiandieną yra 630 
bažnyčių, kuriu 475 su savo kunigu, 
katalikų kunigų apie 665. Prieš II 
Pasaulinį karą buvo dvigubai tiek 
bažnyčių ar koplyčių ir du kart tiek 
kunigų. Sovietai uždarė visą šimtą 
vienuolynų ir uždraudė religinę 
spaudą, mokyklas, prieglaudas, 
organizacijas. Viešai skatinamas 
ateizmas, prieš religiją ir bažnyčias 
nukreiptas nusistatymas, pajuokiami 
tikintieji ir religinė Lietuvos istorija.

1. Kokios dabar Lietuvoje 
pagrindinės tikėjimo apraiškos ir 
simboliai?

Ir Lietuvbje ir išeivijoje reikalau
jama, kad sovietų valdžia sugrąžintų 
tikintiesiems tris ypatingas 
bažnyčias: Vilniaus katedrą, dabar 
Paveikslų' galeriją; šv. Kazimiero 
bažnyčią Vilniuje, dabar ateizmo 
•muziejų; Klaipėdoje Taikos 
karalienės bažnyčią, statytą jau po II 
Pasaulinio karo. (Po karo buvo iš 
viso įkurtos trys bažnyčios, kurios 
dar dabar veikia, o buvo atstatytos 39 
kitos). Bažnyčia yra vieta, kurioje 
tikintieji susirenka Dievui dėkoti ir Jį 
garbinti kaip bendruomenė, Dievo 
šeima, ir todėl yra labai ryškus 
simbolis.

Kitas žymus simbolis yra Kryžių 
kalnas, buvęs piliakalnis Žemaitijoje. 
Čia nuo senų laikų statomi kryžiai,

Lietuvos Krikščionybės Jubiliejiniai Metai

gal nuo 1863 m. sukilimo. Tris kartus 
sovietų valdžia nugriovė dalį kryžių, 
įskaitant istorinius paminklus, bet vis 
atsiranda naujų kryžių ir koplytėlių, 
kuriuos.žmonės iš arti ir toli atneša.

Svarbios ir kitos tradicinės šven
tovės, pvz. Šiluva, kurion kiekvienų 
metų rugsėjo mėn.,vyksta tūkstančiai 
žmonių. Procesijos ir atlaidai yra 
kitas svarbus ženklas, tikėjimo 
apraiška, nes yra vieša. Kartais 
dalyviai yra sulaikomi arba sekami 
valdžios slapukų.

Kadangi tikinčiųjų gyvenimas 
valdžios ribojamas, ypatingai 
reikšmingi tokie įvykiai kfaip pirmoji 
Komunija, Sutvirtinimo sakramen
tas, kur dalyvauja net šimtai vaikų ir 

paauglių. Krikštynos ir santuoka 
neretai vyksta slaptai, o su ligonių 
lankymu ir laidotuvėmis būna visaip.

Šiais metais daugelyje bažnyčių 
buvo įmūrytas Krikšto jubiliejaus 
medalis, kaba liturginės vėliavos su 
septynių kryžių simboliu

2. Kokia nuotaika ir kokiu turiniu 
pasižymi Lietuvos pogrindžio 
dokumentai?

Nuo 1972 kovo 19 laisvąjį pasaulį 
pasiekia „Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronika”, mašinėle 
rašytas maždaug 50 psl. dokumentas, 
kurio išėjo jau 72 numeriai. Protar
piais atsiranda ir kiti leidiniai, ypač

6
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Šv. Kazimiero bažnyčia Vilniuje

„Aušra”. Šiuose slaptai surašytuose 
raštuose yra daug dokumentacijos 
apie tikinčiųjų gyvenimą, ir sovietų 
vykdomas skriaudas: ateizmo 
mokymą mokyklose, pamaldų ar 
apeigų trukdymą, grąsiniimus tėvams 
ir vaikąms. Taip pat būna straipsnių 
ar studijų bendrai apie katalikų ir 
kitų krikščioniškų tikybų 
tikinčiuosius Lietuvoje, Gudijoje ir 
kitose sovietų valdomose vietose. 
Kronika išleidžiama išeivijoje 
lietuvių, anglų ir kitomis kalbomis, 
kad visas pasaulis žinotų apie 
tikinčiųjų drąsą sunkiose sąlygose. 
(Tokios informacijos centras yra: 
Lithuanian Catholic Religious Aid, 
351 Highland Blvd, Brooklyn, NY 
11207).

Kartais Vakarus pasiekia ir 
paskiri raštai, tikinčiųjų atsišaukimų 
tekstai, veiklių ašmenų atsiminimai, 
laiškai. Vienas tokių yra garsioji 
„Sibiro maldaknygė”, kelių 
lietuvaičių parašyta 1956 metais ir 
išversta j keliolika kalbų. Ir ši 
maldaknygė ir kiti dokumentai 
visada rūpinasi, kad tikėjimo priešai ■■■ 

pažintų Dievą ir atsiverstų, kad jie 
išgirstų Dievo žodį’ kad gražiu 
pavyzdžiu tikintieji netikinčius 
pritrauktų prie tikėjimo. Niekur 
nepastebimas kerštas ar neapykanta 
— visur atlaidumas, net ir skriaudas 
dokumentuojant.

3. Apie kokius įvykius Lietuvoje 
žino pasaulinė spauda, aplinkos 
žmonės?

Jau keletą metų pasaulinė spauda 
rašo apie šventojo Tėvo Jono 
Pauliaus II norą aplankyti Lietuvą, 
kurio dar nepatenkino sovietų 
valdžia. Kai kas nprs ypatingo 
įvyksta, pasaulio laikraščiai, radijas 
ir spaudapraneša, pvz. apie „Juodo
jo kaspino” dienos demonstracijas 
1987 rugpjūčio mėnesį Pabaltijo 
kraštuose. Katalikiška spauda, pvz. 
vyskupijų laikraščiai ar savaitiniai 
žurnalai taip pat aprašo tikinčiųjų 
gyvenimą. Protestantai paiuošė 
ypatingą televizijos programą „Can
dle in the Wind”.

Vienas žymiųjų įvykių buvo 1970 
kun. Antano Šeškevičiaus teismas 
dėl tikybos mokymo vaikams. Tada 
1972 m. Romo Kalantos 
susideginimas su šaukimu „Laisvės 
Lietuvai!” Šiais metais padaugėjo 
informacija ir domesys, kai Lietuvoje 
ir išeivijoje švenčiamas 600 m. jubilie
jus.

Su mūsų kaimynais, draugais, 
mokslo bendradarbiais bū$i visaip. 
Kai kurie sako, kad Europos gyven
tojai labiau žino ir domisi apie 
Lietuvą, todėl ir daugiau žino. 
Neretas mokinys ar studentas 
mokykloje turi aiškinti, kur ir kas ta 
Lietuva, kai kiti nieko ar mažai 
težino. Net ir spaudoje kartais 
Lietuva priskiriama prie „Balkan 
states” (valstybių) vietoj „Baltic 
states” arba rašoma „Lutheranian” 
vietoj „Lithuanian”. Kartais 
laikraščiai ir žurnalai atspausdina 
skaitytojų laiškus, kur baltų kilmės 
asmenys tokias klaidas ištaiso ar 
atsiliepia apie straipsnius spaudoje.

Laikraščiuose kartais minimi 
asmenys,1 teisiami ar baudžiami už

Šiluvos koplyčia

savo įsitikinimus, tai yra, sąžinės 
kaliniai. ' Amnesty International 
įstaiga tokius asmenis globoja per 
savo skyrius ir informacinius 
leidinius. Jų tarpe visuomet būna 
lietuvių.

Ir pasauliui bendrai ir mums 
patiems Lietuvos tikintieji būna 
pavyzdys, kaip sunkiose sąlygose 
išlaikyti ir ugdyti tikėjimą, ištikimybę 
Dievui, Tėvynei ir artimui.
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Piešiniai vyr. skaučių 
Natalijos Mackevičiūtės 
ir Beatričės Sturonaitės

Senovės
Lietuva

Amžinąją ugnį'ir šventovės
gamtą saugo vaidila ir
vaidilutės

Lietuviai kovoja už savo 
namus ir šeimą

Pirmieji 
krikščio
nybės 
žingsniai

Šventasis Bonifacas prieš tūks
tantį metų skelbė Dievo žodį

Popiežius atsiuntė karūną 
vainikuoti karalių Mindaugą

Gediminas kviečia krikščionis 
amatininkus statyti Vilnių.

Kęstutis nori krikštyti Lietuvą, 
bet laikėsi senovės tikėjimo

Karys gina Lietuvą nuc 
kryžiuočių užpuolimo
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Lietuvos krikštas

K' alius Jogaila išverčia maldą 
ve, mūsų ir Tikiu Dievą

Lietuviai priima krikšto sakra
mentą

Šventasis myli Dievą ir žmones, 
ypatingai pagalbos reikalingus

Vytautas Didysis rūpinasi 
lietuvių ir žemaičių krikštu

Krikščioniškas 
švietimas

Lietuviai protestantai paruošia 
pirmąsias lietuviškas knygas

Mykolas Radvilą Juodasis 
remia lietuvių protestantų 
veiklą

Vilniaus Universitetas jau 400 
metų yrą švietimo židinys

Marija rodo, kur stovėjo graži 
bažnyčia

Lietuviai mėgsta kryžius, 
koplytėles ir bažnytines vėliavas
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Emilija Platerytė vadovauja 
kovai už Lietuvą

Vyskupas Valančius rūpinasi 
tikėjimu, švietimu ir rašo 
knygeles vaikams

Močiutė dirba ir moko vaikus 
lietuviškai skaityti

Moderni
Lietuva

Ateitininkai, pavasarininkai. ir Laisvoji Lietuva išpuošta 
skautai padeda Lietuvos kryžiais ir bažnyčiomis 
jaunimui gražiai augti

Laisvoji Lietuva yra moderni, 
laisva valstybė

Arkivyskupas Jurgis Matulaitis 
myli Dievą, Bažnyčią ir 
Lietuvos žmones
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Lietuva
nelaisvėje

Aušros Vartai Vilniuje-lietuvių 
mėgstamiausia šventovė

Sibiran ištremti lietuviai 
neužmiršta Dievo ir Tėvynės

Kryžių kalnas yra tikėjimo, 
padėkos ir maldos šventovė

Lietuviai
pasaulyje

Lietuviški papročiai puošia 
lietuviškas šventes

Pasaulio lietuviai remia parapi
jas ir skaito lietuvišką spaudą

Musų 
krikštas

Lietuvos krikšto 600 metų 
jubiliejaus šūkis

Šventoji Dvasia mumyse globo
ja Kristaus šviesą

Krikšto vanduo padaro mus 
Dievo šeimos nariais
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Iš seno skautininko rinkinio
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VADOVE

Lietuviškosios Skautybės Fondo 
pirm. C. Kiliulis apdovanoja Joną 
Balbatį sidabriniu Fondo ženklu

UŽSIĖMIMAI 
SAVIGARBAI

UGDYTI

1. Užbaigti sakinius. Raštu ar 
žodžiu užbaigti sakinius, pvz. Man 
patinka, kai. . . , aš tikrai mėgstu 
. . . , man labai patinka . . . * kai aš 
linksma, aš ... .

2. Knygos juostelės. Būrelyje ar 
namie pagaminti knygai paženklinti 
juostelę iš spalvoto popieriaus, 
pagražinti ir kitam duoti atminimui.

3. Molinis daiktas. Iš molio 
pagaminti vieną daiktą, kurį pasiim
tum į salą, kurioje šiaip būtų visos 
kitos gyvenimo sąlygos.

4. Apie kitą. Poromis vienas 
kitam apie save truputį papasakoja. 
Tada kiekvienas apie savo porą

Lankydamasis Clevelande, LFpirm. 
Č. Kiliulis susitiko su skautų ir 
lietuviškų organizacijų rėmėju Petru 
Milašių 

visiems papasakoja: vardą, ką 
mėgsta, ką moka, kur gyvena ar pn.

5. Geriausias atminimas. 
Kiekvienas pagalvoja apie geriausią, 
smagiausią, įdomiausią ar 
reikšmingiausią šių ar pereitų metų 
pergyvenimą ir visiems papasakoja. 
Jeigu dalyvių daug, susėda 
mažesniais būreliais.

6. Geros ypatybės. Iš paruošto 
sąrašo surašyti ar garsiai parinkti 
savybes žmogaus, kuris man atrodo 
geras, malonus, pagarbus. Arba, pvz. 
vadovo ar vadovės, sūnaus ar 
dukros, motinos ar tėvo. . .

7. Mėgstamas asmuo. 
Papasakoti apie žmogų, kurį labai 
gerbiu ar mėgstu.

8. Medis. Jeigu būčiau medis, 
koks būčiau ir kodėl. Nupiešti.

9. Gražių savybių medis. Sauso 
medžio šaką įstatyti į smėlio pripiltą 
kibirą arba ištempti virvę (spalvotą!). 

Vieneto nariai kviečiami pakabinti 
lapelius, kuriuose įrašo kito nario 
vardą, malonią to asmens ypatybę ir 
savo vardą. Reikėtų bent vieno 
lapelio kiekvienam.

10. Apie save. Kiekviena 
pagamina plakatą ar suklijuoja 
montažą, kuriame būtų: to asmens 
vaizdas, šeima, mėgstami ir 
nemėgstami dalykai, troškimai ir 
siekiai.

11. Draugystės laiškas. Paruošti 
lyg sveikinimo kortelę, įrašyti, pvz. 
„Džiaugiuosi, kad esame draugės, 
nes. . .” arba „Man tu brangi, 
nes. . .” Galima betkada įteikti.

12. Vertingas asmuo. Kiekvienas 
ratelio narys gauna liniuoto pop
ieriaus lapą, kurio viršuje užrašo 
„Aš, (vardas), esu vertingas asmuo, 
nes:”. Lapeliai siunčiami ratu, o 
kiekvienas įrašo po sakinio pabaigą 
apie viršuje įrašytą asmenį. Kai lapas 
sugrįžta tam asmeniui, visiems gar
siai paskaito.

13. Draugiškumo aparatas. 
Būreliai po šešis (arba net iki 
dvylikos) narius turi sugalvoti 
„draugiškumo aparatą” arba 
„mašiną”. Kai „aparatai” sugalvoti ir 
sustatyti, kiti pakviečiami per 
„mašiną” pereiti.

14. Gražus įvykis. Po iškylos, 
dienos stovykloje ar ilgesnio laiko 
kartu paklausti, „Kas šiandien gero 
atsitiko?”. Norintieji papasakoja, 
išvardindami asmenis ir į juos 
žiūrėdami, pvz. „Rūta man padėjo 
surasti pamestas šukas”.

15. Artimo globa. Kai bent du 
žmonės kartu būna, turi progos būti 
draugiški, pagalbūs, rūpintis vienas 
kitu. Diskusijos: Ar gražūs 
pergyvenimai įvyksta tam tikru 
laiku, tam tikroje vietoje? Ką
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darome, kai norime kitą, žmogų 
pradžiuginti, . draugystę parodyti? 
Kaip draugystę išreiškiame? Kaip į 
draugiškumo ženklus atsiliepiame?

16. Jieškinys. Surasti: du asmenis, 
kurie savo brolius ar sesutes mėgsta ir 
tą meilę parodo; du kūrybingus 
asmenis ir kaip jie yra kūrybingi; 
žmogų, kuris apie mokyklą (ar 
darbą) rūpinasi tiek pat, kiek pats, ir 
kaip su tuo rūpesčiu susidoroja; du 
„Skautų aido” skaitytojus ir kokie 
dalykai jiems patinka; du treškančius 
ko nors kito gyvenime ir kaip jie savo 
tikslo siekia; trys, pereitą savaitę 
gerai pasijuokusius, ir kodėl jie taip 
labai juokėsi; du, kurie ginče su tėvais 
(ar vaikais) laimėjo, ir kaip susikir
timas sėkmingai baigėsi; vieną, 
mokantį gyvus daiktus auginti (gėles, 
žuvis. . .) ir kaip sugeba. . .

17. Susipažinkime. Šis pratimas 
tinka užsiėmimo, kursų a,r kito 
renginio pradžiai. Vienas 
„savanoris” pakviečiamas, lyg jis 
pažintų visus dalyvius, kurie vienas 
kito nepažįsta. Per 5 min. turi 
supažindinti visus su visais — jei 
vardo nežino, paklausia, pvz. „Kuo 
tu vardu?” „Jonai, kviečiu susipažin
ti su Gaile”. Kiekvienas paduoda 
ranką, žiūri į akis ir nusišypso.

18. Vaikystė. Būreliuose po 10 ar 
12, 20 min. Visi ramiai ir patogiai 
sėdi, užsimerkia ir prisimena, kai 
būdavo dešimties (arba penkerių) 
metų. Įsivaizduoti namus, tėvus, 
brolius ir seseris, draugus. Koks buvo 
mėgstamiausias užsiėmimas ar 
žaidimas? Tada kiekvienas pagalvoja 
apie tikrai malonų jaunystės ar 
vaikystės prisiminimą, ir po kelių 
tylos minučių visiems papasakoja, 
kaip jautėsi tuo metu ir kas įvyko. 
Galima ir nustatyti temą, surištą su 
šios grupės šiandieniniais reikalais. 
Įspūdį padidina koks nors daiktas, 
pvz., užsidėti „akinius” praeičiai 
matyti.

19. Gera klausa. Dalyviai sudaro 
trijules su dviem asmenim, kuriuos 
mažiau pažįsta. Kiekvienoje trijulėje 
yra geltonas, žalias ir raudonas 
asmuo. Pirma geltonieji savo trijulei 

2 min. pasakoja apie save (ar apie 
kurį nors pasirinktą rūpimą 
klausimą). Geltonajam pabaigus, žali 
pasako, ką girdėjo ar suprato iš 
geltonojo pasakojimo, ir dar ko 
negirdėjo arba be žodžių suprato. 
Tada raudonieji geltoniesiems 
paaiškina, ką girdėjo ir suprato. 
Trijulės žaliasis savo 2 min. pasakoja 
ar pasisako, vėl atsiliepia geltonasis ir 
raudonasis. Pabaigai raudonasis 2 
min. kalba, kiti vėl pasisako.

20. Bendras darbas. Visi patogiai

VAIZDELIS 
„LIETUVOS

KRIKŠTAS“

(Krikščionybės jubiliejaus metai 
Lietuvoje tęsiasi ik 1988 m. balandžio 
mėn. 10 d. Kai kurios stovyklos (pvz. 
Romuva, Atlanto rajonas) jau 
vaidino ar gyvais paveikslais in
scenizavo Lietuvos Krikšto 
vaizdelius. Žodžius skaito vienas 
asmuo, o kiti tinkamai apsirengia ir 
vaidina. Tinka susikaupimo 
programos pradžiai ar pabaigai, 
ypatingam laužui, tunto pamaldoms 
ir kt. Vaidintojai po vienos repetici
jos jau žinos, ką pagal pasakojimo 
žodžius turi daryti. Vaizdelį gali 
įvesti giesmė, malda, prigesintos 
šviesos ar kt.)

Senovės lietuviai turėjo gamtinį 
tikėjimą. Gamtos jėgos rodė jiems 
dievų stiprybę, augalų derlingumas 
— dievų gerumą žmonėms. Dievus 
jie garbindavo savo kasdieniu 
gyvenimu ir papročiais. Lietuvių 
religinės apeigos (ceremonijos) 
vykdavo ąžuolynuose ir ant kalnų, 
kur degindavo šventąją ugnelę. 
Senovės lietuviai mokėjo gerbti 
kiekvieną žmogų ir globoti gamtą.

Tryliktame amžiuje, prieš 750 
metų Lietuvos kunigaikščiai pradėjo 
labiau vienytis, ypač kai Lietuvą 
puolė priešai iš trijų pusių. Iš visų 

išsisklaido. Kiekvienas atskirai in
scenizuoja laikrodį. Po minutės 
dviese (poromis) vaizduoja kėdę. Dar 
po minutės dvi poros vaizduoja laivą. 
Tada du ketvertukai susideda ir 
vaizduoja traukinį, autobusą ar kitą 
prietaisą (pasakyti kokį!). Dabar po 
keturius sustato laivą, po du kėdę, po 
vieną — laikrodį. Kuri pratimo dalis 
buvo smagiausia? Kodėl? Kuri buvo 
kūrybingiausia?

kunigaikščių iškilo ryškiau MIN
DAUGAS. Šis sumanus valdovas 
rūpinosi Lietuvos galybe. Jis 
PARAŠĖ penkis laiškus popiežiui 
Romoje. Viename laiške Mindaugas 
šventajam Tėvui praneša, kad jis nori 
tapti krikščioniu ir Lietuvą padaryti 
krikščioniška tauta. Tai buvo 1251 
metais.

Mindaugas su savo žmona 
kunigaikštiene MORTA pasikvietė 
kataliką MISIONIERIŲ, kuris 
pradėjo juos ir būrį Lietuvos 
DIDIKŲ ruošti krikšto sakramentui. 
PIRMIAUSIAS. MISIONIERIUS 
AIŠKINO Lietuvos valdovui ir jo 
šeimai kaip Dievas sukūrė pasaulį ir 
žmonėms daug gėrybių dovanoja. 
Kunigas ragina dėkoti Dievui už 
gyvybę ir už šį pasaulį. (Čia gali būti 
įterpta visų dalyvių kalbama padėkos 
malda su atsakymu „Dėkojame už 
stovyklą, daugaus Tėve” ar pn.)

Tada misininkas atsinešė storą 
KNYGĄ, šventąjį Raštą ir pamokė 
Lietuvos valdovą ir jo draugus Dievo 
žodį suprasti. Čia pirmą kartą Min
daugas išgirsta apie mūsų Viešpatį 
Jėzų Kristų — kad Dievo Sūnus už 
žmones savo gyvybę atidavė ir kad jo 
Tėvas, mūsų Dievas, jį prikėlė iš 
numirusių. (Čia tinka skaitinys iš šv. 
Rašto, psalmė, Evangelija).

Mindaugas ir Morta iš pagarbos 
Dievo žodžiui PABUČIUOJA 
Bibliją. Per ateinančius metus jie dar 
daug kartų klausysis skaitymų, 
pamokslų ir apie juos kalbėsis. (Čia 
tinka mintys, pamokslėlis, žodelis).
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Artėjant Mindaugo krikšto 
dienai, misionierius kunigas ant 
valdovo kaktos padaro KRYŽIAUS 
ženklą ir kryžiumi paženklina jo 
draugus. (Ir visi šios programos ar 
stovyklos dalyviai vienas kitam 
kaktą paženklina kryžiumi).

Prieš patį krikštą, Mindaugas, 
Morta ir visi priima krikščionių 
tikėjimą, išpažindami svarbiausias 
Dievo apreikšto tikėjimo tiesas. 
(Stebėdami' Mindaugo krikšto 
vaidinimėlį, mes į tikėjimo 
išpažinimo klausimus atsakome kar
tu su jais „Tikime!”)

Po ilgos ir rūpestingos ruošos 
bažnyčios patarnautojai ATNEŠA 
vandens iš Neries upės visai netoli 
Mindaugo pastatytos katedros, mis
ionierius vandenį PERŽEGNOJA ir 
tardamas žodžius PILA ant naujų 
krikščionių galvų. Vilniuje kunigas 
paduoda ŽVAKĘ, Kristaus simbolį, 
sakydamas „Tegul Jėzus Kristus 
būna tavo šviesa”. (Vaizdelio 
žiūrovai atnaujina savo krikštą, 
prieidami prie asmenų, kurie laiko 
vandens indelius, ir persižegnoja. Šie 
vadovai tada paženklina dalyvių 
kaktas aliejumi, Dievo stiprybės 
ženklu, ir kiekvienam pasako „Tvir
tai eik Kristaus keliu”.)

Siųsdamas VYSKUPĄ į Vilnių, 
popiežius 1253 m. atsiuntė karaliaus 
vainiką, kad Lietuva būtų viena iš 
krikščioniškos Europos tautų, o jos 
valdovas Mindaugas — lygus su 
kitais karaliais. Pirma vyskupas 
pagal anų laikų paprotį pila ALIEJŲ 
ant Mindaugo galvos, nes aliejus yra 
galybės ir sveikatos ženklas. Tada 
uždeda valdovo KARŪNĄ ant 
Mindaugo ir karalienės Mortos. (Po 
šio vaizdo šios dalies veikėjai 
pasitraukia truputį į šoną).

Kaip žinome iš istorijos, Lietuvos 
valdovai po Mindaugo 130 metų 
nebuvo krikštyti, o laikėsi senovės 
lietuvių tikybos. Tik kai Lietuvos 
priešų kryžiuočių galybė sumažėjo, 
Lietuvos valdovai galėjo rūpintis 
Kristaus Evangeliją tarp Lietuvos 
gyventojų skelbti.

Prieš 600 metų į Lietuvos sostinę 

Vilnių atvažiavo Algirdo sūnus 
JOGAILA, kuris valdė dvi valstybes 
— Lietuvą ir Lenkiją. Su juo buvo ir 
lietuviškai kalbančių MIS
IONIERIŲ. Iš neseniai naujai 
pastatytos Trakų pilies atjojo 
Jogailos pusbrolis VYTAUTAS, 
kuris jau buvo anksčiau pakrikštytas. 
Abu pusbroliai kartu IŠVERTĖ 
maldas „Tėve mūsų” ir „Tikiu vieną 
Dievą” ir kitus lietuvius tų maldų 
IŠMOKĖ.

Lietuvos oficialus krikštas 
prasidėjo prieš 60Q metų, o baigėsi 30 
metų vėliau, kai Vytautas 
APKIKŠTIJO Vakarų Lietuvą — 
Žemaičius. Žemaičiuose Vytautas ir 
kunigai dirbo ketverius metus. 
Senovės lietuvių tikyba taip gražiai 
lietuvius paruošė krikščionybei, kad

IŠKYLOS IR 
GAMTOS 
PAŽINIMO

UŽDAVINIAI

Vesdami savo vienetą iškylon, 
draugininkai parenka uždavinius, 
kurie labiausiai to amžiaus ir 
patyrimo laipsnio stovyklautojams 
tinka. Jeigu būrelių, skilčių ar grupių 
skaičius didesnis, galima parinkti 
skirtingus uždavinius, o grįžus 
kitiems paaiškinti ir parodyti, kas 
buvo atlikta.

1. RINKTI įdomius daiktus 
parodėlei: plunksnos, augliai, grybai, 
sėklos, geldelės, tušti lizdeliai, vėžlio 
kiautas, visai apskritas akmuo, keista 
šaknis ar savotiškas pagalėlis, 
įdomus lapas, gyvatės išnara. . .

2. VESTI skilties ar draugovės 
dienoraštį: matyti paukščiai, gyviai, 
ropliai, vabalai (peteliškė, 
voratinklis), šliužai — nupiešti arba 
bent aprašyti, pvz. žvirblio dydžio 
raudonas paukštis su kuodeliu). 
Jeigu gėlių daug, parnešti po žiedą,

i uogos oavvzdi (bet uogų nevalgyti be 

tikėjimas į Jėzų Kristų dabar yra 
mūsų lietuviško gyvenimo dalis 
šeimose, parapijose, organizacijose, 
stovyklose ir visoje tautoje. (Čia gali 
tikti bendrosios arba tikinčiųjų 
maldos prašymai).

Jau 600 metų lietuviai prie 
altoriaus NEŠA savo širdžių aukas ir 
jungiasi į vieną Dievo šeimyną — 
Bažnyčią. Išeivijoje me- galime 
laisvai Dievą garbinti. Lietuvoje 
žmonės turi slaptai ar su baime 
krikščioniškai gyventi. Ir Lietuvoje ir 
čia mes tikėjimą perduodame iš 
senelių tėvams, iš tėvų — vaikams, iš 
vaikų — jų vaikams, prašydami 
Viešpaties Dievo palaimos ir globos. 
(Čia gali tikti bendroji arba tikinčiųjų 
malda).

vadovo ar vadovės žinios!).
3. NUPIEŠTI iškylos kelio 

žemėlapį. Vienas ar du skaičiuoja 
žingsnius (vėliau nurodyti, kiek 
žingsniu atitinka tam tikram metrų 
skaičiui). Nupiešti įdomesnius ar 
žymesnius dalykus, pvz. dviejų ka
mienų medis, ežero pakrantė, pelkė, 
tiltas, senas namelis, traukinio 
bėgiai, kelelis, pylimas, gražus vaiz
das. Tarp šių visų reiškinių pažymėti 
nuotolį. Iškylos takas ar kelias 
piešiamas tiesiai, o ties posūkiais 
užbrėžiama linija ir parašoma, kokiu 
kampu reikėjo pasisukti, pvz., stačiu 
kampu dešinėn (90 laipsnių).

4. DĖTI kelionės ženklus: pusė 
iškylautojų eina priekyje, deda 
ženklus šalia kelio ar tako (kad 
nebūtų sumindžioti). Antroji dalis 
sek i ženklus ir juos panaikina, kad 
nesusimaišytų su kitų iškylautojų ar 
būsimų iškylų ženklais. Jeigu 
skaičius didesnis, galima eiti trimis ar 
daugiau grupėmis, kurių pirmosios 
padeda ženklus ir kiekvieną pažymi 
savo ypatingu ženkleliu. Kiekvienas 
būrelis užsirašo ar nusipiešia padėtus 
ar surastus ženklus, o grįžę patikrina, 
kiek rado ir ar gerai išskaitė.

5. KELIAUTI skauto žingsniu: 
20 žingsnių eiti pėsčiomis, 20 bėgti,

3
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20 eiti, 20 bėgti. . . Iš viso taip 
nukeliauti 200 ar 400 žingsnių.

6. SĖLINTI tuo pačiu iškylos 
taku, ypač jeigu einama pro vietų, 
kurioje gali būti stirnų, varlių, vėžlių

ir tokiu dienos laiku, kada šie 
gyviai nesislapsto. Visas vienetas eina 
kuo tyliau — žiūri, .kad neužliptų ant 
sausos šakos, po sausus lapus ir 1.1. 
Taip nueiti 200 žingsnių.

7. ĮVAIRIUS uždavinius atlikti: 
a — žygiuoti su daina arba poilsio 

LAUŽO IEŠKOJIMAS.
Žaidėjų skaičius: 3 skiltys. Amžius: nuo 12 m. Žaidimo 

▼lėta: užmiestyje, miške. Žaidimas lavina skautų pastabumą ir 
pratina naudotis skautų susižinojimo ženklais.

Viena skiltis padalinama į dvi grupes, šios dvi 
grupės įvairiais keliais išvyksta į vado nurodytą vie
tą. Eidamos grupės deda pėdsakus — skautiškus ke
lionės ženklus. Padedama ir daug netikrų pėdsakų, 
bet kiekvienas jų parodytas kelias turi baigtis aiškiu 
ženklu „tuo keliu eik". Maždaug 150 m nuo savo 
kelionės galo grupės padeda ženklą „eik atsargiai" 
ir po to ženklų jau nededa. Susiėjusios į krūvą abi 
grupės bendrai kuria laužą ir užsikaičia vandens. Li
kusios dvi skiltys išeina pusę valandos ar valandą 
vėliau (tai priklauso nuo kelio ilgio). Vieną skilčių 
eina vienais, kita kitais pėdsakais. Jų tikslas rasti 
laužą, kol pirmos skilties skautai nespėja išsivirti 
vandens. Vadas turi apskaičiuoti laiką ir kelių ilgį 
taip, kad tai būtų įvykdoma.

metu padainuoti, b — nužiūrėti 
storiausių ir aukščiausių medį, c — 
nupiešti tris skirtingus pėdsakus, d — 
suskaičiuoti, kiek paukščių matė 50 
metrų j abi iškylos kelio puses. . .

8. PAGAMINTI rankdarbį arba 
namo parsinešti tokiam darbeliui 
medžiagų, pvz. kaklaraščio žiedui, 
kryželiui, gyvuliuko atvaizdui, 
žvakidei, karoliams piešiniui, stalo 
puošmeniui. . .

• —

DISKUSINIŲ MINČIŲ 
KEPURĖ

Ant atskirų lapelių užrašomos 
mintys, sumetamos į kepurę ar 
krepšelį. Kiekviena skiltis ar būrelis 
ištraukia lapelį ir pasikalba apie ten 
išrašytą klausimą, visai draugovei 
pranešdami savo minčių santraukėlę.

1. Kas yra vyresnioji skautė?
2. Kada aš esu skautė?
3. Skautė ne žodžiais, o darbais.
4. Skaučių pasaulėžiūra.
5. Lietuvių kalba - vadovo pa- 

žymis.
6. Jei Lietuva būtų laisva, ar aš 

būčiau Lietuvai reikalinga?
•7. Ką reiškia skautiška tarnyba 

Dievui?
8. Ar visai netikintis asmuo gali 

būti skautas?
9. Ką reiškia Tėvynė, kai vaikų 

gimtasis kraštas nebe tas pats kaip jų 
tėvų ar senelių?

10. Ar skautybė įmanoma be 
išorinės drausmės, uniformos, rikiuo
tės, net ir be vadovo ar vadovės auto
riteto?

(T.M.)

Ąžuolo ir Gintaro mokyklų 
stovyklos vadovai: iš k. vyr. sk. 
Monika Šernaitė, v. s. A. Saulaitis, 
S. J., V S. Gilanda Matonienė, s. 
Remigijus Belzinskas, s. Romas 
Jokubauskas, vyr. skautės Lina 
Meilytė ir Alida Vitaitė.

Foto: Jono Tamulaičio
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DIDŽIOJI SCKDl
ANGLIJA Foto: s. S. B. Vaitkevičiaus

Karaliaus Mindaugo 38-toji 
stovykla įvyko liepos 25 — rugpjūčio 
2 d. d. Lietuvių Sodybos ąžuolų ir 
beržynėlių apsuptame kalnelyje. 
Stovykląi vadovavo s. St. Br. 
Vaitkevičius, jį pavadavo v. s. J. 
Maslauskas. Skautišką šeimą sudarė 
76 Sąjungos nariai (su instruktoriais 
83).

Brolijos „Rambyno Kaino” 
pastovyklei vadovavo ps. V. O’Brien, 
jį pavadavo s. v. v. si. M. Julius ir 
s. v. psl. J. Žilinskas. (Abu broliai 
stovykloje davė skautų vyčių įžodį.) 
Stovyklavo 32 broliai.

Seserijos „Šiluvos” pastovyklei 
vadovavo vyr. sk. si. AlmaTraškaitė, 
ją pavadavo prit. sk. Hęlena Pilcher 
ir prit. sk. Ramutė Gasperaitė. 
(Jaunos vadovės labai puikiai 
tvarkėsi). Stovyklavo 34 sesės. 
Dvasiniai globojo kun. A. Geryba. 
„Giliukų” ir „Liepsnelių” vadovė-s. 
Gajutė O’Brien. Ūkio maitinimą 
pravedė s. A. Gerdžiūnas. ps. L 
Gerdžiūnienė ir į talką atėjo 
s. v. v. si. Vytas Gerdžiūnas. 
Sveikatos reikalus prižiūrėjo s. v. T. 
Philpott. Stovyklos finansus tvarkė 
s. A. Jakimavičius. Sportą ir 
„Taukuotą Puodą” — ps. V. O’Brien 
ir laužavedė prit. sk. R. Gasperaitė. 
Skautavimo instruktoriai skautų 
vadovai-ės — v. s. J. Maslauskas, 
v. s. J. Traškienė, v. s. fil. M. 
Mickienė, ps. dr. R. Valteris, 
s. v. v. si. P. Mickus, s. v. T. 
Philpott ir vyr. sk. D. Traškaitė. 
Lituanistika ir menas jauniesiems — 
skulp. E. Gaputytė, lietuvių kalba —

Sesės
bando atlikti užduotų uždavinį. 

mokyt. H. Gasperas, dainavimo — 
ps. V. O’Brien ir ps. V. Gasperienė, 
tautinių šokių — vyr. sk. E. 
Pautieniūtė ir prit. sk. Y. Julius, 
kanklių muzika — E. Vainorienė. 
Jaunesniųjų auklėjimas — E. Lipedė 
ir K. Gugienė. Stovyklos programą 
koordinavo ir įvairiems 
užsiėmimams talkino ps. V. Gas
perienė ir s. St. Br. Vaitkevičius.

Stovykloje buvo didelis dėmesys 
kreipiamas į skautavimą ir lietuvių 
kalbos mokinimąsi. Ypatingai ir 
nenuilstamai prie šio darbo prisidėjo 
mūsų darbščioji dail. Marija Baro
nienė, išleisdama anglų kalboje jau 
ketvirtą -’’LITHUANIAN” knygą. 
(M. Barėnienė, jau ruošia ir penktą 
„Lithuanian” knygą”. Pagarba ir 
padėka jai!). Šie leidiniai savo 
keturiose dalyse aprėpia mūsų visą 
tautos istoriją, atsiėkimus, kultūrinę 
bei ekonominę pažangą 
nepriklausomybės metais,, tautos

13

Darbštieji skautai stato pastovykles 
vėliavai stiebą, s. v. v. skl. Paulius 
Mickus (Aušros) tuntas ir giliukas — 
Vincukas O’Brien.

vargus priespaudos laikais. Iškelia 
politines skriaudas mūsų tautai ir 
taip pat parodo mūsų tautos 
didingumą. Tai studija, kuri 
lituanistiniam auklėjimui yra 
nepakeičiama. Stovyklautojai visi
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Stovyklautojai po 
šv. Mišių su 
dvasios vadu 
v. sk. kun. A. Geryba.

gavo parsivežti į namus ir tėvų 
pagalba mokytis namuose.

Kaip ir kas metai, pirmieji 
skautininkai Gerdžiūnai, į pagelbą 
atskubėję — ps. V. O’Brien, 
skautiškos idėjos rėmėjai — A. 
Ivanauskas, J. Šlepertas ir kiti, 
paruošė virtuvę ir stovyklavietę. 
Vėliau, atvyksta iš Vasario 16 Gim
nazijos „Aušros” tunto 7 sesės ir 
veiklusis s. v. v. si. P. Mickus su 
pačia tuntininke v. s. fil. M. 
Mickiene, Škotijos sesės su broliais ir 

iš visų kampų — Anglijos vadovai-ės, 
sesės ir broliai.

Stovyklos pradžioje skautininkų 
apsuptame ratelyje prie trispalvės ir 
žvakučių šviesoje skautininkai 
pakartoja įžodį ir ps. V. O’Brien 
papuošiamas žaliu — skautininko 
kaklaraiščiu. Savaitės bėgyje ir atlikę 
prityrusio skauto programą, davė 
įžodį T. Julius, S. Mineikis, S. Bich, 
M. Liudwig, J. Egrenton. Skautų 
įžodį davė: B. Gerdžiūnas, K. 
Kamarauskas, D. Mockus, J. 

Ledamun, J. Watts; vilkiuko: R. 
Bundonis. Skautų vyčių: v. si. M. 
Julius ir psl. J. Žilinskas. Vyresniųjų 
skaučių Pasišventimo įžodį davė 
Vasario 16 gimnazijos mokinės: A. 
Volodkaitė, n. mickutė, D. 
Tunaitytė. O iš Škotijos — 
darbščiosios draugovės — E. 
Paut^enutė ir E. Canty.

Šie rezultatai nebuvo pasiekti 
stovyklos metu. Tai yra ilgesnio laiko 
darbas, pagal vadovų paruoštą 
programą.

Busimosios vyresnės skautės su 
broliais.

Lietuvių Sodyboje Anglijoj:Statome 
lapinę (pivac). s. v. v. skl. Paulius 

Mickus (Aušros tunto) dešinėje su 
jaunesniais skautais.
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Vasario 16 Gimnazijos „Aušros” 
tunto sesės ir brolis dalyvauja Angli
jos skautų stov. : vyr. sk. Nida 
Gleveckaitė, sk. Zita Dubauskaitė, 
vyr. sk. Dalia Tunaitytė, vyr. sk. 
Vaiva Vėįytė, s. v. Paulius Mickus, 
tunt. v. s. Meilė Mickienė, vyr. sk. 
Alina Volodkaitė, vyr. sk. Nida 
Mickutė.

Stovyklos dvasios vadovas kun. 
A. Geryba dvasinio turinio Pašn
ekesius pravedė jaunesniesiems ir 
vyresniesiems . Vasario 16 gim
nazijos mokinė ir Australijos 
reprezentantė skautė Vida 
Jokubaitytė, .14 metų amžiaus ir 
puikiai kalbanti liet u yjškai, tiesiogiai 
žavėjo savo gabumais ir žiniomis. 
Bravo sesė!

Šv. Mišios atlaikytos ketvir
tadienio naktį stovyklavietėje prie 
šnarančio beržo stovyklautojų 
paruošto ir papuošto vainykų 
kryžiaus. Žvakučių šviesoje kun. A. 
Geryba taria jaudinantį žodį, primin
damas šviesos prasmę, kuri jaunimo 
širdyse jungia dar karščiau šiais 
Lietuvos krikščionybės 600 metų 
švenčiamo garbingos sukakties ir 
arkyv. J. Matulaičiui tapusi 
palaimintuoju metų išvakarėse, siekti 
skautiško idealo siekiams: Dievui, 
Tėvynei ir Artimui.

Lirtuviškų studijų savaitei vykus 
Londone, dalis Studijų dalyvių 
priešakyje su s. kun. dr. S. Matuliu, 
MIC ir svečiu kun. T. Ereminu ir inž. 
J. Simokaičiu (19 metų buvęs sovietų 
kalinys ir dabar gyvenąs laisvėje 
Prancūzijoje) aplankė skautų miestą 
ir visą Sodybą. O, dalis skautų-čių, 
kurie' dalyvauja kultūriniame 
gyvenime, — mūsų Anglijos an
samblio ir tautinių šokių ratelyje, 
atliko dainų, šokių ir deklamacijos 
Pynę, Studijos Savaitės dalyviams — 
Londone.

Sekančią dieną autobusu skautai- 
ės išvyko į centriniame Londone 
jėzuitų bažnyčią, kur buvo atšvęsta 
600 metų Lietuvos krikščionybės 
sukaktis. Skautai-ės dalyvavo 
eisenoje, reprezentuodami skautiją ir 
sutiko apaštalinį pro-nuncijų 
Britanijai arkivyskupą L. .Barbarito 
ir kitus dvasiškius. Grįžus į stovyklą, 
vyko naktiniai žaidimai ir 
susipažinimo vakaras.

Sekmadienio ryte, po’ visų 
repeticijų, kun. A. Geryba atnašavo 
šv. Mišias skautams ir Sodybos 
atostogautojams. Popietinėmis 
valandomis mus aplanko 
organizacijų atstovai, rėmėjai ir 
tėveliai. Iškilmėse nuskamba 
įsakymai, įžodis ir pagerbimai. LSS 
„Už Nuopelnus” su R. K. pagerbti: 
dail. M. Barėnienė ir Vytas 

Skautiška šeima: — ps. Vincas 
O'Brięn su žmona s. Gajute, sūneliu 
Richardu, dukrele Nijole, dar trūksta 
„giliuko” Vincuko. Vincas buvo 
brolių pastovyklės viršininkas, Ga- 
jutė vadovavo „Liepsnelėms ir
Giliukams ”.

Gurevičius, s. v. v. si. P. Mickus — 
,;,Vėliavos” žymeniu ir, s. v. v. si. M. 
Julius — „Pažangumo” žymeniu. 
Nusipelnusiems virėjams, in
struktoriams ir talkininkams įteiktos 
dovanėlės. Žodžiu sveikina: v. s. J. 
Alkis — DBLS-gos C. V. pirmin. K. 
Bivainis ir nenuilstamas rėmėjas — 
P. B. Varkala. Raštu sveikina: v. s. 
fil. K. Matonis, v. s. t. n. S. Gedgau
dienė, s. kun. dr. S. Matulis, MIC. 
anglų skautininkas J. Booth ir kiti. 
Iškilmės baigiamos giesme „Marija 
Marija” ir Tautos Himnas.

Laužo programa vyko su 
įvairiausiomis dainomis, 
pasirodymais ir Šukiais. Ypatingai 
laužo Programą paįvairino E. 
Gaputytės ir. E. Lipėdės puikiai 
Paruošti mažieji skautukai, kurie 
suvaidino vaizdelį „Lietuva” 
parodydami savo išmoktas "žinias 
apie Lietuvos geografiją. Taukuotą 
Puodą paskaito ps. V. O’Brien. 
Laužas gęsta ir rankomis supynus 
nuskamba —.„Lietuva Brangi”.

v. s. J. M..
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Skaučių draugovė su vadovėm Ginta 
Draugelyte ir Lpreta Skučaite skli- 
javo ir sulipdė Romuvos stovyklos

Krikščionybės jubiliejaus metams 
įrengta Romuvoje uolų šventovė 
,, Šiluva”, kur visa šimtinė 
stovyklautojų patogiai ant akmenų 
susėda. Kairėje — kryžius, viduryje 
— aukuras, dešinėje prie uolos — 
altorius. Ant uolų nupiešti 
primityvūs ženklai — saulė, mėnulis, 
žvaigždės, Dievo Apvaizdos akis ir 
žmogiukai. Naktį žvakėmis 
apšviečiama.

Romuvos paukštyčių ir vilkiukų 
darbeliai, pagaminti iš natūralaus 
stovyklavietės molio. 

modelį su visom palapinėm, 
pastatais, takeliais, aikštėmis ir ežero 
pakrante.
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Regata Paulius Juškus, Jonas Korsakas, Vilkiukai virtuvėje
stebi vadovas Andrius Viskantas

Laivų regata. Jauniausiais 
stovyklautojas Algytis Kasputis

Rankdarbiai

VYDŪNO FONDO 
VASAROS
DARBŲ KURSAI
Šie kursai tęsėsi nuo birželio 29 d. iki 
rugpjūčio 7 d. Juos lankė Saulius 
Eidukas, Viktoras Izokaitis, Darius 
Šilas ir Daiva Viktoraitė. Kursus 
pravedė Fil. J. Dainauskas.

Dalyvaudami kursuose turėjome 
progą atlikti įvairius darbus. Pirmas 
dvi savaites redagavome jaunimui 
chrestomatiją iš knygų „Romas 
Kalanta” ir „KGB Akyratyje” ir 

pradėjome rinkti medžiagą ASD ir 
Korp! Vytis garbės narių knygai. 
Taip pat sudarėme sąrašą ASS narių, 
mirusių, žuvusių ir ištremtų 1941 
metais Lietuvoje. Be to, turėjome 
progą padirbėti su kompiuteriu, 
kurio pagalba sudarėme adresų 
sąrašus. Šiuos darbus atlikome su fil. 
D. Eidukiene, fil. J. Dainausku ir fil. 
K. Jėčiumi.

Liepos 14, 15, ir 27 d. d. dirbome 
su Garbės konsulu V. Kleiza. 
Parašėme laišką į Čikagos Tribune 
laikraštį ir tvarkėme bibliotekos 
kartoteką. Tos Pačios savaitės 16 ir 
17 d. d. dirbome Balzeko muziejuje. 

kur turėjom progą pamatyti visas 
muziejaus parodas. Liepos 20 ir 22 d. 
budėjome Illinois State pastate 
Pavergtųjų Tautų Savaitės parodoje.

Liepos mėnesio gale su fil. L. 
Maskaliūnu ir fil. V. Mikūnu dir
bome su ’ 948-1950 metų M ūsų Vyčio 
numeriais, įrašydami juos į kom
piuterį ir tvarkėme Vydūno Fondo 
būstinę ir kartoteką. Rugpjūčio 3 ir 4 
d. d. su fil. R. Rudaitiene rašėme 
spaudai ir lietuviams sąžinės 
kaliniams.

Rugpjūčio 7 d. buvo kursų 
užbaigtuvės,

Saulius Eidukas
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Vyresni stovyklautojai perdažė 
cementinį Lietuvos žemėlapį.

Jūrų skaučių lauko altorius. Skautų vyčių platforma ir kopėčios.Vilkiukų įranga virtuvėlei — puodui 
pakabinti ir indams pasidėti.

Prityrusios skautės prie nepa
judinamo akmens primūrijo naują 
ugniavietę, laužavietę ir malkidę.

18

Vilkiukų džiovykla Jūrų skautai įmūrijo laužavietei 
pakeltą ugniavietę.
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Prityrusieji skautai sukūrė koplytėlę 
a. a. v. s. kun. Stasiui Kulbiui atmin
ti.

1986 m. gintarietės pastatė 
paukštytėms užsiėmimų ratelį su 
suolais.

Akmenų altorius prie uolų, ant kurių 
visi susėda.

Prityrusių skautų tiltas tarp medžių ir kopėčios.

Skilčių sistema — atsakomybė jaunų žmonių rankose — 
tik reikia berniukus suburti j pastovius vienetus, savo 
pačių vadovaujamus, nes taip jie savaime daro — ar 
geram tikslui, ar išdykauti. _

R. Baden-Powcllis

Trujų akmenų kryžius ir šakos skulptūrėlė.

Sename kelme įrėžta Marija su Kūdikėliu
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Ąžuolo ir Gintaro mokyklų 
stovyklos Rakė 1987 m. liepos 4-11 
d. d. dalyviai su vadovais.

AUSTRALIJOS
RAJONE

ADELAIDE, S. A.

Ilgesnį laikotarpį silpnus gyvybės 
ženklus rodęs „Vilniaus” tuntas! 
kurio vadovybę š. m. kovo 10 d. 
perėmė jaunesnieji vadovai, sukruto 
ir, atėjusiomis žiniomis, gražiai 
veikia. Tunto vadovybę sudaro: 
tuntininkė — v. si. Danutė Baltutytė, 
adjutantė — v. sk. Audra Millen, ižd.

Foto: Jono Tamulaičio

Karaliaus Mindaugo puota. -.3

— s. v. Antanas Pocius, ir sekretorė
— ps. Elena Bulienė.

Vasario 28 d. — kad įsigyti 
Pinigų, palapinių įsigijimui, skautai 
plovė Užgavėnių baliaus indus iki 
230 vai, ryto. . . Kovo 8 d. skautai, 
drauge su Australijos Liet. Jaunimo 
S-gos skyriumi, šventė kazimierines
— skautai-suruošė mugę ir loteriją. 
Balandžio 4 d. — p. P,. Staibų sode 
skautai surengė iešminę, o balandžio 
25 d., Lietuvių namuose — 
lietuvišką, kaimišką subatvakarj.

Melbourne, vic.

„Džiugo” tuntas šiuo metu yra 
veikliausias visame rajone ir 
skautiškasis gyvenimas čia virte ver
da.

Šv. Kazimieras paminėtas kovo 
22 d. >'6rganizuotai dalyvaujant 
pamaldose ir aktyviai prisidedant 
skautiškomis giesmėmis. Po 
pamaldų vyko tunto suruošta 
Kaziuko mugė ir tunto sueiga, kuri 
užbaigta laužo programa. Gegužio 9- 
12 d. d., Sk. vyčių A. Krauso vardo 
būrelis suruošė iškylą į Otway 
kalnus; vadovavo — P. Šurna. 
Liepos 18 d. vyr. skautės suruošė 
tunto vakaronę. Jos metu tunto 
nariai susitiko su tėvais bei 
visuomene. Pravesta loterija, 
vakarienė, laužas.

Melburno skautininkų ramovės 
sueiga įvyko gegužio 30 d., Parapijos 
namuose. Jos metu pagerbtas 
ramovės narys, žymus sportininkas- 
visuomenininkas, ps. Leonas 
Baltrūnas; jam prisegtas ordinas Už 
Nuopelnus. (P. D.)
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LAUKO VIRTUVĖ
RAKE - 1987

Nuo apačios — pyragaičių krosnelė, 
trikojė ugniavietė, pakelta 
ugniavietė.

Šioje seno kibiro krosnelėje jau kepė 
šimtai pyragaičių. Viduje — 
groteliai, ant kurių padedamas 
aliumininis popierius, o ant šio — 
tešla. Dangtis priekiui — padėtas 
šone.

Išmūrytas duonkepis (telpa kenti

Priekyje — ugniavietė sename kibire, 
o puodas stovi ant senos metalinės 
kėdės rėmų. Toliau — pakelta 
ugniavietė ir pastogė.

Jiešminė, kūrenama anglimis ir 
pakelta nebereikalingais metaliniais 
palapinių kuolais.

kepalai).

Atkelta iš 5 pusi.
ten stovėjusi bažnyčia, kuri nusmego 
į žemę (ir todėl ten buvę kaip urvai ar 
duobės). Žmonės tiki, kad šioje 
šventoje vietoje galima pasveikti. Ir 
visuomet yra pasakojimų apie 
vaiduoklius, naktį šviesas, varpų 
gausmą.

Šiandien Kryžių kalnas yra 
krikščioniškojo tikėjimo ypatingas 
simbolis. Čia savo kryžius ir savo 
maldas atneša ne tik lietuviai, bet ir 
latviai, gudai, ukrainiečiai, rusai — 
visi, kuriems ši vieta šventa.

Lietuviai skautai nuo pat pradžių 
įvertė paprotį stovyklose lietuviškus 
kryžius statyti, taip kaip visoje 
Lietuvoje stovėdavo kryžiai prie 
kelių, sodybų, sankryžų, laukuose. 
Kartais pastatome kelis kryžius arba 
kiekviena draugovė įrengia savo, 
arba net kiekvienas stovyklautojas 
suriša savo kryželį ir savo mintį. 
Dainavos stovyklavietė (Michigan 
valstijoje, J AV) turi kryžių kalną su 5 
kryžiais, kaip tik garsiajam Jurgaičių 
Kryžių kalnui atminti.
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KANADA

ROMUVA 25
(Iš stovyklzftitojo dienoraščio)

Rugpjūčio 1 d., šeštadienis.

Pro didžiuosius vartus viena po 
kitos įslenka-mašinos. Vis daugiau 
stoVy klautoj ų. Sesė Rita 
Paulauskaitė registruoja atvykusius, 
sesė Rebeka padeda. Čia ir komen
dantas brolis Arūnas, čia ir 
Ročesterio vietininkija — brolis 
Ilgūnas, įsesė Laima, sesė 
Gražina. Pastovyklėse statomos 
palapinės. Šviečia saulė. Laksto 
sušilę vadovai. Juk šimtai reikalų 
pirmąją dieną. Tartum viskas 
nurimsta, kai užsidega pirmasis 
laužas. Brolis Antanas primena, kad 
visi žiūrimj rytus, kur yra Lietuva. . . 
Sesė Aldona, stovyklos viršininkė, 
taria jautrų pabaigos žodį. . .

Rugpiūčio 2 d., sekmadienis.

Lyja. Šlapia. Aikštėse tuščia. Lyg 
kažkas nebegero atsitiko. Bet skautas 
nenusimena. Pamaldos salėje. Brolis 
Antanas atnašauja Mišias. Sesė 
Jūratė vadovauja giedojimui ir 
skaitiniams. Rimtis ir šv. Komunija 
derinasi skautiškos šeimos rėmuose. 
Rodos, nieko gražesnio nebegali 
būti.

Rugpiūčio 3 d., pirmadienis.

Po lietaus visi rajonai baigia 
susitvarkyti. O dar rytdienai ir 
pionerijos modelius rei’-ia suspėti 
padaryti. Draugininkų-kių sueigose 
diskutuojami sueigų pianai. Brolis 
Kastytis dingęs virtuvėje, kur darbai 
nesibaigia. Viskas laiku, viskas 
skanu.

Rugpiūčio 4 d., antradienis.

Rodos, viskas po truputį pradeda 
susitvarkyti. Bet vistiek nėra lengva 
patenkinti skautininkus in
spektorius. Eina ir rašo kažką į 
lapuką. Bus, sako, taškų. Su broliu 
Ilgūnu reikia skaitytis. O sesė Gar- 
baliauskienė, kur buvus, kur nebuvus

— vis už tos dainos griebiasi. Reikia, 
sako, visur ir visiems dainuoti. Bet 
kodėl sustoję vadovai tik šnekasi, o 
nedainuoja?

Rugpiūčio 5 d., trečiadienis.

Sesė Rebeka jau kelinta diena 
nesitraukė nuo kaukių darymo. Mat
— kaukių vakaras bus, Užgavėnių 
papročius rodys. O svarbiausia — 
bus daugiau „fun”. Kad esame geri, 
sesė viršininkė šiandien ne vienam 
pasakė. Spėjame, kad ji buvo gerai 
išsimiegojusi. . .

Rugpiūčio 6 d., ketvirtadienis.

Statome kryžius vėliavų aikštėje. 
Tai gražiausias modelis, kokį kada 
esu matęs. Ir svarbiausia — labai 
prasmingas, nes juk krikščionybės 
sukaktį švenčiame. Naujovė 
stovykloje: prasidėjo laužaviečių 
kursai. Jų vesti atvažiavo iš 
Worcesterio visa Meilų šeima: 
Teresė, Edvardas ir 19 mėnesių 
Antanukas. Pats jauniausias 
stovyklautojas.

Rugpiūčio 7 d., penktadienis.

Visi vakaro ir laukia, ir nelaukia. 
Suvažiuos savaitgaliniai, rinksis 
svečiai. .Kažkas lyg negero įsiterps 
stovyklon. Bet visada taip būna. 
Rajonai vėl iš naujo tvarkomi. 
Baigiami darbai. Skautų-vyčių kan
didatai, užgulę popierius, rašo temas. 
Gal bus ir įžodis? Niekas nesako, tik 
liepia rašyti ir tylėti. Brolis Skučas, 
nors ir pats jaunas, bet juokų su 
kandidatais nedaro.

Rugpiūčio 8 d., šeštadienis.

Nuo pat ankstyvo ryto keliuku į 
Romuvą mašinų vilkstynės. 
Romuvos sukaktuvių diena. 
Romuvai 25 metai. Ir laikraštis iš 
Toronto atvežtas. Jame daug žinių 
apie stovyklavietės pirkimą, 
steigimą, išlaikymą, daug senų 
nuotraukų. Atvažiuoja ir Romuvos 
pirmūnai: v. s. V, Skrinskas su 
ponia, atsiranda ir v. s. C. Kiliulis iš 
Bostono. Nors jo visi vengia, kad 
neužsimintų apie pinigus Skautybės 

fondui, jis vistiek randa būdų, kaip 
preiti prie žmogaus. Jei abejotina, tai 
nors kokį ženklelį Prisega. Gal 
suminkštės? Tarp „hamburgerių”, 
dūmų ir stovyklautojų — pilna 
svečių. Buvęs LSS pirmijos pir
mininkas v. s. fil. Sigitas Miknaitis 
su ponia, v. s. Sofija Jelįonienė. O 
kur dar abu Vyriausieji skautininkai 
— s. Stefa Gedgaudienė ir v. s. fil. 
Kazys Matonis. Tik kažkas pasigedo 
dabartinio LSS pirmijos pirmininko. 
Teko nugirsti paaiškinimą, kad labai 
užsiėmęs Tautinės stovyklos 
ruošimu? . . Svečių, stovyklautojų 
margumyne, iškilmėse, kurios vyko 
laužavietėje ir vėliavų aikštėje galėjai 
jaustis, kad diena nėra paprasta 
stovyklinė. Jau vien tas virš 
laužavifetės milžiniškas „25” kalbėjo 
sava, bet visiems suprantama kalba, 
prisiderindamas prie gausių 
sveikinimų, dovanų ir visos 
giedrumos, sklindančios iš dangaus ir 
širdžių. . . Gal kai kas praleista, gal 
•kai kas atskirai nepakviesta ar 
Pagerbti pamiršta? Jaudinosi kiek 
stovyklos vadovybė, čia Romuvoje 
augusi ir užaugusi. Čia mokėsi ir 
dabar dar mokosi. O didysis laužas 
skambėjo. Gal ne tomis dainomis, 
kokios būdavo prieš 25 metus, bet 
skambėjo, buvo tariamas lietuviškas 
žodis, patys mažieji vaidino ir kalbė
jo ne kitaip, o lietuviškai. Tai 
vaikaičiai senelių, kurie Romuvą 
kūrė. . . Argi nemaloni galėjo būti 
tokia diena? Pagalvojau, kad tai 
Dievo dovana mūsų tautai. Ovyčių 
įžodis, nors slaptas ir nepasako- 
jamas, dalyviams Paliko gilių 
Pergyvenimų pėdsakus. Tai kažkas 
įspausta, ko jokie vėjai nebeužpustys. 
Bent šitaip man atrodė. . .

Rugpiūčio 9 d., sekmadienis.

Šventės tęsinys. Ši diena skirta 
Lietuvos krikščionybės 600 metų 
Paminėjimui. O pradėta nuo 
anksčiau, pradėjom nuo Mindaugo. 
Brolis Mykoliukas Slapšys karalius, 
sesė Nida Lėlytė karalienė. Abu su 
Palydovais, vyskupu, misionieriumi." 
Apsirengę kaip įmanoma. Gal kas
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netikėjo, kad rimtiems dalykams 
Pasiruošta. Bet išėjo labai gerai. 
Netgi iš dangaus keli lašai nukrito, 
kai Prie ežero karaliaus Mindaugo 
krikštas vaidinamas buvo. Po krikšto 
visa ilga stovyklautojų ir svečių 
eisena giedodami traukė į anapus 
ežero dunksančius akmens kalnelius, 
kur buvo įruoštas altorius ir kur 
laukė brolis Antanas, S J, atnašavęs 
šv. Mišias ir aiškinęs apie 
krikščionybės reikšmę mūsų tautai ir 
žmonijai. Vis dar nukrisdavo po 
vienų kitą lašą, bet dangus laukė, kol 
iškilmės pasibaigs. Nemanau, kad ką 
nors prasmingesnio ir vaizdingesnio 
kas būtų galėjęs sugalvoti 
stovyklinėse sąlygose. Abu paminė
jimai nebus greitai pamiršti.

Rugpiūčio 10 d., pirmadienis.

Stovykla ištuštėjo, nurimo. 
Driekiasi prisiminimai kaip rytmečio 
miglos virš ežero. Stoviu valgykloje ir 
žiūriu į a. a. v. s. Tėvo St. Kulbio, 
S J palikimą, Pagarbiai išdėstytą ant 
specialaus staliuko: juoda kepurė,' 
kaklaraištis, armonikėlė, garbės 
žymenys, du kryželiai. . . Tai sim
boliai Pavyzdžio, kurį stebėjome 
Romuvoje daugiau kaip 20 metų. Ar 
ką nors geresnio žmogus gali Palikti, 
kaip gerą pavyzdį? Sportas, pop
ietiniai užsiėmimai su varžybomis 
išblaškė visus susitelkimus. 
Stovyklinis gyvenimas eina pirmyn. 
Planuojama rytdiena. Pirties 
būstinėje ilgai neužgęsta žiburys.

Rugpiūčio 11d., antradienis.

Visa stovykla išžygiavo iškylauti. 
Su kuprinėm, su maistu ir daina. 
Vieni vienur, kiti kitur. Buvo šis tas 
naujo. Reikėjo pajudėti po iškilmių ir 
savaitės stovyklavimo. Liko tik 
vienetams nepriklausą vadovai ir 
vadovės. Buvo girdėti bangelių 
pliuškenimas, vienas kitas žiogelis, 
didesnio medžio šniokštelėjimas. Ir 
tokioje tyloje išdygo „Šiluva”. Sesė 
Asta parinko vietą, išplanavo, brolis 
Šetikas iškirto krūmus, medžius, 
atidengė gražiąsias uolas, kuriose 
sušvito nupiešta senovės lietuvių 
saulė, sušvito žvaigždės, pusmėnulis: 

Brolis Antanas ritino sunkius 
akmenis, statė didelį iš trijų akmenų 
kryžių. Sesė Asta piaustinėjo medžio 
nuolaužą. Turėjo būti Šiluvos Mari
ja. Ir išėjo — įspūdinga, rami, tarsi 
globojanti Romuvą irtarianti AČIŪ, 
kad jos nepamiršome krikščionybės 
sukakties ir jos metų Proga. Visą 
dieną trys žmonės plušo „Šiluvoje”, 
ir grįžę iškylautojai nebepažino 
vietos, kur dar rytą driekėsi neper
matomi krūmokšniai. Brolis An
tanas galvojo apie pirmąjį 
susimątymą šitoje nuostabioje vieto
je, kuri palikta ilgesniam 
Prisiminimui ir Dievo garbei. . .

Rugpiūčio 12 d., trečiadienis.

Vakar mus aplankė Toronto 
Prisikėlimo Parapijos klebonas v. s. 
T. Augustinas, OFM, T. Eugenijus, 
OFM ir montrealietis dijakonas 
Paulius Mališka. Smagu, kad jie 
žavėjosi stovyklavietės gamtos 
grožiu. Negi šitokią vietą galima būtų 
parduoti — klausė. . . Ne. Ji nepar
duodama. Ji toliau tvarkoma 
jaunesnių Pajėgų. Taip ir turi būti.

Rugpiūčio 13 d., ketvirtadienis.

Visi kažko susimąstę. Reikės šitą 

M. Vasiliauskienės nuotr.Jūrų skautės.

vietą greit palikti. Ak, koks 
nesmagus darbas griauti palapines, 
rankioti daiktelius ir laukti prie vartų 
atvažiuojančių tėvų. Bet dar ši diejia, 
dar kita. Sese Aldona žiūri j tuščią 
ežerą. Labai sunku sėsti prie 
Paskutiniųjų įsakymų rašymo. 
Dunksi krepšinio aikštėje sviedinys. 
Velka medžius į laužavietę.

Rugpiūčio 14 d. penktadienis.

Paskutinis laužas. Paskutinis 
susimąstymas. Visa susipina į vieną 
klausimą: kodėl viskas taip greitai 
Prabėgo? . . Ne vienas ir ne viena šį 
vakarą pasakė: susitiksime 
ateinančią vasarą Tautinėj. Bet kaip 
su gražiąja Romuva? Teko nugirsti, 
kad vadovai planuoja turėti 
stovyklėlę ir Romuvoj, prieš keliau
jant į Tautinę. Juk reikia ir 
pasiruošti, ir leisti pastovyklauti 
tiems/toms, kurie-rios negalės vykti į 
Tautinę. Taigi, iki pasimatymo ir čia, 
ir ten. Nuslenka nuo stiebų vėliavos. 
Byra kartu ir meilės ašarėlė. . . Ak, 
kaip gera , įuvo būti po tokiu 
Viešpaties dangumi, su tokiais 
draugais, kurie surišti bendrų idėjų 
gijomis. . .

Vienišas Vanagas
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— Aš žinau, — sako paukštytė 
kitai paukštytei, — kodėl gyvuliai 
turi keturias kojas, o žmogus tik dvi 
— kad mažiau reikėtų batų!

* * *

Stovyklos pamaldose dalyviai 
savais žodžiais vienas 
kitam linki taikos ir ramybės:

— Nusiramink.
— Palik mane ramybėje.
— Pataikyk.

Mokykloje.
— Jei dar kartą išmuši langą, tai aš su tavimi kitaip pakalbėsiul — 

suriko mokytojas.
Mokinys verkšlendamas atsakė:
— Kad aš, pone mokytojau, tik lietuviškai temoku..
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