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KONKURSAS
Prel. s. Juozo Prunskio Lie

tuvių Skautų sąjungos Tarybos 
Pirmijai skirtos premijos ap
tarimas. Premija skirta skautiš
ko jaunimo kūrybai religinėmis 
ar kitomis charakterį ugdan
čiomis temomis.

Nutarta skelbti rašinio kon
kursą. Konkurso dalyviai skirs
tomi į tris amžiaus grupes:

iki 14 m.,
iki 18 m.,
iki 25 m.
Rašinys —. netrumpesnis 

1,500 žodžių.
Temos:
1. „Mano Lietuva”, ta, kurioje 

aš gyvenu. (Kaip. „Mano 
Lietuvą” sudaro šeima, lituanis

tinė inokykla, tradicijos, orga
nizacijos, parapija).

2. Kaip aš suplanuočiau ir 
pravesčiau VII Tautinę 
stovyklą.

3. Lietuva, kurią aš aplan
kiau.

4. Kelionė į karaliaus Min
daugo krikštą.

Autorius pasirenka rašinio 
formą: vaidinimą, apsakymą, 
fantaziją.

Premijos: kiekvienai grupei 
skiriama:

I grupė — 100 dol., 75 dol.
II grupė — 150 dol., 100 dol.
III grupė — 200 dol., 150 dol.
Vertinimo komisija — „Pelė

dų” skiltis.
Rašiniai siunčiami iki š.m. 

birželio 15 d., adresu: v.s. Irena 
Kerelienė, 8710 W. 123rd St., 
Palos Park, Illinois 60464.
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MOTINOS veidas ir tu
Kai pavasariui pražydus tūkstančiais žiedų 

saulė tarytum šypsosi kiekvienu jų, kai gegužės 
sekmadienis pabunda Motinos pasveikinimui - 
man vis prisimena pasakojimas, kuriame viens 
mažas berniukas staiga pradėjęs graudžiai verkti 
mokykloje. Nustebusiai mokytojai pagaliau išklau 
sinėjus, kas atsitiko, jis pasisakė labai bijąs, nes 
negalįs prisiminti savo Mamytės veido ... ’ Jautri 
mokytoja leido jam nubėgti namo, kad galėtų ją 
pamatyti. Linksmas ir laimingas berniukas netru
kus grįžo atgal, širdelėje nešinas atnaujintą savo 
Mamytės veido vaizdą.

Ir tame trumpame pasakojime kiekvieną kartą 
vis randu naują pagrindą iš naujo pasižiūrėti į Mo
tinos veidą. Kiekvieną kartą atrandu tarytum ligi 
šioliai nematytą išraišką, nepastebėtą Ją. Tary
tum vaivorykštės spektras deimanto lūžiuose su
švyti ji eterinėmis spalvomis, ryškėja, vėl keičiasi 
ir ... dingsta, lyg pasislėpdama tylioje šypsenoj, 
švelniame rankos paglostyme, priglaudime. Ir pa
sąmonėje tarytumei atbunda vėlei to mažojo ber
niuko išgyventa baimė ...

O gegužė beria žiedus mums ir vėl! Kurį iš jų 
mes pasirinksim dovana Mamytei? Ką duosim 
Jai atsidėkodami už nepaliaujantį rūpestį mumis, 
už ištverme, kantrybe - ir tą meile begaline, ku
rios atstoti ar pakeisti niekas negalės?! Ar tikrai 
pasižiūrėsime į Jos veidą, į akis, kad pamatytu
me ten slypinčias, mums nepakeičiamas verty
bes? Taip lengva juk nuskubėti su bėgančia die
na, atidarančia vis naujas duris, kad kartais be 
vargo pasimiršta pati esmė, reikalavimai pilnuti
niam žmogui... O, stabdykime šią turimą valan
dėle, kad neištrinamai įsibrėžtų tie bruožai, kurie 
ir mažiausiuoju virpesiu kalba mums meile, rūpes
tį, varžtus blogiui ir skatinimą visam tam kas gera 
ir gražu.! Kad Mamytės veidas visą laiką galėtų 
būti gyvas širdyje!

Laimingi tie, kurie galės pasveikinti Mamyte 
savo! Suraskit Jai gražiausią dovaną kokia tik ga
lit! Kad pasijusti Ji galėtų esanti vertinama pilnuti
nai - kaip žmogus, kaip moteris, kaip MOTINA. 
Iš tikro - niekam pasakyti nereikės, ką reikia pa
daryti, jei neskubėdami ir atviromis akimis į ją pa
sižiūrėsi! - širdis jums atsaką suras.

Jei, šalia to, tą dieną dar nebūsite padare Ge
rojo Darbelio - pasirinkimai yra du: vaikai, kurie 
jau neturi Mamyčių, ir Mamytės, kurios jau nebe
turi vaikų ... Jeigu galėsite pasidalinti su pirmai
siais savąja laime ir džiaugsmu, pakviesdami (su 
Mamytės leidimu) pabūt juos su jumis kartu tą die

ną, tikrai geriau suprasite, ką reiškia Motinos Die
na... Jei aplankysite ar prisiminsite ir ne savo 
Mamyte, kurios jau niekas nepasveikina, ar ne
begali sveikint, jūs dovanosit Jai atgijusių prisimi
nimų puokšte, ir valandėle tikro džiaugsmo, pa
lengvinimui vienatvės valandų. O šalia stovėda
mi, gal pajusite ir patys, kokia gili, nereikalaujanti 
yra Motinos meilė ...

Ir kai žiedai gegužės paberti nuvys, jei širdyje 
turėsi ryškų savo Motinos veidą, žinosi kuriuo ke
liu tau reikia eiti, ir kodėl dainos žodžiai sako -

... daug yra pasaulyje gerų mamyčių, 
bet geriausia jų - MANO MAMA i...

(S)

wvvvwvwvvvvwvvvvwvvvvvvvvvmaaammmmam

Lietuvos motina B. Brazdžionis

Po baltu nuometu baltos lelijos veidas,
Praeis pavasaris, o veidas vis žydės,
Ir, kaip palaukėse aukštu pagojų aidas, 
Liūliuos melodija jos milinčios širdies.

Ji tėvą knygnešį, ji sūnų savanorį,
Ji savo sielvartą ilgai minės maldoj
Ir baudžiauninkės duoną sunkią, juodą, gorią 
Regės iš rugio želmens kas ruduo.

Po baltu nuometu, ant vario vartų pasirėmus,
Tenai dukrelę ji lauku lydės,
Kaip margus stuomenis, išmargins plaukus Šaltos žio- 
Ir ant pečių likimas naštą varganą uždės. mos,

Ir eis legendose, iš lūpų eis į lūpas
Varpstelio pasaka — gyvenimo dalia,
Našlystės vargo liesis gilios upės,
Ir diaugsmo pirmgimis negrįš, sukilėlių sušaudytas šile.

Po baltu nuometu ji amžiais vaidilutė,
Šventam tautos ugniakure kūrenas vardas jos, 
Aušrinė rytmetį rasom palaisto žalią rūtą, 
Ir budi įsčiose gyva gyvybė Lietuvos.

Skausmų kalvariją išbridus sopulingą,
Dienų pakluonėje kojas sutinusias nusiaus — 
Čia tavo lūkesčių gana, čia tavo klevo lingė, 
O žemės motina, dievotnaŠa dangaus.

1934. X. 10.
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OFICIALIOS LSS ŽINIOS

Ps. fil. Giedrė Penčylienė ir ps. Virginija ButienėjVII- Tautinės stovyklos ' 
prityrusių skaučių pastovyklės „Tėviškės laukai” vadovės.

AUSTRALIJOS 
RAJONO VADIJA

Australijos rajono vado pareigų 
perdavimas įvyko sausio 19 d. 
Melbourne liet, parapijos salėje 
Sktn. Ramovės sueigos metu. 
Pareigas perdavė, iš Sydnejaus at
vykęs (kadencija baigęs) v. s. Balys 
Barkus naujai išrinktam rajono 
vadui j. v. s. Vyt. V. Vaitkui.

Sueigos metu sudaryta ir naujoji 
rajono vadovybė, į kurią brolio V. 
Vaitkaus pakviesti: Dvasios vadovas 
fil. kun. Pranas Dauknys, LSB 
rajono vadeiva — ps. Narcizas

HAMPTON INN
5335 Broadmoor Circle N.W.
Canton, OH 44718 
216/492-0151 
1-800-426-7866

STANLEY MOTEL
' 2801 Lincoln E (30) 
Canton, OH 
216 / 488-1234

HOLIDAY INN
Belden Village Area 
4520 Everhard Rd. N.W.
Canton, OH 44718 
216 / 494-2770 
1-BOO-HOLIDAY 
$52- $65 plus 12%

SHERATON BELDEN INN 
4375 Metro Circle N.W. 
Canton, Ol! 44720 
216/494-6494 
1-800-325-3535 
$50 - $70

Ramanauskas. Seserijos vadeivė — 
• ps. Rasa Statkuvienė, ASS įgaliotinis 

— fil. Algis Žilinskas.
Papildomi vadijos pareigūnai 

paskirti sausio 24 d.: Tiekimo 
skyriaus vedėjas — fil. Jonas Viz
baras. rajono iždininkas — ps. 
Algirdas Šimkuš, LSB Vadovų 
Paruošimo sk. vedėjas j. s. Rimas 
Šarkis. Seserijos Vadovių 
Paruošimo sk. vedėja — ps. Rasa 
Statkuvienė (drauge ir vadeivė), 
Spaudos-informacijos archyvo vedė- 

I jas — v. s. B. Žalys. Australijos 
Lietuvių Skautų fondo pirmininkas 

' — fil. Balys Barkus.

KNIGHTS INN
3950 Convenience Circle N.W 
North Canton, OH 44718 
216/492-5030

TOP-O-THE-MARK MOTEL
4135 Lincoln E (30) 
Canton, OH 
216/488-1245

RED ROOF INN
5353 InnCircle Court N.W.
North Canton, OH 44720 
Tel. 216/499-1970
1 -800-848-7878 
$27-$36 plua 12% tax

SUPER 8 MOTEL
3970 Convenience Circle N.W.
North Canton, OH 44718 
216/493-8883 
1-800-843-1991
$28 - $40

VII TAUTINĖS STOVYKLOS SVEČIAMS 
VIEŠBUČIŲ PASIRINKIMAS:: - s. Remigijus Beizinskas AMBASSADOR MOTEL

2901 Lincoln E (US 30) 
Canton, OH 
216 / 488-1281

NEWMARKET HILTON 
320 Markai Ave, South 
Canton, OH 44702 
Tek 216 / 454-5000 
1-800-HILTONS 
§55 plus 9% tax
«Speciali kaina Lithuanian 
Scout Jamboree

PARKE HOTEL
4343 Everhard Road
Canton, OH 44718 
216 / 499-9410 
$45 plus 12% tax
- Speciali kaina Lithuanian 
Scouts Jamboree

MOON MIST MOTEL
4411 Lincoln E (30) 
Canton, OH 
216 / 488-0327
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SESĖ AURELIJA SIŪLO:

SUGRĄŽINKIME 
GERĄJĮ

DARBELĮ

Esame pratę skautybės idealus 
jaunimui aiškinti gan abstrakčia 
forma, kad įsisąmonintų Dievui, 
Tėvynei ir Artimui tarnybos šūkį. 
Praktikoje visa tai labai apribojame, 
pasitenkindami skautiškų iškilmių 
metu organizuotai dalyvauti 
pamaldose, rengti minėjimus, beveik 
ištisus metus planuoti Kaziuko 
muges ar vasaros stovyklas. Ir visame 
tame judėjime kažkur dingo vienas 
pagrindinių elementų: gerasis 
darbelis, kuris kaip tik ir yra gyvasis 
metodas konkrečiai vykdyti trečią 
mūsų šūkio elementą — tarnybą 
artimui.

Tiesa, kad kai kuriose vietovėse, 
ypač artinantis Kalėdoms, sesių ar 
brolių vienetas atlieka gerą darbelį, 
lankydamas senelių namus ar kuriuo 
kitu būdu atnešdamas džiaugsmą 
tiems, kurie jo mažai turi. O vis tik 
asmens auklėjimas ir tobulėjimas 
nėra vienkartinio veiksmo išdava, bet 
gyvenimo kasdienybėje nuolatinis 
pasiruošimas padaryti ką nors gero, 
o ne vien tik tai, kas reikalaujama iš 
mokytojų, tėvų ar vyresniųjų.

Prisimenu: būdama dar labai 
jaiina skautukė Lietuvoje, kas savaitę 
lankydama savo skilties sueigas, 
turėjau, kaip ir visos kitos mano 
sesės, vesti gerų darbelių dienyną. Tai 
buvo mažas bloknotėlis, kuriame 
buvo surašytos visos savaitės dienos. 
Pirmoje grafoje turėjome sąžiningai 
padėti kryželį prie tokių klausimų, 
kaip: Ar padariau visas pamokas? Ar

Lituanicos tunto skautai,' atlikdami 
Kalėdų gerąjį . darbelį, lanko 
lietuvius senelius. 

buvau mandagi? Ar pati sutvarkiau 
savo skautišką ir gimnazijos un
iformą? Toliau buvo skiriamos kelios 
eilutės: Kokį gerą darbelį padariau 
šiandieną?

Turiu prisipažinti, kad tuos 
bloknotėlius, pildėme sąžiningai, o 
sueigai įpusėjus kiekviena turėjome 
viešai perskaityti savo dienyne sur
ašytus duomenis. Ir būdavo juokų, ir 
būdavo ašarų, o kartais net ir 
gėdos. . . Bet tas jausmas, kad savo 
pareigas reikia sąžiningai atlikti ir 
šalia jų padaryti kokį nors getą 
darbą, labai giliai įstrigo į mūsų 
jaunus charakterius.

♦ * ♦

Sueigose, stovyklose ir kituose 
skautiškuose subuvimuose, įskaitant 
įvairius vadovų suvažiavimus, 
kalbame labai abstrakčiai ir 
poetiškai, vis dar nagrinėdami mūsų 
ideologijos filosofiją, tačiau labai 
mažai skirdami dėmesio esminiam 
žmogaus charakterio auklėjimui, ir 
beveik niekada neužsimindami apie 
gerus darbus. „Gerasis darbelis” 
kartais nuskamba vaikiškai, bet 
GERAS DARBAS turėtų tapti 
skautiško žodyno dalimi. Jei 
lietuviškose šeimose jaunimas turi 
daug .pareigų, lankydamas dažnai 
Vietinę ir lituanistinę mokyklą, 
priklausydamas jaunimo organizaci

jai, šokių grupei ar kitam vienetui, tai 
vis dėlto dar' nėra pilnas jauno 
žmogaus gyvenimo raidos 
pavęikslas. Juk ir moderniški tėvai, 
dažniausiai abu turintys tarnybas, 
taip pat atlieka savo pareigas dvie
jose visuomenėse, tarnyboje, parapi
joje ar organizacijoje. O namų darbai 
irgi yra reikalingi talkos. Nei 
elektrinė krosnis, nei baltinių 
džiovintuvas savo darbo neatlieka 
vienas: juos reikia aptarnauti, o 
kartais nuskusti bulves, nuplauti 
salotų lapelius, sukabinti išdžiovin
tus drabužius. Beveik visiems, metų 
laikui kintant, tenka pasidarbuoti 
lauke: sugrėbti lapus, nupjauti žolę, 
apkarpyti krūmus ir, žinoma, 
nuplauti šeimos automobilį. . . Kai 
namuose ūžia dulkių siurblys, 
paprastai šalia jo stovi motina, 
grįžusi iš tarnybos. . . Automobilį po 
darbo ar savaitgaliais dažniausia 
nuplauna tėvas, kai tuo tarpu sūnus 
žaidžia su draugais ir laukia, kad 
kuris šeimos narys jį tuo automobiliu 
nuvežtų į sporto rungtynes. . . Ir čia 
darbų pasidalinimo plane tiek daug 
„gerų darbelių” būtų galima 
padaryti. . .

' ♦ ♦ *

Skautas, kartą davęs įžodį, visą 
gyvenimą iieka skautu. Taigi, reikia 
pasidairyti „gerų darbų” ir tiems,
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kurie jau turi profesijas, patys savo ; 
automobilius vairuoja, — yra jau ■ ■ 
suaugę. Kuo žmogus vyresnis, tuo '! 
daugiau galimybių ką nors gero ;; 
padaryti kitiems. <!

Žinau Clevęlande vienų skautą, 
kuris srfvo automobiliu vežioja i; 
senutes į krautuves ar pas gydytoją. ;; 
Bet kiek tokių yra? Turime nemažą p 
skaičių vienišų pagyvenusių asmenų, 1. 
kuriems reikalinga kasdieninė ;; 
pagalba: gal pašto ženklų nupirkti, h 

gal iš vaistinės atgabenti vaistų, gal i; 
pasisiūlyti kurį savo automobiliu | 
atvežti į susirinkimą, renginį ar i I 
bažnyčią. Kitaip sakant, kad ir 
neskriaudžiant savęs, galima p 
pagalvoti apie kitus, padaryti puikią 1; 
paslaugą, o tuo pačiu vykdyti ; > 
skautybę praktiškai ir individualiai, L 
jos neribojant sueigomis ar !; 
stovyklomis. Skautavimas yra !; 
niekad nesibaigianti mokykla, irjoks | 
žmogus negali nustoti mokytis, nors 1; 
tai būtų vien savęs tobulinimo ir 
artimo meilės įprasminimo kursas. < I

* * *
Siūlau gerojo darbo-darbelio | 

temą stipriau įtraukti į visas sueigas 
bei stovyklas ir atitinkamo anžiaus !■ 
grupėms siūlyti konkrečias gerojo 
darbo sritis. Atgaivinę gerojo 
darbelio mintį, dar labiau sustiprin
sime skautiškos ideologijos įgyven
dinimą jauname žmoguje.

s. Aurelija Balašaitienė-Žitkuvienė į

TA UTINIU S TO VYKL U
PARAŠTĖ

„LAUŽAI
LIEPSNOJA
VAKARUOS..

IV-oji TAUTINĖ, Pontiac. MI 1958

Seniai, labai seniai paskambino 
man a. a. brolis Stepas Kairys. 
Baigęs ką tik rašyti stovyklos dainą. 
Nuskubėjau. Jis sėdo prie pianino ir 
pradėjo dainuoti: „Laužai liepsnoja 
vakaruos. . .” Ir akimis ir žodžiais 
klausė: na, kaip? Ką ne specialistas 
gali atsakyti? Gražu. Stepo-Viliaus 
dainos buvo tos, kurios prigydavo; 
buvo taip ir su šia. O torontiškiai, kol 
nuvažiavome iki Detroito, naująją 
dainą išmokom. . .

Ir tos Ketvirtosios Tautinės 
stovyklos vaizdai dar neišblėso, nors 
jau trys dešimtmečiai kažkur dingę.

Valstybinis parkas prie Pontiac, 
Mich, buvo erdvus su plačiom 
pievom, kalneliais ir išvingiuotais 
keliukais per visus rajonus. Jais 
mėgdavo laiks nuo laiko savo mašina 

pravažiuoti Brolijos pastovyklės virš, 
s. Algis Banevičius. Pilna uniforma, 
kiek išdidus, labai savimi pasitikįs 
vadovas jaunikliams atrodė kaip 
koks „armijos generolas”. Mums — 
ne. Mes, kai kurie Brolijos vadijos 
nariai, amžiumi ir patyrimu buvome 
vyresni, bet be jokių komentarų 
paklusome, kai jis nurodė vadijos 
nariams palapinę, kurioje 
susigrūdome vos ne vienas ant kite 
Net neatsimenu, kiek ten mūsų 
buvo. Pabudęs iš ryto, žiūri — d . 
vienas, naktį atsiradęs, pavėlavęs. 
Bet spūstis nešildė. Skautinin. ->s 
Sakalas iš Omahos, jau pirmąją m. „ų 
prabudęs, dantimis kalendamas, 
skundėsi:

— Broliai, baigiu sušalti. . .
— Pasikišk po antklode Gerardo 

pypkę, — atsiliepė kažkuris iš kam
po.

— Aš tau, miegok ir tylėk, — 
šūktelėjo pats Gerardas.

Visi prunkštė, niekas nemiegojo. 
Pirma naktis buvo tokia vėsi. O ir iš 
virvių nupintos lovos raižė 
šonkaulius.

♦ * m

Pirmas rytmečio vaizdas — v. s. 
dr. Vytautas Čepas, čia pat ant 
kalniuko stato sau palapinę. Tik ką 
atvažiavęs tolimą kelią iš Bostono. O 
gi ir visos stovyklos viršininkas, 
tuometinis LSS tarybos pirmijos 
pirmininkas. Tai bent sutapimas — ir 
1948 metų III-čioj Tautinėj stovykloj 
Timmendorfer Strand buvome 
kaimynai!

Po trisdešimt metų dar daug kas 
paliko atminty, štai — didelis ir labai 
reikšmingas pastatas prie pagrin-
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IV TAUT. Stovykloje (iš kair.): L. 
Čepienė, ktm. J. Vaišnys, St. Kairys, 
O. Zailskienė, Si. Kolupaila. . .

dinių stovyklos vartų: tai maisto 
sandėlis — v. s. V. Kizlaičio rūmai, iš 
kurių jis dvi savaites nebuvo nosies 
iškišęs. Nuo čia visų pastovyklių 
tarnybos tempdavosi kaip, kas išm
ano maisto davinius j savas lauko 
virtuves. Neatsimenu tik, kas ir kur 
mums, vadijų nariams, virdavo. 
Žinau vien, kad susėsdavome kur 
kam patogiau pievutėje ir 
valgydavome. Išsikasti skautiškų 
stalų parko vadovybė neleido. Ir kas 
turėjo nepraktiškus indus, visada 
pusę davinio išlaistydavo. Nebūtų 
gudrūs meškėnai, kad viso to 
neišnaudotų. O skautai vyčiai juos 
taip prisipratino, kad jie ne tik 
miegodavo jų palapinėse, bet kartu ir 
paraduodavo. Niekada nepamiršiu 
žygiuojančių j vėliavų aikštę vyčių, 
kurių paskutinę gretų sudarė DU 
meškėnai, x— tikėsit ar ne — su 
parištais (violetiniais šlipsais. . .

Atminty paliko ir tas vingiuotas 
pagrindinis nuo didžiųjų vartų kelias 
tarp žydinčių pievų. Nežinau kodėl, 
bet matyte vis matau tuo keliu 
pirmyn-atgal bevaikštinėjančius du 
brolius, iš kurių tik vieną pažinojau 
— dabartinį brolį Antaną, SJ. 
Pažintis tada dar nebuvo artima, bet 
kažkaip spėjau, kad Saulaičių sūnus 
kada nors bus labai naudingas mūsų 
skautybei. Kas drįstų sakyti, jog 
apsirikau?

* ♦ *

Maloniai prisimenu ir vyriausią 
laužavedį v. s. fil. Vilių Bražėną. 
Smagu būdavo su juo linksmai 
pašnekėti apie rimtus dalykus. Sykį, 
viršininkų išleisti, jo sena mašina 
važiavome į Pontiac miestelį. Kaip 
visada linksmai šnekučiuodami, 
privažiavome kryžkelę.

— Kur sukti? Tur būt dešinėn?
— Man rodos, kad kairėn, — 

atsakiau. . .

— O ne. . . dešinėn. . .
— Negerai, kairėn. . .
O automobilis riedėjo. Paskutinę 

sekundę brolis Vilius apsisprendė:
— Žinai, geriausia per vidurį, — 

ir mes įvažiavome į pievą, kur prie 
stalų užkandžiavo pakeleiviai. 
Nustebo. Gal kai kas net išsigando. 
Tur būt ir nusikeikė. Sustojome. 
Išlipome. Buvome uniformuoti. Gal 
kai kas pamanė, kad mudu kokie 
parkų' prižiūrėtojai. Paklausėm 
kelio. Nebeatsimenu — kairėn ar 
dešinėn juokdamiesi nuvažiavom.

Negaliu neprisiminti ir brolio 
Tomo Remeikio, redagavusio 
„Stovyklos naujienas” didžiulėje 
palapinėje. Nuo ankstyvo ryto iki 
vidurnakčio, apstotas akademikų 
sesių ir brolių, plušo prie popierių ir 
rotatoriaus. Sykį, ir mane 
susistabdęs jam būdingu flegmatišku 
balsu, paprašė straipsnio. Taip ir 
šovė mintis: ar jam to straipsnio iš 
tikrųjų reikia, ar jis tik kreipėsi dėl 
mandagumo — kaip gi nesikreipsi į 
„Skautų Aido” redaktorių, kai tas 
čia lyg tyčia sukiojasi. Bet straipsnį 
gavo ir atspausdino. Lyg atsvara tam 
paniurusiam Tomui, sesė Gražina 
Musteikytė buvo brangus redakcijos 
spindulėlis. . .

♦ * «

Ir kiek kitų charakterių bei veidų 
išnyra iš po anų dienų prisiminimų 
dangos. Akyse vis stovi ilga 
vadovybės ir svečių rikiuotė po 
vėliavom: skautininkai,-ės dr. V. 
Čepas, L. Čepienė, St. Kairys, A. 
Banevičius, Pr. Karalius, kun. St. 
Yla, St. Kolupaila, P. Jurgėla, V. 
Šenbergas, Ig. Končius, A. Plateris, 
A. Aglinskas, E. Vengianskas, O. 
Zailskienė, kun. J. Vaišnys, Z. 
Juškevičienė. . . Sveikina pražygiuo
jančius vienetus. Labai tvarkingos 
uniformos. Skamba žygio dainos. 
Gražūs žingsniai, r saliutavimai, 
sakiniai. . . Rodos, Igrįžtum į tą 
parką ir viską atrastum, kaip buvo. O 
kad taip būtų! Deja. . . Kažkas 
panašaus pasikartojo po dešimt metų 
RAKĖ. Dar po dešimtmečio — 
PAXTONE. O dabar jau krauname 
kuprines ir trauksime į Vll-ąją 
Tautinę. Rodos, tasai gyvenimas tik 
skautiškais dešimtmečiais ir 
teskaičiuojamas. '

Tegu ir toliau tie laužai liepsno
ja. .,.

Brolis Česlovas S.
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SKAUTŲ AIDO 
REDAKTORIAI
„Skautų Ąido” 65-čio sukakties 

troga prisimintini ir jo redaktoriai, 
kurių triūso dėka mūsiškis žurnalas 
dar ir šiandien tebegyvuoja.

1923-26 metais nr. 1-2 ir nr. 24-29 
redagavo V. Baniulis; nr. 3-16 ir 30- 
34 —1. Tomašauskas; n r. 17-23 — V. 
Čečeta. 1927 metais nr. 35-45 
redakcinė komisija: Alg. Jakševičius, 
J. Merkis ir I. Tomašauskas; vėliau 
A. Gražiūnas, J. Merkis ir E. 
Zabarauskas. Nuo 1929 vasaros iki 
1937 gegužės (nr. 46-179) — A. 
Saulaitis; 1937.V — 1938.X.10 (nr. 
180-211) — K. Laucius; I938.X.25 iki 
1940.VI — A. Saulaitis. 1931 m. 
sudaryta redakcinė komisija, vad. A. 
Saulaitis.

1940.X.9 d. Švietimo liaudies 
komisaro A. Venclovos įsakymu 
žurnalas uždarytas.

Išeivijoje „SA” atkurtas 1946.1.1 
Detmolde, Vokietijoje; iniciatorius 
— A. Krausas. 1946 m. numerius 1 ir 
2 red. A. Krausas, R. Giedraitis ir P. 
Prekeris, po to — A. Krausas. Išėjo 
31 numeris: 1946 m. — 13, 1947 — 
12, 1948 — 6 numeriai.

Šiapus Atlanto „S. A.” atkūrė 
Pr. Enskaitis 1950 metais Rodney 
miestelyje, Ontario (Kanadoje); išėjo 
šeši numeriai.

Nuo 1951 m. tuometinio LSB 
rajono vadeivos s. Z. Paulionio 
rūpesčiu žurnalas perkeltas j 
T orontą. 1951-1956 m. redagavo Stjp. 
Kairys, 1957-1963 m. red. C. 
Senkevičius. 1964 metais redakcija 
persikėlė į JAV. 1964-1969 m. 
redagavo A. Saulaitis (Oakville, 
Conn.). Nuo 1970 m. pradžios 
redakcija Chicagoje: 1970-1973 m. — 
J. Toliušis, 1974-1975 red. A. 
Namikienė, 1976-1979 sausis — S. 
Jelionienė; nuo 1979 vasario iki metų 
pabaigos — redakcinė skiltis (vad. J. 
Toliušis); 1980 m. iki vasaros red. J. 
Toliušis, atskirus numerius paruošė

VI. Vijeikis, G. Plačas. kun. Gražinos 
vyr. skautės ir S. Jelionienė. Nuo 
1980 m. rugs, iki 1981 vasario — A. 
Namikienė; vasario numerį paruošė 
J. Mikutaitienė.

Nuo 1981 kovo numerio žurnalą 
redaguoja kun. Ant. Saulaitis, SJ. 
Žurnalo techninis red. nuo 1970 — 
VI. Vijeikis.

(G. S.)

Ps. Irena Šerelienė, suorganizavur 
’$■ Aido" 50-čio parodą.

Ačiū, kad pas mus lankeis
Kapą metų su penkiais.

Tave kylantį menu
Feniksu iš pelenų.

Sveikinu tad saliutu,
Tau linkėdamas kartu:

Lankykis, kol bus laisva
Mūs tėvynė Lietuva.

O tada. . . tada išties — 
Kol padangėj saulė švies!

s. St. Radžiūnas
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PAVASARIS GIMTINĖJE

Sesut -
papasakok man vėl 
apie gimtinę šalj, 
kai ten — pavasariais - 
ledonešiams praėjus, 
pirma žibutė 
kalas iš po sniego, 
kaip mėlynas žiedelis 
saulėn stiepias, 
kaip Nemuno srauni srovė, 
numetus pančius šalto ledo, 
laisva ir išdidi laukais vingiuoja, 
ir želia vėl žalia veja 
panemunių krantuos stačiuos - -

. . . baletų baltą 
vyšnios šoka sode, 
švilpia, lyg patrakęs, 
obelyje špokas,
o saulė pila šilimą lyg midų - 
nebe ąsočiais, kibirais liepiniais 
ant metūgių rausvų, 
ant pumpurų gėlių. . .
Ir šaukia prasiskleidęs lapas, 
vaivorykštės spalvomis apsipylęs žiedas:

— Ateiname gyvent ir šviesa džiaugtis! 
džiaugtis!
Ir sKamba jųjų juokas žalias 
po pamiškes, po sodus, 
po lygumas žalias, tartum aksomas, 
gimtinės mano!
Papasakok, sesute, man apie pavasarį, 
kaip jis, žiedų vainikais apsikaišęs, 
žengia vėl laukais gimtaisiais 
batais šimtamyliais, 
kaip vejas jį linksmučių bičių spiečiai 
ir vaikų juokas paupyje - -

■ • • o mano eilėraščio ritmais ir rimais 
ir tujen atbėgi iš tolių linksma, 
ir tavo širdyje pavasaris aidi 
o lūpose — linksma daina - -

1986

AMŽINAJAI MOTERIAI

Iš brolio
VYTAUTO 
ŠIAURIO 

pezijos lakštu

Amžinoji Moterie — 
tai tu manosios kilties, 
mano žemės vaikų Motina, 
mano motina, 
ir be tavęs 
būtų tuščia ši žemė
kaip dinozaurų eros ūkanotą rytą - -

Tai tu, kaip saulė, 
genčiai švietei savajai 
paleolito amžių prietemose - 
naktų vėsoj budėdama 
ugnelę kurstei, 
ateities kartų gyvybes saugojai - -

. . . Žemynos išmintį išmeldusi 
tu savo šeimai pirmą grūdą nokinai, 
kad ji nuo alkio,
kaip žvėris laukinis, nekentėtų.

Senųjų amžių priešaušriuos 
kai geltonplaukės aisčių giminės
— tavieji sūnūs, dukros mėlynakės - 
pasklido Nemuno, Narevo, Vyslos, 
gintarinės Baltijos krantuos, 
skaitei kiekvieną jųjų žingsnį, 
drebėjai dėl kiekvieno jų likimo, 
nes jie tau buvo brangesni
ir už gyvybę tavo - -

Ne, niekas nemini
tavųjų žygdarbių, o Moterie, 
įpratome į tai žiūrėti 
kaip į būtinybę, 
dažnai net blausaus ačiū nepasakę!

-— Atleisk man. Moterie!
— Atleisk man, Motina, 
už mano tau nedėkingumą 
ir leiski man išreikšti 
pagarbą ir padėką
— už gyvybę man duotą,
— už tavo meilę,.
— už tavo rūpesti manim, 
už tūkstančius naktų, 
kurias nemigusi praleidai, 
kad aš gyvenčiau,
kad tava tauta gyventų!

1987
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“TU KUNIGAS AMŽIAIS, KAIP MELCHIZEDEKAS”
(psl. 109)

Ritas kaip bangos gyvenimo dienos, 
Putodamos vilnys skalauja krantus... 
Idealas kaip žydras dangus sužavėjo —
Aukot Kristui jaunystę — pamilt Jo siekimus !
IR TAIP PRABĖGO JAU 50 METŲ . . .
Vis atminty ta šventoji Velykų savaitė,
Kai skambėjo varpai ir Telšių ir Nemakščių,
— Kunigystės šventimais paženklino Vyskupas Staugaitis — 
Kad apaštalu bučiau Valančiaus ir Kražių žemaičiams...

Rodos mes ne levitai, o lyg karaliūnai,
Su moksleivių pulkais, žengiant maršu jaunystės,
— Mes vadai ateities — atgimimui Tėvynės, 
Kilniu ryžtu: visa atnaujinti Kristuje !

Bet audros įtūžę iš Vakarų ir Rytų, 
Sudaužė tą viziją šviesią tarsi langą seklyčios — 
Vėl vergijoj baisioj sudejavo tauta,
Žuvo laisvė — griuvo bokštas Nemakščių bažnyčios !
Daug metų jau čia — kur Australijos žalsvi eukaliptai... 
Ir tie plotai išdeginti saulės spigios...
Ar jūs galit jaust: ką reiškia tėvynė palikti, 
Ir tą skausmą, kąip žemės gimtosios ilgu ?

Pro audras, pro negandas, vis priešui šnairuojant, 
Nuostabioji Ranka vedė Kristaus globos !
Širdyje vis Tėvynės pašvaistei žėruojant — 
Šiandien miela pažvelgti į tai atgalios...

Ačiū Jums, Broliai likimo — saugiam Dievo delne, 
Kurie stovėjot tvirti lyg bažnyčios kolonos !
Ačiū už darbą, aukas — širdį švelnią —
Te vainikan supins kaip gėlės, — pabaigtuvių atkalnėj .

Kun. Petras Butkus

Šv. Trejybės bažnyčia Nemakščiuose, 
Žemaitijoje. Šioje bažnyčioje mūsų- 
brolis Petras Butkus:

1914.1.9 Krikštytas
1922 Pirmoji Komunija 

ir Sutvirtinimas
1938.4.23 Primicijų šventė 
1941 Karo eigoje bažnyčia

sudeginta

JWWAAMWWWWVWWVWto'V

Į ANAPILJ
KELIAUSIU ' 
SU RAŠOMĄJA 
MAŠINĖLE

Praėjusį sausį Chicagoje vyko 
LSS vadovybės pareigų perdavimo 
sąskrydis. Šeštadienio vakaronės 
metu trumpa akimirka buvo pagerb
ta ilgametė skautiškos spaudos dar
buotoja jvs Irena Regienė. Šia proga 
Vid. raj. vadas įteikėjai dovanėlę ir 
prisegė simbolinį padėkos gvazdiką.

Ką sako gvazdikas apie sesę 
Ireną?

Trečias dešimtmetis įpusėjo 
Irenai Regienei redaguojant savaitinį 
SKAUTYBĖS KELIO puslapį 
„Draugo” dienraštyje. Be per
traukos, be atostogų ‘' 
kasmet paruošiamos spaudai 52 šio 
skautiško skyriaus laidos. Taip 
metams bėgant, susikaupė jau arti 
1300 jos paruoštų laikraščio

jvs Ir. Regienė 
puslapių, atspindinčių judrią 
lietuviškosios skautijos veiklą. Ben
dradarbių beveik nėra (kasmet jų 
mažėja): visą medžiagą tenka beveik 
vienai surankioti, paruošti spaudai, o 
dažnai ir pačiai surašyti. . . Kai 
skautiškiems. įvykiams praėjus 
džiaugdamiesi pasisekimais ilsimės, 
sesei Irenai darbymetis tik prasideda: 
iki paryčių tarška rašomoji mašinėlė, 
kad spaudos puslapiuose išliktų 
mūsų vardai, darbai ir planai, —
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liudyti ateičiai apie lietuvybės išl
aikymo pastangas išeivijoje.

Sesę Ireną pagauti nelengva. 
Penkios dienos darbe — „Draugo” 
redakcinėje kolegijoje, šeštadieniais 
ji tampa lit. mokyklos mokytoja ir 
jūr. skaučių vadove, instruktore etc., 
sekmadieniais — namų šeimininke. 
Anų įsipareigojimų tarpuose tenka 
telkti skautiškų įvykių puslapį. 
Viename tokių tarpų sesė Irena ir 
paklausta, iš kur ji semiasi ištvermės 
šiam savanoriškam įsipareigojimui. 
Redaktorė ilgai negalvoja:

— Skautiško auklėjimo išugdyta 
ištikimybė pareigai, meilė lietuviškai 
skautijai reiškiama darbu, kurį 
jaučiuosi galinti sėkmingai atlikti.

Kaip ilgai sesė tikisi šiuos 
„Skautybės Kelio” įsipareigojimus 
tesėti?

— Kol sąlygos ir jėgos leis. 
Sakoma, kad į šį pasaulį atėjau su 
plunksna rankoje. Keliauti į Anapilį 
prie Amžinojo laužo norėčiau 
rašomąj mašinėle nešina.

Pag.

OI TU, ĄŽUOL, ĄŽUOLĖLI SESĖS AUDROS 
GERASIS

DARBELIS
Pereitais metais Audra 

Aleknaitė, gyv. Chicagoje, 
važiuodama atostogų į Cancun, 
Meksiką, planavo paatostogauti ir 
išbandyti naują sportą — parasail- 
ing. Grupei vadovavo trys in
struktoriai, tam sportui pasiruošę su 
parašiutais ir narų apranga. Spor
tuojama taip: motorinis laivas, 
greitai plaukdamas, iškelia asmenį į 
orą, tada atsiskleidžia parašiutas, ir 
skrendi kaip paukštis virš vandens. 
Deja, viena sportininkė, susipainio
jusi virvėse, neiškilo į orą, bet krito į 
sraunų vandenyno sąsiaurį ir pradėjo 
skęsti. Instruktoriai motorlaiviu 
spėjo priplaukti, ir du instruktoriaiją 
išgelbėjo. Trečiasis pradėjo plaukti į 
krantą ir srovės pagautas skęsti. 
Audra, nieko nelaukdama, su visa 
apranga šoko gelbėti skęstančio. 
Nebuvo lengva: srovė stipri, krantas 
toli ir aukštas. Sunkiausia buvo 
skęstantį užtempti ant. kranto, bet 
Audra jį išgelbėjo! Išgelbėjo gyvybę, 
net nežinodama to žmogaus 
pavardės. Ir tai ne pirmą kalą: 
būdama 14 metų, išgelbėjo skęstantį 
pusbrolį iš Michigano ežero. Tai jos, 
skautės, dovana artimui. (B. K.)
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Seserijos VS v s. Stefa Gedgaudienė Brolijos KS v s. Gediminas Deveikis

VADOVIŲ 
LAVINIMO

EIGOJE:
Kai ilgai aiškini ką nors 

vadovei, ir išjos veido matosi, kad 
nelabai tarinį įsisavino, nors ir 
pasako: „Suprantu”. . . Ką reikėtų 
daryti?

— Kokį klausimų brėžinį ar • 
schemą sudarytum, jeigu reikėtų 
dalyvių paklausimus sugretinti 
mokomajai medžiagai geriau 
apčiuopti?

— Kaip lavinimosi ar pokalbio 
turinį būtų galima kūno judesiais 
geriau inscenizuoti, parodyti?

— Kurį susižinojimo
(komunikacijos) būdą norėtum, 
patobulinti? Kaip juo būtų galima 
geriau lavintis? (Pvz.: žodžių 
atranka, akių ryšys, judesiai, il
iustracijos bei pavyzdžiai, 
susumavimas, įvertinimas).

VADOVĖ
GERIAU
LAVINASI, KAI JI:
- gerbiama kaip veiklus asmuo,
- supranta savo uždavinio tikslą,
- nori pati išmokti,

patirtimi ir pergyvenimu
džiaugiasi,
- lavinasi ir mokosi drauge -su 
kitomis.
- pati prisideda (nebūtinai fiziniu) 
darbu,
- įneša savo nuomonę ir lavinimosi 
kryptį,

pasiruošusi savo poreikius
patenkinti lavinimu,
- jaučia, kad mokymas taikomas jai,
- supranta ryšį tarp jau turimų žinių
ir naujo lavinimosi,

mato iliustracijas, brėžinius,
modelius, pavyzdžius,
- pagrindus išgirsta keliais būdais
pakartojamus, • ■

- negauna perdaug naujų žinių iš 
karto,
- gali savo lavinimąsi įvertinti ir 
naujus siekius išreikšti,
- turi progos klausinėti ir pati išban
dyti,
- naujai įgytas žinias gali kuo 
greičiau panaudoti.

UGDOME
RYŠIUS TARP

ŽMONIŲ
Asmuo, kuris stengiasi tarp žmonių 
statyti tiltus:

* asmeniškai kalbėdamas sako
„jūs”, „tu”, „mes”
* klausinėja ir klausosi
* kalba kasdiene, paprasta kalba
* duoda kasdienės patirties 
pavyzdžių •
* dalinasi žiniomis ir jausmais
* išmoksta ir panaudoja žmonių 
vardus
* su suaugusiais elgiasi kaip su 
suaugusiais
* atviras kitų nuomonėms, paži
ūroms
* pasidalina turimu laiku su kitais

Asmuo, kuris atitolina žmones nuo 
savęs ir nuo kitų:

* perdaug pokalbyje sako „aš”
* dalykiškai viską kitiems aiškina
* kalba žodžiais, parinktais 
didesniam įspūdžiui padaryti
* remiasi teorijomis ir knygų kalba
* kalba vien faktais, duomenimis \
* į kitus neasmeniškai kreipiasi
* kritiškai ir „iš viršaus” su kitais 
apsieina
* ginasi nuo kitų skirtingų pažiūrų, 
prisibijo kitų nuomonės

1
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Rako stovyklavietėje - Custer, Michigan

GAISRAS.
ŽaMėfc sfcaiBtast draugovė. Aocifess nuo 12 m. žaMSmo 

vietas nuolatini draugovės suaigų vieta. Žaidimo įr&nkiei! įvairu?.
Per vieną draugovės sueigą draugininkas pareiš

kia, kad dega gimnazij6s rūmai, ir kiekvienai skilčiai 
duoda tam tikrą uždavinį, kurį skiltis turi atlikti per 
„gaisrą". Pav., „lapinai" — gesina ugnį, „gandrai"-— 
nėža vandenį, „žirgai" — gelbėja rūmuose esančius 
vaikus ir teikia pirmąją pagalbą, „sakalai" — palaiką 
tvarką gatvėje ir panašiai. Iš anksto įvairiose gim
nazijos klasėse turėtų būti paguldyta manekenų su 
kortelėmis: „apalpęs nuo dūmų", „apdegęs", „už
troškęs", „apalpęs iš baimės“ ir panašiai.

'' Skiltys įsivaizduoja, kad yra tikras gaisras Lt 
atitinkamai dirba.

Draugininkas seka jų darbą, duoda nurodymų ir, 
„gaisrui“ pasibaigus, kritikuoja ir pasako, kuri skil
čių savo uždavinį atliko geriau, kuri prasčiau. Žai
dimą tinka žaisti per propagandos savaites.

ĮVERTINAME
SAVE IR KITUS

įvertinti kito žmogaus (ar saved) 
atliktą uždavinį reiškia padėti 
žmogui geriau ir aiškiau save 
suprasti. Geriau save supratęs, 
asmuo gali geriau spręsti, kaip su 
kitais kartu dirbti ir kaip galima 
pasitobulinti. įvertindami kitus 
asmenis, stengiamės kalbėti:

‘ 1. NETEISDAMI, išreikšdami 
savo nuotaiką ar jausmus, 
nesistengdami kito žmogaus teisti, 
pvz. „Geriau tavo aiškinamą dalyką 
supratau, kai paminėjai paprastus 
pavyzdėlius ir panaudojai brėžinį”

2. AIŠKIAI, kad nebūtą 
nereikalingų nesusipratimų. Karts .s 
naudinga klausti klausimą arba 
kitais žodžiais dalyką pakartoti.

3. TIKSLIAI, ne bendrybėmis 
ar teorijomis, pvz.: „Kai Birutė" 
paklausė tavęs klausimą, pastebėjau, 
kad tu. . .”

4. NAUDINGAI, apie tai, ką 
užsiėmimą pravedęs ar kalbėjęs 
asmuo galėtų pakeisti arba paveikti, 
pvz. nieko nepadeda sakant: „Kam
baryje buvo per karšta”.

5. PAPRAŠYTI, nes asmuo 
labiau įsisavina, kas įvertinimo metu 
sakoma, kai to įvertinimo paprašo.

6. TINKAMU LAIKU — 
netrukus po užsiėmimo, pokalbio ar 
uždavinio.

7. PAGARBIAI, su pasitikė
jimo ir draugiškumo nuotaika.

8. ASMENIŠKAI, kai turinys 
lieka tarp įvertinamojo ir įver
tinančio.

9. SANTŪRIAI — ne perdaug 
iš karto.

10. DALYKIŠKAI apie tai, ką 
kalbėtojas ar vedėjas darė, veikė, o 
nekoks jis ar ji yra kaip asmuo.

aaBaaoaasBBaaaaaHEiaaaasffiaBSt

BaaossBaBBsaaBsaeaaaaaaBeBS^
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AUSTRALIŠKOJE
VIRTUVĖJE

Iš piešinėlių beveik viskas aišku, 
tačiau paminėtini keli dalykai.

Vietoj puodą virš ugnies iškelti, 
galima puodą pastatyti pavėjui nuo 
lauželio (A).

Jeigu kūrenamos kelios ugnys, 
degančius pagalius pernešti galima 
stovyklinėm žnyplėm (B).

(C) laužavietė ugnį nuo vėjo 
apsaugo akmenų sienele. Puodai 
pakabinami ant judamo dvišakio, 
atsirėmusio į tvirtai įkaltą kuolą 
(tokiu būdu įrengiami ir varteliai); 
Puodus nukelti galima tik dvišakį 
pasukus į šoną.

Vienas dažniausių būdų skubiai 
puodą virš ugnies pakabinti yra 
įrengimas (D), kurio skersinis 

MHO t
PLASTXoS

padėtas ant abiejuose galuose 
suvertų dvišakių (kaip skautų vyčių 
lazdų).

Jeigu virtuvė įrengiama labai 
drėgnoje vietoje, pelkėje ar pat
inusioje dauboje, laužavietę galima 
iškelti ant stulpų. Virš grindų paklo
jama molio, žemių ar net smėlio 
(jeigu plyšiai tarp platformos lazdų 
apdengiami lapais ar smulkiais 
pagaliukais prieš smėlį užbarsiant.

Labai atsargiai galima naudoti 
krosnį (F), pirma įkūrus 
tuščiavidurio rąsto vidų. Tačiau 
lengviau yra nedidelę statinę an

didesnę skardinę padėti ant griovelio, 
kuriame ugnis dega ir nuolat skardą 
kaitina. Jeigu pasinaudojame molio 
vamzdžiu (pvz. vandentiekio), 
užtenka viduje gerai ugnį kūrenti, 
žarijas išimti, valgį įdėti. Pagal 
reikalą galus akmenimis, čerpe, lenta 
ar kita riemone uždengti, kad šilima 
ilgiau 1 ikytųsi.

(G) piešinėlis parodo laužo 
degimo konkurso planą. Kiekviena 
pora si ‘.rauna lauželį ant lentos, pro 
kurią is anksto prakalta didesnė 
vinis. Laužas 1 pėdos (30 cm) 
aukščio. Uždegus negalima liesti. Kai 
liepsna pradegina viršutinę virvę, ant 
laužo nukris vandens maišelis.

f f MM S
/ c.

WtVUT£$
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MOTYVACIJA IR VERTYBĖS
SkautybėSr skautiškumas — žmogaus gyvenimui. 

Tačiau skautiški užsiėmimai, programos, renginiai, 
sueigos, stovyklos — visa yra savanorių laisvalaikio 
užsiėmjmas:^mogus dalyvauja, jei turi ar randa laiko nuo 
mokyklos, darbo ir kitų įsipareigojimų; ir žmogus 
dalyvauja, nes skautavimas atsiliepia į jo/ jos vertybes, į 
tai, kas žmogui svarbu ir vertinga.

Čia surašyti 15-24 m. amžiaus jaunimo laisvalaikio 
užsiėmimai pagal vieną skautišką studiją, tyrimus. 
Svarbiausi ir dažniausi laisvalaikio užsiėmimai surašyti 
pirma, eilės tvarka.

Taip pat surašytos svarbiausios 15-25 m. jaunimo 
vertybės, vėl iš tyrinėjimų ir eilės tvarka — svarbiausios 
pirma. (Tarp lietuvių tokios studijos dar nebuvo — ši yra 
kitos grupės studija, todėl nėra lietuviškų vertybių).

Salia užsiėmimų ir vertybių parašyk 
SAVO EILĖS TVARKĄ. PALIKTA VIETOS 
ĮRAŠYTI UŽSIĖMIMUS IR VERTYBES, KURIOS Į 
SĄRAŠĄ NEBUVO ĮTRAUKTOS.

LAISVALAIKIO UŽSIĖMIMAI

. . . 1. Kalbėtis su draugais ir draugėmis.

... 2. Klausytis nuzikos, plokštelių, magnetinių juostų.

... 3. Praleisti laiką savo šeimoje.

. . ..4. Žiūrėti televiziją, vaizdajuostes, klausytis radijo.

.. . 5. Skaityti laikraščius, žurnalus, knygas.

... 6. Būti su savo ypatingu draugu ar drauge.

... 7. Eiti j šokių vakarėlius ir klubus

. . .8. Užsiimti pomėgiais(rankdarbiai, rinkiniai. . .) 

.. .9. Eiti į kiną.

. ..10. Važinėti automobiliu, motociklu, dviračiu.

... i 1. Sportuoti.

. . . 12. Eiti į barą.

. . .13. Eiti į užkandinę, restoraną.

. . . 14. Dalyvauti diskusijų ar studijų būrelyje, grupėje

SVARBIAUSIOS VERTYBĖS

. .. 1. Turėti draugų jr draugių.

. . . 2. Sąžiningai dirbti, mokytis ir būti teisingu.

. . . 3. Su žmonėmis gerai sugyventi ir būti draugišku/ a

. . .4. Padėti kitiems žmonėms

. .. 5. Išgyventi, patirti įdomių dalykų.

.. .6. Būti nepriklausomu, savistoviu.

. . . 7. Išryškinti savo paties supratimą apie visuomeninį 
gyvenimą ir politiką.
. .. 8. Linksmai laiką praleisti.
. . . 9. Tikėti Dievą.
. . . 10. Turėti daug pinigų.
...11. Keliauti ir pamatyti įdomias vietas.
.. . 12. Dalyvauti visuomeninėje veikloje.

KAD GRUPĖ
GERAI VEIKTŲ

Veiksminga ir maloni grupė 
gyvuoja savo narių teigiamu tar
pusavio nusiteikimu. Grupei sveikai 
bendradarbiauti ir susiklijuoti 
padeda:

1. Kai būrelis tokio dydžio, kad 
visi galėtų jame bendrauti, 
dalyvaižti.

2. Kai vienas kitą pažįsta 
(prisisegti vardų korteles, jei reikia).

3. Kai būrelis turi uždavinį kartu 
atlikti, pvz. klausimą aptarti, 
apeigas suplanuoti, vaidinimėlį 
paruošti.

.4. Kai tie patys nariai būrelyje 
dalyvauja ligi uždavinio pabaigos. 
Nauji nariai įvedami tik bėdos atve
ju. -

5. Kai kiekvienas narys jaučiasi 
prisidėjęs įnašu būrelio uždaviniui 
atlikti ir jaukiai su kitais bendrauja.

6. Kai atskiri nariai nėra 
verčiami dalyvauti užsiėmime, 
kuriame nenori dalyvauti (pvz. 
vaidinimėlyje, judriame žaidime)

7. Kai sėdi patogiai, pvz. 
mažame ratelyje, o ne išsklaidyti 
arba eilėmis.

8. Kai sergėjama, kad ir vieniši 
asmenys ir perdaug viską perimantys 
sugebėtų vieni kitus išklausyti ir 
uždavinio darbais dalintis.

9. Kai visi stengiasi ką nors 
išmokti ir savo nuomonę turėti, o ne 
lyg apie viską nusimanyti arba 
jokios nuomonės neišreikšti.

10. Kai grupė nuvargsta ar 
užsiėmimas perdaug ištęstas, įter
piama daina, žaidimas, trumpi per? 
traukėlė.

4
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PASAULIO
LIETUVIŲ 
JAUNIMO

PADANGĖJE
JAU ŠEŠTASIS KONGRESAS

Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresai greitai pasivys tautines 
stovyklas savo skaičiumi: VII 
Tautinė stovykla švenčia lietuvių 
skautijos 70 metų sukaktį, o Australi
joje 1987 m, pabaigoje ir 1988 m. 
pradžioje VI-asis Jaunimo kongresas 
atšventė šių renginių 21-ąjį gimta
dienį. VII PLJK įvyks Pietų 
Amerikoje 1991-2 metais.

Kai kurie šio kongreso dalyviai 
jau buvo Australijoje prieš 10 metų, 
kai pagrindinė VI TS vyko Gib 
Parke netoli Melbourne. Daugumas

»fW#(WWWm#WW#WWW#WW##W»WW**^****#******’*#*****w****

SKAUTĖJ TARNYBA JAUNIMO SĄJUNGOJE
VI Pasaulio Lietuvių Jaunimo 

kongresas 1987-1988 m. pervartoje 
išrinko naują PLJ Sąjungos valdybą, 
kurioje dalyvauja trys skautų są
jūdžio nariai, Toronte skautaujantys 
ir ,,Romuvoje”daug metų stovyklau
jantys:

Alvydas-Petras Saplys

1987 m. baigęs komercinius 
mokslus bakalauro laipsniu. Šv. 
Mykolo gimnazijos Ontario stipen
dininkas. Baigęs lietuvių Maironio

250 jaunuolių, atskridusių iš kitų 
šalių, tai buvo pirma viešnagė po 
Piety Kryžiumi.

Šio kongreso pirmininkas buvo 
v. s. Henrikas Antanaitis, buvęs 
Tautinės stovyklos Australijoje 
viršininkas prieš dešimtmetį; studijų 
dienoms vadovavo mūsų sąjungos 
narys gdr. Antanas Stepanas. 
Kiekviename mieste ir kiekvienoje 
programoje skautai, skautės, ir 
vadovai talkino šiam pasaulinio 
masto renginiui, sukvietusiam iš 
dvylikos kraštų ir keturių žemynų.

Jaunimo kongresai derina 
lietuvių jaunimo veiklą išeivijoje, 
'aptaria ateities gaires ir įvertina 
nueitą kelią. PLJK yra kartu ir PL 
Jaunimo sąjungos seimas, kuris 
išrenka naują valdybą ligi ateinančio 
kongreso.

Apie VI PLJK plačiai rašo 
„Pasaulio Lietuvis”, PLJ žiniaraštis 
’’■ periodinė lietuvių spauda.

mokyklą. Aktyvus lietuviškoj veikloj 
nuo pat vaikystės. Skautų 
draugininkas, nuolatinis 
stovyklautojas, „Gintaro”ansamblio 
šokėjas. Reiškiasi sporte, ypač 
krepšinyje. Krepšinį žaidė šv. 
Mykolo gimnazijos -rinktinėj 
(komandos kapitonas), vėliau 
Toronto universitete ir lietuvių 
„Aušros” klub u Už skautišką veiklą 
apdovanotas Pažangumo ir Tėvynės 
sūnaus žymenimis. Dirba kaip kom
piuterių specialistas. Vl-ame PLJ 
kongrese Australijoje išrinktas 
PLJS-gos pirmininku.

t

Daina Kalendraitė

Gimusi 1965 m. Studijuoja 
politinius mokslus Toronto univer
sitete. Yra „Gintaro” ansamblio 
šokėja. Jūrų skaučių vadovė. Veikli 
,,Juodojo kaspino” dienos 
demonstracijose, trėmimų minė
jimuose ir pabaltiečių renginiuose.

^Baigusi lietuvių, mokyklą ir 
lituanistikos kursus. „Miss Vilnius” 
tarptautiniame karavane Toronte. 
Dažna pranešėja renginiuose.

Mirga Šaltmiraitė

Nuo vaikystės LSS narė nuo 
paukštytės iki akad. skautės. Kasmet 
„Romuvos” stovyklautoja, taip pat ir 
TS bei Jub. stovyklose. Prityr.

skaučių d-vės adj. bei draugintnkės 
pareigose, kelerius metus vadovavo 
Stp. Kairio muzik. vienetui. 
Penkmętis taut, šokiuose, priklausė 
„Gintaro” dainininkėms; baigus 
Maironio šeštadieninę ir Lit. kursus 
Toronte, metai Vasario 16 gim
nazijoje.

Mirga mano, kad per ateinančius 
4 metus PLJS valdybos darbai laikys 
ją gan užsiėmusią.

* * #

PLJS buvo įsteigta II PLJK metu 
1972 m. Tai kongrese, kuris baigėsi 
stovykloje „Romuvoje” ir uždaryčiu 
Toronte.
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ATSPĖKITE: kieno skeletus čia nupiešė 
sesė Bitė

14

ą^finiz — j 
k9|JBA — g 
‘sunz — q

:o>p:s)E ąjjg ąsas

sįjue — 9 
‘ąuoizpzag — ) 

‘ąAJEJj — g 
‘snSoiuz — y 
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LSF PUSLAPIS

Šiais sukaktuviniais metais 
Lietuviškosios Skautybės Fondas 
yra suaktyvinęs lėšų telkimo akciją: 
yra užplanuota vakarų-balių fondui 
paremti bei kitais būdais bandomas 
atkreipti lietuviškosios visuomenės 
dėiriesVs į fondo pastangas.

Privalu, kad ir LSS nariai kuo 
aktyviau prisidėtų. Šia proga vėl 
prisiminsime, kas tas mūsų fondas 
yra.

Lietuviškosios Skautybės Fon
das, kurio tikslas yra kaupti lėšas ir 
remti 'lietuvių skautų veiklą, buvo 
įsteijgtas 1975 m. liepos 30 d., LSS 
Tarybai priėmus LSF nuostatus.

LS Fondo lėšų paskirstymą 
prižiūri Tarybos Pirmija, kuri pradė
jo fondą su $10,000 įna?u. 
Tolimesnės lėšos sudaromos iš_
vadovybės bei vienetų įnašų, aukų, 
palikimų ir kitų pajamų.

fondo reikalų vedėju buvo 
pakviestas v. s. Česlovas Kiliulis, 
kuris šiose pareigose darbuojasi jau 
trylika metų.

* * ♦
LS Fondas yra Lietuvių Skautų 

Sąjungos padalinys. Fondo iždas 
tikrinamas JAV federalinės valdžios 
ir LSS revizijos komisijos. Fondą 
ugdo ir tvarko valdyba, kurią sudaro 
trys LSS nariai, išrinkti Pirmijos 
keturiems metams, ir keturi nariai, 
po vieną išrinkti LSS Tarybos 
Pirmijos, Seserijos, Brolijos ir 
Akademinio Skautų Sąjūdžio. 
Aukos renkamos JAV, Kanadoje, 
Anglijoje, Australijoje, Pietų 
Amerikos valstybėse ir visut, kur yra 
lietuvių skautų.

|Xukų rinkimui palengvinti fondo 
valdyba kvietėsi j talką eilę atstovų 
įvairiose lietuviškose kolonijose. 
Atstovams leidžiamas ,,Ben- 
dralaiškis”, kuriame rašoma apie 
valdybos sumanymus, posėdžius ir 
naujus planus. Visi aukotojai kasmet

gauna metinį leidinėlį su metine 
apyskaita ir visų tų metų aukotojų 
pavardėmis. Stambesnių sumų 
aukotojams įteikiama dail. Vytauto 
Igno grafikos raižinys „Skautija” su 
specialiu įrašu. Didesniam aukotojų 
paskatinimui valdyba išleido 
žymiųjų ženklų seriją, būtent: 
dailininkų V. Jonyno, R. Viesulo ir 
A. Tamošaičio.

Dabartiniu metu LS Fondo 
pagrindinė suma jau viršija 135 
tūkstančius dol., o kasmet 
išdalinamos palūkanos yra virš $10,- 
000. Žymiausios sumos yra skiriamos 
jaunųjų skaučių/skautų vadovų 
lavinimui, skautiškiems leidiniams ir

VISI Į LSF VAJŲ!

Lietuviškosios Skautybės Fondas, 
juhgdamasis į jubiliejinių LSS metų 
darbo, talką, ruošia didelę loteriją, 
kurios pelnas skiriamas VII TS 
išlaidoms dengti. Fondas jau yra

7-jl TAUTINĖ STOVYKLA

1 B jgpj j > '
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v. j. Č. Kiliulis sega LSF ženklelį 
sesei A. Šenbergienei. Kairėje — šių 
metų sukaktuvininkė sesė Mega.

rajoninei skautiškai veiklai pagyvin
ti. LS Fondas taip pat, pagal išgales, 
remia suvažiavimų ir didesnių 
stovyklų ruošą.

(A. M. inf.)

išsiuntinėjęs laimėjimų knygeles — 
10 bilietų, 10 dol. auka. Laukiamos ir 
didesnės aukos.

Kviečiame visus kuo gausiau 
jungtis į TS lėšų telkimą.

Auka LS Fondui — gerasis 
darbelis mūsų Sąjungai!
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LATVIAI skautai išeivijoje 1987 
m. atšventė savo 70 m. sukaktį.

W**#******»**e*^***e*»##e#**W^##

NAUJI BSA 
ŽENKLAI

AMERIKOS skautų sąjunga ; 
1986 m. pradėjo vilkiukų šakoje 
daryti pakeitimus, kurie baigsis po 
1988 metų. Visų' pirma pajaunintas 
vilkiukų amžius nuo antro į pįirmą 
mokyklos skyrių; Ši šaka vadiųama 
tigriukais. Vilkiukų programa 
einama antrame skyriuje, meškiukų 
— trečiame, ’’Webelos” šaka — 
ketvirtame ir penktame, o šeštame 
skyriuje jau pereinama į skautus. 
Tarp jauniausių grupės ir vilkiukų 
visi nauji sąjungos nariai įgyja 
(lūšiuko) ženklą (Bobcat žymenį). 
Nuo dabar šie pažangumo laipsniai 
bus einami pagal mokyklinius 
skyrius, išskyrus Mormonų 
bažnyčios globojamuose tuntuose, 
kurie laikysis amžiaus ribų.

JAV katalikų vyskupai ragina 

visas parapijas turėti skautų ir 
skaučių vienetus. Juneau (Aliask,os) 
vyskupas M.H. Kenny yra Katalikų 
skautų komiteto vyskupiškas patarė
jas. Vyskupas tiki, kad skautavimas 
praturtina parapijų uždavinį 
vaikams bei jaunimui patarnauti, nes 
skautybė skatina iniciatyvą, pasitikė
jimą savimi, pajėgumą vadovauti, 
darbštumą ir atsakomybę, lavina 
pilietiškumą, pagarbą kitų teisėms 
bei įsitikinimams ir ugdo 
sveikatingumą. Vyskupai pabrėžia, 
kad skautų įstatai ir įžodis moko 
tinkamą pagarbą vyresniesiems, 
vysto kitiems patarnaujančią 
nuotaiką ir ugdo krikščionišką 
gyvenimo būdą. Taip pat teigia, kad 
skautybė stiprina šeimas, nes tėvai 
skautavime turi svarbų vaidmenį, o 
suaugę čia turi progos įsijungti į 
parapijos darbus, imdamiesi 
vadovavimo skautuose. Kiekviena 
vyskupija turi skautavimo komitetą, 
kasmet ruošiamos skautų rekolekci
jos, profesijų bei pašaukimų 
savaitgalio stovyklos.

įvairios JAV religinės ben
druomenės — tikybos turi savo 
religine^ specialybes arba žymenis. 
Katalikų . žymenys yra: „Parvuli 
Dei” — vilkiukams, „Ad altare 
Dei” — skautams, „Popiežiaus 
Pijaus XII” — prityrusiems ir 
gimnazijos amžiaus skautams. „Šv. 
Jurgio” — suaugusiems; Rytų 
Katalikai turi žymenį „Šviesa, yra 
Gyvenimas”. Pažymėtina, kad JAV 
skautų sąjungoje tegali veikti 
draugovės ar vienetai, kurie turi 
kokį nors institutinį globėją: 
parapiją, organizaciją, įstaigą. 
Liuteronų skautų žymuo yra „Pro 
Deo et Patria”. Ženklus turi taip 
pat žydai, armėnai, zoroastrai, 
budistai, moravitai, baptistai, 
protestantai bendrai, stačiatikiai, 
episkopalai, mohametonai, indai, 
lenkų tautinė, universalistai, , ir 
bendras žymuo visiems.
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ANGLIJOS 3 .W0 prityrusių 
skautų pernai vasarą laivu nuplaukė į 
Daniją „Vikingų nuotykių” kelionei.

INDIJOS skautų sąjungos cen
tras išleido knygutę apie kom
piuterius, jų dalis ir naudojimą.

TAILANDIJOS tautinės 
stovyklos tema buvo „Skautybė 
jaunimo vystymuisi”, ir dalyvavo 
apie 6.000 skautų ir vadovų.
*###*###*******#***«******«-

KOLUMBIJOS skautų sąjunga 
pasirašė dvejų metų sutartį su 
Jungtinėmis Tautomis (UNICEF; ir 
krašto švietimo bei sveikatos 
ministerijomis vykdyti kūdikių 
maitinimo programą.

,,SCOUTAID” (skautiška 
pagalba) yra finansinis vajus, 
paruoštas Pasaulinio skautų biuro. 
Įvairių šalių skautų sąjungos suranda 
suaugusių, kurie kas mėnesį paauko
ja mažą pinigų sumą skautų 
reikalams, o sąjungos vadovybė šias 
lėšas, administruoja, padėdama 
Pasaulio skautų visuomenės

, vystymosi programoms.

17

EUROPOS mišri skautų ir 
skaučių darbo grupė jaunimo 
reikalais išleido 48 psl. dokumentą — 
kaip patobulinti skautavimą Eu
ropoje 14-18 m. jaunimo tarpe.

NORVEGIJOS IR TAN
ZANIJOS skautų sąjungos ben
dradarbiauja, Afrikos krašte 
įsteigdamos smulkios pramonės, 
įmones ir žemės ūkio kursus. Pro
jektą prižiūri Pasaulinis skautų 
biuras.

JŪRŲ SKAUTŲ Paryžiaus 
vieneto buvę keturi vadovai savo 12 
metrų laivu „La Cavale” per 18 
mėnesių apiplaukė Atlanto, Ramiojo 
ir Indijos vandenynus. Nors — jų 
žodžiais „laivas sunkus ir lėtas”, 
jis saugus ir stiprus, o tai audringose 
jūrose labai svarbu. Daug kur 
susitiko su skautų vadovais, skautais 
ir valdžios pareigūnais, 
pasikalbėdami apie skautavimą. 
Svarbiausias’jūreivių įspūdis buvo, 
kad skautybė yra tarptautinis są
jūdis, ir kas skautybė savo širdyje turi 
gali greitai ir ištikimai susidraugauti.
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KAZIUKO
MUGIŲ

AKIMIRKOS

TORONTO

Toronto Šatrijos ir Rambyno 
tuntai gražiai pasirodė kovo 6 d. 
Prisikėlimo parapijos salėse vykusio
je Kaziuko mugėje 9:15 val.ryte 
mugės komendanto s. P. Butėno 
komandos sušaukti broliai ir sesės 
rikiavosi prieš savo paviljonus 
iškilmingam atidarymui.

Mugę atidaryti šiemet pakviestas 
pirmasis buvęs tuntininkas Toronte 
j. v. s. H. Stepaitis. Po trumpo 
sveikinimo brolis Stepaitis atrišo 
vilkiuko ir paukštytės laikomos 
tautinės juostos mazgą. Šia proga 
LSS garbės ordinai buvo įteikti A. 
Sapliui, R. Garbaliauskui ir ižd. D. 
Karosui.' Ordinus įteikė v. s. K. 
Batūra.

, 18

Po atidarymo Prisikėlimo 
bažnyčioje vyko šv. Mišios, kurias 
koncelebravo kunigai K. Pugevičius, 
E. Jurgutis, OFM, ir B. Pacevičius. 
Mišių skaitymus atliko L. Mockutė.

Po pamaldų visi grįžo į mugę, kur 
skautai ir skautės turėjo gyvai suktis, 
stengdamiesi patarnauti gausiems 
lankytojams.

Šių metų Kaziukas gerai ir 
įdomiai paruoštas. Stalai buvo 
apkrauti įvairiais rankdarbiais ir 
skanėstais. Uoliai darbavosi ir 
skautininkių draugovė, visą sceną 
užėmusi su savo laimikiais. 
Skautininkės stengėsi sutelkti lėšų 
tuntams, kurie vyksta į VH-ąją 
Tautinę stovyklą. Tėvų komitetas ir 
šiemet daug pasidarbavo, 
įruošdamas puikią valgyklą.

Sesė

Toronto mugei ruošiasi DAINOS d- 
vės sesės (iš kai r.)— A/enutė, Daina, 
Lina, Ramunė (nesimato), Aleksan
dra, Kristina. Tilija, Lina ir Raminta.

NEW YORK
Tradicinė skautų mugė vyko 

kovo 6 d. Kultūros Židinyje. Prasidė
jo 12 vai. pamaldomis. Mišias aukojo 
mokyklos kapelionas. Pritaikytą 
pamokslą jaunimui pasakė Tėvas A. 
Prakapas, OFM, Skaitymus atliko 
skautai ir skautės.

Po mišių patrauktas altorius, iš 
abiejų pusių išsirikiavo skautai ir 

'skautės. Priešais sceną ištempė žalią 
kaspiną, kurį perkirpti pakvietė 
buvusią LSS Tarybos pirmininkę 
v. s."Lilę Milukienę. Tarusi trumpą 
žodelį, sesė Lilė perkirpo kaspiną ir 
tuo atidarė Kaziuką.

Šiemet mugė buvo kiek mažesnė, 
nei praėjusiais metais. Su daugeliu 
eksponatų buvo Kidolių šeimos 
stalas. Čia dirbo, degino, pjaustė 
Birutė ir Vytautas Kidoliai. Gražus ir 
turtingas vyr. skaučių židiniečių 
stalas. Jos turėjo gintaro, odos 
dirbinių ir net lietuviškų paveikslų. 
Jaunosios skautės turėjo irgi gražų 
stalą, virš kurio įrašyta: „Lietuviškai 
skautijai 70 metų".

Mažojoje salėje veikė kavinė ir 
buvo galima gauti pietus. Ten vyko 
žmonių spūstis. Veikė ir kiti skautų 
tradiciniai kambariai, pvz. baidyklių 
namas. Buvo ir įvairių laimėjimų.

Visa tai gražu, kas jaunimą 
pratina organizuoti, veikti, judėti.

(p.j.)

BOSTON
Lietuvių skautų .Baltijos’ ir 

Žalgirio tuntų rengta tradicinė 
Kaziuko mugė, kovo 6 d. So. 
Bostono Lietuvių Piliečių d-jos 
salėse, praėjo dideliu pasisekimu 
visais atžvilgiais. Joje gausiai 
dalyvavo visos trys mūsų visuomenės 
kartos — jaunoji, vidurinioji ir 
vyresnioji. Mugėje buvo daug 
skautiškų rankdarbių, lietuviški 
pietūs ir įvairių kitų valgių. Stefos 
Subatienės su talkininkėmis gana 
gerai paruoštas vaidinimėlis, kurio 
dekoracijos, kostiumai, o ypač 
atlikėjų gana taisyklinga lietuvių
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kalba džiugino žiūrovus. Tokie 
vaidinimėliai yra labai reikšmingi 
jaunosios kartos auklėjime ir 
ruošime lietuviškiems' darbams. 
Tektų džiaugtis, jei skautai dažniau 
pasirodytų su tokiais vaidinimais, 
ypač įvairių tautinių švenčių ir 
minėjimų programose. Suruoštas 
vaidinimėlis rodo, kad tai galima 
padaryti, jei tik yra kam tuo rūpintis.

P. V.

CLEVELAND

Kovo 20 d. Dievo Motinos 
parapijos patalpose sėkmingai prav
edė tradicinę Kaziuko mugę. 
Iškilmingam atidarymui vadovavo 
sesė VirginijaiJuodišiūtė.

.Neringos'’tunto tuntininkės Juli
jos Taorienės pakviesti, perkirp;
kaspinų mugę atidarė skautininkai 
A. Bartuškienė ir V. Civinskas. 
Trumpu žodžiu sveikino LS Seserijos 
Stefa Gedgaudienė ir Brolijos VSP 
Gintautas Taoras. Invokaciją 
sukalbėjo parapijos klebonas 
Gediminas Kijauskas.

Lietuviška tautodaile papuošti 
stalai ir šiemet buvo gausiai apkrauti 
skautų ir skaučių sukurtais rankdar
biais.

Akį viliojo ir į rankas paimti 
prašėsi meniški medžio pjaustiniai — 
žvakidės, laikrodžiai, vaikams 
žaislai, rankšluostinės ir kt.

Neatsiliko ir sesės dailiai 
išsiuvinėtais rankšluosčiais ir kitais 
įdomiais rankdarbiais bei lietuviškais 
maisto gaminiais. Meniškai išrikiuoti 
„ežiukai”, lietuviški sūriai, virtiniai, 
dailiausi margučiai. . .

Darbščioje brolio Vlado 
Bacevičiaus stalas kaupė didelę 
pasiūlą skautiškų įvykių nuotraukų, 
ženklų ir kt.

Iš 1 virtuvės sklido kvapai, 
kviesdami pasivaišinti lietuviškais 
pietumis, pasigardžiuoti skaniausiais 
tortais. Pirmą kartą veikęs „salotų 
stalas” pritraukė daugumą svečių.

Clevelando sesių-brolių
pasirodymas per Kaziuko mugę.

Čia padėkos nusipelno mamytės, 
niekad neatsisakančios savo darbais 
paremti.

Smagiausi mugėje buvo vaikai: 
jų krykštavimas pripildė mugės 
patalpas.

Turtingą laimėjimų stalą turėjo 
židinietės. Čia buvo galima laimėti 
tautiniais drabužiais puoštas lėles ir 

Veteranai A. Vaitaitė-Bartuškienė ir 
V. Civinskas atidaro Clevelando 
skautų mugę.

\

kitokias puošmenas.
Mugė baigta trumpa programėle: 

vaizdelį sukūrė Aurelija Balašai- 
tienė, o vaidintojus paruošė Vilija 
Klimienė. Abi sesės vertos padėkos 
už šį darbą Skautiškam jaunimui ir 
vėl buvo puiki proga gražiai 
pasirodyti scenoje.

Mugė buvo sėkminga, smagi ir 
visiems paliko • malonius 
prisiminimus.

v. sk. Audra Bielinienė
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‘Los Angeles mugėje prie skautiškų 
rankdarbių stalo Palangos tunto 
vadovės. Iš k.: R. Baipšienė, Ina 
Sekieriė, P. Jocienė, Rima 
Navickaitė, Laima Jarašiūnienė, 
Gailė Radvenytė, tuntininkė Danutė 
Giedraitytė, A Ifa Pažiūrienė. Vidury
je — viešnia iš Atlanto rajono v. s. 
Milda Kvedarienė.

LOS ANGELES
Šio miesto skautiškoji Kaziuko 

mugė įvyko sekmadienį, kovo 6 d. 
šv. Kazimiero parapijos patalpose, 
kieme ir abiejose parapijos salėse. 
Puikus namuose keptų pyragų, 
duonos ir kitų lietuviškų skanumynų 
stalas greitai ištuštėjo. Labai įdomūs 
ir originalūs natūralių grybų or
namentai buvo labai greitai išg
raibstyti; daugelis juos pirko ne tik 
sau, bet ir kitataučiams dovanoti. 
Tie natūralūs grybai — s. A. 
Pažiūrienės meniška išmonė.

Netrūko ir velykinių margučių, 
medinių lėkščių, išdegintų 
lietuviškais ornamentais, lėlių, dir
binių iŠ jūros kriauklių ir kitų 
gėrybių. Nestigo stalų su laimikiais.

Vyresnieji skautai ir skautės 
apatinėje parapijos salėję tęsė savo 
tradiciją kasmet įruošti kavinę vis 
kita tema. Šiemet atėjo eilė 
arabams.. „Šeikai” pardavinėjo 
kavą ir „oaziškus” gėrimus, o 
„haremų” merginos patarnavo 

svečiams prie stalų.
Skaučių LDK Gražinos būrelis 

viršutinėje parapijos salėje suruošė 
lietuviškus pietus su kugeliu, 
dešromis, kopūstais.

Mugę atidarė Jonas Petronis (jo 
dėka Tautiniuose namuose gautos 
patalpos skaučių vedamam 
knygynui, skautų,-čių būklui) ir s. 
Rimtautas Dabšys, Ramiojo 
Vandenyno rajono vadas. Abu už 
didelius nuopelnus ir darbus ap
dovanoti dideliais (ir skaniais) 
„medaliais”, kuriuos iškepė pačios 
skautukės.

Prie „Pušelių” kepsnių stalo Los 
Angeles mugėje. Iš k.: P S. Jūratė 
Šepikienė, ps. Rima Baipšienė, 
rajono vadeivė s. Laima Jayašū- 
nienė, viešnia iš Atlanto rajono v. s. 
Milda Kvedarienė, tuntininkė s. 
Danutė Giedraitienė ir v. s. A. 
Pažiūrienė, „Pušelių draugininke.

OH > C I
Kaziuko mugė vyko Jaunimo 

centre, užimdama visus erdvius 
rūmus — salės', kavinę ir kambarius. 
Pasiruošimui buvo pašvęstas visas 
šeštadienis (kovo 5 d.): nuo ankstyvo 
ryto kaukšėjo plaktukai,,be paliovos 
buvo varstomos JC durys, klegėjo- 
dirbančiųjų balsai.

Bendro -darbo pastangomis, iki 6 
vai. vakaro visi trys aukštai tapo 
laukia prekyviete, kokios galėtų 
pavydėti ■ ne vienas komercinis 
prekybos centras.

Mugės atidarymas įvyko sekma
dienį. 10 vai. ryto. Atidarymą prav
edė Aušros Vąrtų tunto vyr. skautės. 
Su smagia daina buvo sutiktas 
gausus būrys garbės svečių. Mugė 
atidaryta Lietuvos general, garbės 
konsului V. Kleizai tarus sveikinimo 
žodį ir perkirpus trispalvį kaspiną. 
Garbės svečiai apžiūrėjo didž. salėje 
įrengtus keturių tuntų paviljonus ir 
akademikų turtingą lietuviškos 
spaudos bei knygų parduotuvę, 
sveikinosi su prieš paviljonus 
išsirikiavusia skautija, pasitinkančia 
svečius vienetų šūkiais ir 
dovanėlėmis. Garbės svečių įkandin 
sekė ■ gausūs* mugės lankytojai, 
apguldami paviljonus, pripildydami 
puošnias kavines (kurių buvo net 
šešetas), ilgom eilėm rikiuodamiesi 
prie Aušros Vartų ir Kernavės tuntų 
valgyklų. Mažieji, apžiūrėję 
laimikius, būriavosi prie gausių 
laimėjimų lentynų, skubėjo į antrame 
aukšte įrengtus vaikiškų interesų
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kambarius. Jaunuoliai,-ės spietėsi jų 
skoniu įrengtuose kambariuose, iš 
kurių sklido tranki džiazo muzika.

Mugę aplankė daugiau negu 
5.000 įvairaus amžiaus asmenų.

Reikia stebėtis, kad ir sumažėjus 
skautų eilėms, mugė vis tokia pat. 
gausi ir turtinga skautiška išmone: 
vis sugalvojama naujų ir įdomių 
dalykų. jp (santr.)

Chicagos skautų,-čių Kaziuko mugę 
atidaro generalinis Lietuvos kon
sulas V. Kleiza, asistuojant LSB 
Vyriausiam ' Skautininkui G. 
Deveikiui ir Tarybos vicepirm. Ir. 
Kerelienei. Niiotr. J. Tamulaičio.

DETROIT
Gabijos ir Baltijos tuntų Detroite 

mugė vyko kovo 20 d. Pasitaikė 
saulėta diena, tai ir į Dievo Ai: 
dos lietuvių parapijos Kultūros 
centrą prigužėjo daug žmonių, ypač 
mažų vaikučių. Kad ir atitrūkę nuo 
skautiškųjų vienetų bei gyveną 
■tolimuose priemiesčiuose, buvusieji 
broliai ir sesės suvežė savo atžalyną 
pasidžiaugti tradicine muge.

Kaip ir kasmet, darbelių 
netrūksta. Skoningai papuoštas 
įdomiai išdėstytais rankdarbiais akį 
traukia vyr. skaučių Židinio stalas. 
Ypač gražios skautų koplytėlės ir 
kiti medžio drožiniai, kuriuos visą 
žiemą kūrė tėvelis su sūnum. 
Paukštytės tempia savo tėvelius ir 
senelius prie savo gamintų darbelių, 
o išdidūs vilkiukai pardavinėja iš 
medauninko keptas į: ’ ir
baravykus. Prityrus” ....
juose tuntuose nedaug, tačiau mugė
je išsijuosę darbuojasi. Akademikai 
pardavinėja Akad. Skautų leidyklos 
ir kitas lietuviškas knygas, medinius 
margučius, kuriuos žmonės greitai 
išperka. Skautininkai platina 
bilietus velykiniam stalui. Veikia 
valgykla: iš tolo kvepia dešros su 
kopūs&is^, kugelis ir cepelinai. Šių 
Detroite ’ tik retkarčiais yra proga 
pasmaguriauti, todėl valgykloje iL

Gabi/os skaučių būrelis prieš savo 
paviljoną Detroito skautijos mugėje. 
Nuotr. Lino Barausko.

giausia eilė. Mažiesiems netrūksta 
įvairių žaidimų, o maloni ir netikėta 
staigmena: lėlių teatras.

Mugę atidaro s. Juozas Orentas, 
Vidurio rajono vadas, ir Liet. Ben-

TAUTINĖ STOVYKLA čia pat.
Ar jau pasiruošta?
Ką nusiveši į TS?
Ką duosi ir kuo prisideki, kad 

Tautinė Stovykla tikrai pasisektu!
Prisidėk, kuo gali. 

druomenės Detroito apylinkės pir
mininkė Nijolė Zelwinder. Apie 
trečią valandą dovanų 
pasidalinimas, paskutinis šioje 
mugėje įvykis, kuriuo ir pasibaigia 
šįmetinė, jau trisdešimt • pirmoji 
Kaziuko mugė Detroite.

I. r.
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ŽLEMA PILĖNŲ 
TUNTE

Pilėnų tunto skautai ir prityrę 
skautai turėjo eilę įdomių sueigų ir 
iškylų praėjusią žiemą. Lapkričio 
mėn. skautai lankė General Motors 
Lordstown įmonę, kur jie matė, 
kaip automobilius montuoja. 
Traukinėliu skautai važiavo per 1 
,mylios ilgio fabriką ir stebėjo 
automobilio gamybą.

Prityrę skautai ir skautai žiemą 
mokėsi, kaip atgaivinti širdies 
smūgio ištiktą žmogų (CPR). 
Skautai išmoko, ką reikia tokiu 
atveju daryti. Kursą pravedė Euclid 
miesto gaisrininkai. Skautai sužino
jo apie širdies priepuolį ir 
užspringimą. Išmoktas žinias 
skautai bandė ant manekeno. Po to 
buvo egzaminai; kurie išlaikė 
egzaminus, gavo liudijimą iš 
American Heart Association, galio
jantį dvejus metus.

Gruodžio mėnesį Pilėnų skautai 
kandidatai ir Neringos tunto 
skautės bei paukštytės stovyklavo 
amerikiečių skautų stovykloje. At
vykę į stovyklavietę po šeštadieninės 

lituanistinės mokyklos, skautai 
greitai įsikūrė nameliuose ir 
pasidarė pietus. Savaitgalio iškyloje 
skautai rogutėmis slidinėjo, sniege 
žaidė, smagų laužą turėjo, o naktį 
iškylavo.

Nepasiduodami jaunesniesiems 
broliams, vyresnieji skautai ir 
prityrę skautai iškylavo sausio mėn. 
2 d. Broliai nepabijojo net ir -8 
laipsnių F šalčio! Iškylos metu 
skautai atliko 5 mylių žygį mažo 
upelio slėnyje Buckeye Trail 
vietovėje. Sušalusi gamta blizgėjo. 
Iškylos pabaigoje skautai išsikepė 
pietus lauke. Šioje iškyloje dalyvavo 
svečias — brolis Audrius. Po 
iškylos Audrius sutiko lankytis 
prityrusių skautų draugovės 
sueigose. Brolis Tadas atlieka CPR egzaminą.

įlaužo pasirodymas Detroito sesių- 
hrolių iškyloje. R. Belzinsko foto.

Vadovai: A. Belzinskas, A. Miškinis 
ir V. Apanavičius bando savo 
iškeptą pyragą.

Vvresni ir prityr. Pilėnai iškyloje.
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BROLIO
BUTKAUS
AUKSINĖ

SUKAKTIS
Balandžio 17-oji — neeilinė 

Sydnėjaus lietuviams: tą dieną 
atšvęstas vs. fil. prel. Petro Butkaus 
auksinis kunigystės hibilieįus. 
Sukaktuvininkas yra -utini. 
Sydnėjaus Skautą Ziunuo narys, 
ilgametis skautų dvasios vadovas.

Sukaktuvės pradėtos
iškilmingomis pamaldomis šv. 
Joachimo bažnyčioje Lidcombe, 
gausiai, dalyvaujant parapijiečiams 
ir svečiams. Šia proga jubiliantui 
suteiktas specialus popiežiaus 
palaiminimas.

Po pamaldų, salėje vyko jubilie
jiniai pietos, kurių metu nueitą 

kunigo-yisuomųnininko kelią 
išsamiu žodžiu apžvelgė poetas 
Juozas Almis Jūragis. Prel. Petras 
Butkus gimęs 1914 m. Leką ve, 
Nemakščių parapijoje, Žemaitijoje; 
1938 pi. baigė Telšių kun. 
seminariją ir kurį laiką kapelionavo

'magėj- ir Teisiuose. 1943 m. už 
pat..^„nę veiklą vokiečių suimtas ir

JL Saldau kone, stovyklą.
Po karo Tuebingene studijavo 

filosofiją bei kapelionavo 
aplinkinėms liet, pabėgėlių koloni
joms. 1949 m. emigravo Australijon, 
1950 metais pakviestas lietuvių 
kapelionu j Sydnejų; šiose pareigose 
jį’matome ir šiandien — po 38 metų!

Už pastoracinę-visuomeninę 
veiklą lietuviuose karalienės Elz
bietos apdovanotas Britų Imperijos 
ordinu (MBE) ir pop. Jono Pauliaus 
spec, dekretu pakeltas į monsinjorus 
— prelatus.

Prel. P. Butkus visad aktyviai 
jungėsi,. į visuomeninį gyvenimą:

■ vn VLB Krašto valdyboje, 
.„^ovavo savo įsteigtam „Caritas” 
savišalpos fondui, ilgametis Aust. 
Liet. Kat Kultūros d-jos ir 
ateitininkų dvasios vadas; vadovauja 
A. L. Kunigų sekretoriatui. Leido 
žurnalą „Užuovėją”, bendradar
biauja liet, spaudoje, parašė-išleido 
knygą I „Tautų šventovėse”, yra 
sukūręs1 nemažai dainų ir jų melodijų, 
—- kai kurios plačiai paplitusios 
žmonėse.

CHICRGO
Iškilmingo je jūrų skautų,-čių sueigo
je Chicagoje Seserijos jūrų skaučių 
sk. vedėja Dalia Bylaitienė apžiūri 
įdomią bebrų vieneto gairelę, stebint 
LSB jūrų skautų sk. vedėjui Algiui. 
Pauliui ir LSB Vyriausiam 
Skautininkui Gediminui Dėveikiui. 
Nuotr. J. Tamulaičio.

Iškilmingoje Klaipėdos dienos 
sueigoje, pagerbiant žuvusius 
Klaipėdos vadavimo dalyvius, 
žvakes uždega Nerijos tunto sesės 
Rasa Holenderytė, Aleksandra 
Gražytė ir Audronė Gulbinienė. 
Nuotr. J. Tamulaičio.

Į skautus įstojo 1926 m. Raseinių 
gimnazijoje. Nuo 1950 m. pakviestas 
Sydnėjaus Aušros tunto, o nuo 1956 

■— ir LSS Australijos rajono dvasios 
vadovu.

Sukaktuvių vaiš-- baigtos 
menine programa, kunos metu solo 
atlikta keletas jubiliato kurtų dainų, 
paskaityta eiliuotų linkėjimų, 
padeklamuota, pašokta taut, šokių. 
50-čio proga brolis prelatas sveikin
tas žodžiu, raštu, telegramomis iš 
Lietuvos, Europos, Amerikos ir 
įvairių Australijos vietovių.

(B.Ž.)
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Skautas vytis: — Aš jau nūdamas dešimties metų 
vaiku, stovėjau per du metrus, vienas ir be jokio ginklo, 

I prieš kraujo ištročkusį Afrikos liūtą.
Jaun. skautas: — Baisu, kur taip atsitiko?
Skautas vytis: — Cirke ’’Karadin”!

9o.74i.120
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