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Nuožmiausias dvidešimtojo 
amžiaus žudikas Stalinas savo 
kruvinus darbus darė slaptai. Gor
bačiovas nesidrovi žudyti beginklius 
žmones atvirai. Vilniaus gatvėse 
pralietas lietuvių kraujas nebus 
užmirštas. Netoli diena, kada jis visu 
sunkumu užguls Gorbačiovą. 
Neišgelbės jo nei Nobelio taikos 
aremija, kurią jis gavo per apsirikimą.

1991.1.15 9:30

Brangi Vita, Vidmantai ir vaikai:

Rašau po naktinio budėjimo 
Universitete. Rašysiu trumpai ir 
greitai, nes netrukus šį laišką turiu 
atiduoti.

Noriu papasakoti ką mačiau su 
Jonu ir draugais prie Vilniaus televizi
jos bokšto naktį, kai jis buvo štur
muojamas.

Apie pusę dviejų atvažiavom prie 
bokšto. Tankų dar nebuvo. Už 15-20 
minučių atvažiavo tankai. Žmonės 
sustoję prieš sunkvežimius sustabdė 
tankus. Jie pradėjo šaudyti iš 
patrankų tuščiais sviediniais. Nuo 
garso birėjo langų stiklai. Bet žmonės 
stovėjo. Tankai gąsdino 
prožektoriais, šaudė virš galvų, bet 
visi šaukė „Laisvės” ir stovėjo. 
Paskui paleido kažkokius dūmus, 
žmonės vyniojo galvas, veidus, bet 
stovėjo. Man atrodo, kad daug kas

Perkekta i 6 pusi.
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Gorbačiovas atsiuntė į Lietuvą, azijatus. Jis žinojo, kad 
jų. širdys nesudrebės šaudant į beginklius.

Gėlės dedamos toje vietoje, 
kur Gorbačiovo kareiviai 
vykdė savo kruvinus darbus

Tankai ir,automatiniai ginklai nukreipti prieš laisvę 
mylinčius

Kraujo rasa
Kraujo rasa žiemos viduty 
Ne ant žolės — ant miesto. 
Kas nušluostys kraują nuo 

grindinio —
Nuo šventojo Vilniaus veido?

Geležinis Vilkas jį laižo,
Kraują sugeria Vilniaus verbos 
Po žeme, bokštuos, danguj 
Gaudžia Velykų varpai.

Kazys Bradūnas.
Raudonosios Armijos herojai, puola beginklius žmones

5

5



Atkelta i š 4 pus 1.

bijojo, bent aš tai taip, bet niekas 
nebėgo. Paskui pasirodė tankai kitu 
keliu. Jie artėjo prie sunkvežimių su 
smėliu. Ten prieš sunkvežimius 
sustojo vyrai susikibę rankomis, bet 
tankai nestojo. Vyrai pasitraukė, bet 
du sėdėję ant tanko žuvo po jo 
vikšrais. Jie net nesuriko. Mano 
draugas stovėjo per du metrus nuo 
traiškomo žmogaus. Tankai per
važiavo sunkvežimį ir du lengvus 
automobilius ir sustojo. Tada staiga 
pasuko į kalno pusę ir sutraiškė 
mergaitę. Tuo metu pradėjo važiuoti 
sunkvežimiai ir tanketės link bokšto. 
Ten buvo desantininkai. Tankai 
pašaudė ir nuvažiavo į kalną link 
bokšto. Taigi jie galėjo nuvažiuoti ten 
nepervažiavę nei mašinų nei žmonių.

Ir tada prasidėjo žudynės. Prie 
bokšto lyg tvora stovėjo žmonės. 
Kareiviai šaudė į orą ir į žemę, atšokę 
kulkos sužeisdavo. Vienas kareivis 
šaudė serijom tiesiai į minią (gal ir 
daugiau, bet vienas tikrai). Vieną 
kareivį atsisakiusį šauti nušovė 
karininkas. Kas vyko prie pat bokšto 
aš nežinau, bet šaudė, šaudė ir 
šaudė. Važiavo greitosios pagalbos 
mašinos, bet žmonės nebėgo. 
Kareiviai jau buvo bokšte, jie daužė ir 
laužė viską. Kiek žmonių liko bokšte 
ir koks jų likimas niekas nežino. Be 
žinios dingo 84 žmonės, žuvo 14, 
sužeista virš šimto iš jų virš 20 labai 
sunkiai. Tai ką mes matėm ir jautėm 
nepapasakosi. Aš ir dabar nesupran
tu iš kur galėjo turėti tiek drąsos tie 
kas palindo po tankais, kas stovėjo 
prieš šaudantį automatą. Į mane 
nešaudė ir aš gyvas. Man sunku 
rašyt, gal vėliau parašysiu smulkiau ir 
tiksliau, paprašysiu padėti Jono ir 
draugų. Bet rašau, kad tai žinotų ir 
Amerikoj. Liucija Baškauskaitė sakė, 
kad Amerikoje trūksta faktų, gali 
paskelbti, kad Česlovas ir Jonas 
Tallat-Kelpšos matė ir rasim dar 
daug žmonių, kurie matė ir jie 
parašys. Universitete organizuosim 
tų laiškų rinkimą ir siuntimą. Tie 

kurie buvo bokšte ir gynė jį krūtine 
— DIDVYRIAI. Ir jų dar daug ir bus 
dar kraujo, jeigu Bušui jo trūksta. 
Tegul visi pabando įsivaizduoti ką 
reiškia dvi, tris naktis iš eilės stovėti 
šaltyje ir laukti kol atvažiuos tankai, 
kol pradės šaudyti, ir nežinai ką 
nušaus, tave, tavo brolį, draugą, 
moterį ar vaiką. Bet NIEKAS 
nebėgo. Iš ten vėl važiavom prie 
Aukščiausios Tarybos ir vėl laukėm. 
Ir visi galvojo kad jau viskas, irvistiek 
laukė. Deputatai sakė savo 
paskutines kalbas. Iš ryto vėl važiavo 
tankai, bet nesustojo. O žmonių 
buvo dar daugiau, daugiau nei bet 
kada, nors vilties buvo vis mažiau. 
Per naktį pastatė barikadas iš 
metalinių strypų. Suvažiavo sunkūs 
traktoriai ir užtvėrė kelius, o žmonės 
daugėjo. Ateidavo procesijos, laikė 
mišias lenkai ir lietuviai. Skambino 
varpais provoslavų bažnyčia.

Dabar girdžiu, Landsbergis sako/ 
kad bokšte dar yra gyvų užsidariusių 

.,. r , St. Radžiūnas MALDA

Tėve,
Saulę, žvaigždes, mėnuli sutvėręs, 
Vabalėlį šventojo Jono,
Iš tėvynės išgulk žmones — žvėris, 
Globok ją ir saugok iš Siono.

Sūnau,
Mostu rankos, vinim sužalotos, 
Žodžiu lūp^drėkintų actu, 
Baik kalvarijas, baiki golgotas 
Visiems amžiams, visų jos kartų.

Dvasia,
Ateiki ūždama lyg vėjas 
Ir ugnimi degdama kaip degus, 
Sudrauski tautų pavergėjus; 
Sudegink žudančiuosius gulagus. 
Balandi, per Krikštą matytas, 
Meldžiam suklupę palaimos tavos, 
Būk laisvės aušra, laisvės rytas, 
Laisvės diena amžina Lietuvos.

žmonių. Nors Gorbačiovas žadėjo j 
bokštą įleisti sveikatos apsaugos 
ministrą, bet įleido tik į pirmą aukštą. 
Ten turi būti daug lavonų. Kareiviai iš 
ten išveža daug didelių maišų. T ai gali 
būti gynėjai.

Dabar veikia Kauno televizija:

Kaunas TV/RADIO 
telefonas 22-55-52
FAX (007)(0127)22-85-00 — 

22-36-34
TELEX 26-98-57 VYTUN SU

Tai ką sako Gorbačiovas yra 
šlykštus biaurus melas. Ten buvo tik 
Lietuvą mylintys žmonės ir niekas 
nesimušė ir niekas nieko nepuolė ir 
niekas neturėjo ginklų. Žmonės 
stovėjo ir mirė.

Pasistenkit, kad kuo daugiau 
žmonių tą sužinotų.

Mes visi gyvi, sveiki.

Bučiuoju

Česius
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Dubysos 
Draugovės

Sueigos
Kiekvieną šeštadienį po 

Donelaičio lituanistinės mokyklos, aš 
su savo draugėmis važiuoju, į 
Jaunimo Centrą, į paukštyčių sueigą. 
Kiekvieną sueigą pradėdami su 
užkandžiais. Kas kartą skirtingas 
būrelis padengia stalą, išdeda 

sausainius, gėrimus ir servetėles. 
Kiekvieną būrelį pakviečia 
pasivaišinti. Tuo pačiu laiku viena iš 
sesių patikrina lankymo lentelę.

Užkandusios einame į koridorių 
išsirikiuoti. Kas savaitę skirtinga 
paukštytė būna komendante. Duo
dant raportus, sukalbame maldą ir 
pakartojame įžodį arba sugiedame 
Lietuvos Himną.

Užbaigus rikiuotę, vyksta 
įdomiausia dalis: rankdarbiai, 
žaidimai ir dainos. Man labai patinka 

rankdarbiai, ypač kai darėme lapų 
vitražus. Tarp vaškinio popieriaus 
išdėjome įvairius lapus, ant viršaus 
uždrožėme spalvotų piešt&kų ir 
užlenkus popierį, išlyginome su 
lygintuvu. Spalvos susiliejo į 
vaivorykštę. Parnešus į nam1- 
pakabinau į langą savo ga. .,os 
vitražą.

Aš džiaugiuosi būdama 
paukštytė.

Riškutė (Stefutė Utz)

NUSIMINUSIAM JAUNUOLIUI
Jaunuoli,
Nepažįstu tavęs, bet žinau būdą, 
nes pats buvau jaunas.
Tu dažnai liūdi, kad žemėj nėr teisybės, 
tu pajutai daug purvo, daug skriaudų, 
tu pamatei, kad žmonės be širdies, 
kad moterys mylėt tiktai turtingus moka, 
kad... žodžiu, šimtas “kad”...
Bet pagalvok ar verta tau liūdėt? 
Dievaž, neapsimoka!
Žinai juk patarlę: “kaip moka kas, taip šoka”

Bet jei įgriso tau gyvybė 
ir nuodais apkalbų jau soti tavo siela, 
ir nori tu palikti šį pasaulį, 
manydamas, kad jie įvertins, 
kad jie supras tą auką, 
kad jie gailės, ar kiek pasitaisys... 
Tu klysti, jaunuoli mielas, 
ar tu žudysi kūną, ar parduosi sielą, 
vis tiek tai niekam nerūpės... niekam. 
Gal būt, smalsumo vedami jie laikrašty žinutę 

paskaitys,
gal vienas koks ir pagailės, 
na — du, o gal net trys, 
bet daugumas tiktai ranka pamos: Tiek tos! 
Tad kam kankintis, pykt, liūdėt? 
Matai, neapsimoka, 
Anapus, kur mes visi sueisim, 
kiekvienas pats savąsias sąskaitas apmoka...

Tu, rodos, neseniai pradėjai eit gyvenimo keliu. 
Beje, iš pradžių tave nešė, bet dabar juk eini vienas. 
Na, tat eik kaip reikia!
Nešauk: “Ak, pavargau, nebegaliu!” 
Suprask: juk taip keliauja visi žmonės; 

nenusimink, jei kas tave nupeikia, 
nesididžiuok, kai giria, 
tik vyk į šalį abejonę!
Jei tave kas kankins, tyčiosis, skriaus, 
tik juokis ir tylėk, 
bet nesišaudyk, nesikark ir pagaliau nesipiauk, 
o kur nors pamiškėn ar paupėn pabėk, 
nusišypsok ir... nusispiauk!

Tau reikia ūpo, ūpo ir dar kartą ūpo! 
Gamtoj yra jo, kiek tik nori.
Dar, ačiū Dievui, nenormuoja oro,, 
Tai nusipurtyk, suspausk lūpas 
ir pagalvok:
Tu jaunas ir gražus, 
(Kiekvienas jaunas ir švarus — gražus) 
Tavo energijos dar niekas nematavo, 
tu jokių mokesčių nemoki, 
tad, būk kaip futbolas — 
juo stipriau tave trenks žemėn, 
juo aukščiau šoki!

Tu — kaip aeroplanas stovi pasaulio aerodrome, 
prieš tave dangaus ir žemės planas. 
Tad kilk!
Skrisk tik aukštai;
Aukštyn drąsiai ir įžūliai!
Tenai aukščiausios rūšies keliai, 
netaisomi jokių plentų valdybų, 
bet geresni už asfaltą!
Daryk jaunystės šuolį 
į laisvę, į erdves!
Tada pajusi galią, pajusi burtą 
laimėjimo, siekimo...
Na, jaunuoli,
Geriausio pasisekimo! Petras Babickas

__
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BADEN- 
POWELLIS IR

TAIKA

Skautija gali atrodyti kaip kokia 
kariška organizacija — uniformos, 
ženklai, vadovų sąranga, 
paklusnumas, įstatai, pareiga 
tėvynei. Gi skautybės įkūrėjas lordas 
Baden-Powell’is 30 metų tarnavo 
britų kariuomenėje. O savo 
paskutiniuosius 20 metų tas pats 
žmogus apkeliavo pasaulį skelb
damas taiką.

Ar anglų generolas atsivertė, visai 
pakeitė savo galvoseną? Tikriau būtų 
sakyti, kad pamažu vystėsi jo paži
ūros, maitinamos įkvėpimo, 
teigiamos nuotaikos ir pačiu 
skautybės vystymusi.

Kartą amerikietis karininkas 
pasakė: „Iš visų gražiausias ir gar
bingiausias jausmas yra tas, kai 
šimtas kareivių kaip vienas puola j 
kovą”. Baden-Powell’is atsiliepė: 
„Ne kareiviai pradeda karą, o 
politikai; kareiviai tik karą užbaigia”.

Prieš pat Pirmąjį pasaulinį karą 
skautybė atrodė kaip pilietiškumo 
mokykla, duosianti jėgos krašto 
pastangoms su priešu kovoti. Anglų 
skautų vadovų tarpe buvo daug 
karininkų, kurie labai vertino 
rikiuotes ir visokias lyg kariškas

pratybas. Baden-Powell’is prieš tokį 
kariškumą labai kovojo, nes įkūrėjas 
norėjo, kad skautiškas lavinimas 
būtų laisvas: „Skautai nėra koks 
karininkų ir kareivių vienetas, 
kuriame rikiuotės ir karinės pratybos 
berniukus pavers į vyrus.”

Pirmajame kare žuvo devyni 
milijonai žmonių. Didžiosios Britani
jos kariuomenėje tarnavo 150.000 
skautų, kurių 10.000 žuvo mūšio 
lauke. Baden-Powll’is galėjo 
didžiuotis skautų narsumu, 
pasiaukojimu, bet ir jautė, kad 
skautybė gali daug daugiau pasauliui 
duoti: suteikti vilties taikai šiame 
pasaulyje.

„Skautų sąjūdis yra sumažėjęs 
(po karo), bet plečiasi iš šalies į šalį, 
kuriasi įvairios skautų ir skaučių 

šakos. Galima manyti, kad ateityje 
vis didėjanti kiekvienos tautos dalis 
taps šios brolijos nariais. Juos riš 
asmeniška draugystė ir sugebėjimas 
suprasti vienas kitą daugiau, negu 
žmonės vienas kitą pažino praeityje. 
Tada jie galės rasti išeitį iš baisiųjų 
pasaulio susikirtimų. Skirtingų tautų 
piliečiai, kartu buvę skautais, bus 
pripratę savo skirtumus ir įtampas 
draugiškais būdais išspręsti. Jie 
sugebės kreipti mintis į taiką, o ne į 
karą kaip ligi šiol.”

Pirmoje pasaulinėje skautų 
stovykloje Londone 1920-ais metais 
dalyvavo 27-ių šalių skautai: — 
skirtingos uniformos, kalbos, 
papročiai, bet visi kartu išgyveno 
bendruomeninį gyvenimą, pagrįstą 
tik vienu bendru įstatymu.— skauto 
įstatais.
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Ir taip pasaulio skautų šefas 
Baden-Powell’is tapo taikos am
basadoriumi. Kaip kas jį pradėjo 
kaltinti, kad skautybė virto 
pacifistiniu sąjūdžiu, tada Baden- 
Powell’is pasakė, kad toks kaltinimas 
esąs priešingas pirmesniam įtarimui, 
kad skautai esą karinė organizacija. 
„Sąjūdžio pagrindas yra savas, 
nepriklausomas nuo jokios partijos. 
Skautybė yra savitas auklėjimo 
būdas, kuriuo stengiamasi padėti 
tėvams ir vaikams jaunime vystyti 
laisvę, dorą, sveikatą, kad būtų 
pajėgūs ir laimingi žmonės, geri 
piliečiai. Teisybė, kad pagal 
skautybės dvasią mes skatiname 
jauną žmogų galvoti apie taiką ir 
draugystę tarp žmonių ir tautų, ir kad 
mes vengiame kariškų metodų. 
Kariški metodai gali mokyti, bet jie ne 
auklėja, nes siekia iš žmogaus 
padaryti mašiną, o ne vystyti jo 
asmenybę ir būdą. Tai nereiškia, kad 
skautai, tapę suaugusiais žmonėmis, 
negalėtų tarnauti kariuomenėje, 
laivyne ar kitaip padėti savo tėvynei. 
Skautai yra auklėjami taip, kad jei 
žmogus nori už savo pilietines teises 
kovoti, jis turi tinkamai pasiruošti 
imtis atsakomybės visuomenės ger
ovei.”

Ka*d skautybė išliktų tuo kas ji 
yra, Baden-Powell’is nuolat rūpinosi, 
kad skautybė neturėtų kitokių tikslų. 
Jis pats atsisakė būti kurios nors 
grupės ar pažiūrų šalininku. 
Visuomet atsisakė politikuoti. Norė
jo, kad ir skautų sąjūdis liktų 
nešališkas, neutralus:

„Mūsų sąjūdis jokiu būdu nėra 
karingas ir nepolitikuoja. Jis priima 
vaikus, nekreipdamas dėmesio; tėvų 
politinį nusistatymą. Todėl, jausdami 
atsakomybę tėvams, mes negalime 
vaikų skirti kokio nors kito tikslo 
tarnybai, nors tikslas ir būtų kilnus. 
Negalime daryti daugiau, negu ragin
ti vaikus susidaryti politinę nuomonę 
pagal savo nuosprendžius, paremtus 
tikromis vertybėmis.

1933 m. skautų įkūrėjas susitiko 
su Italijos diktatoriumi Mussolini’u 
Venecijoje. Pažinęs toje valstybėje 

neva skautišku įkvėpimu įsteigtas 
jaunimo grupes, Baden-Powell’is 
pačiam Mussolini’ui paaiškino: 
„Jūsų sąjūdis yra privalomas, o ne 
savanoriškas, kaip skautų. Jis 
temato siaurą nacionalizmą vietoj 
kūręs platesnę dvasią, apimančią 
visą pasaulį. Jis telavina kūną, o 
neugdo dvasios. Jis veikia minios 
nuofeiką, bet neugdo asmens būdo”.

įMetrukus pasaulis ruošėsi An
trajam pasauliniam karui. Dosniam ir 
šviesiam Baden-Powell’iui tarp
tautinė padėtis turėjo atrodyti labai 
neviltinga. Visą gyvenimą kalbėjęs 
apie viltį, 1937 m. prabilo gan liūdnai:

„Žmonės nebegalvoja, jie yra 
nešami srovės. Tas pats su 
valstybėmis, kurios ruošiasi karui — 
visai be priežasties, kaip kad moterys 
skruostus rožiniai dažo — be

| DAILININKAS

Visą diena Gytis tapė 
Baltoj drobėj su dažais 
Ir nutapė rudą lapę 
Su vaikučiais trim mažais.

Ruda lapė - juodi ūsai 
Uodegėlė taip ilga 
Apie puodus ilgai triūsia 
Visur painos uodega.

Sūnus pirmas ir vyriausias, 
Jį vadina Klystuku.
Jis nuklysta kuo toliausia, 
Niekad neseka taku.

O antrąjį, tą Drebutį, 
Gąsdinu margi geniai.
Bijo net senos bobutės, 
Jei ant nosies akiniai.

Gi Lakūnas, tas mažasis 
Nuolat verkia - jam graudu. 
Sako: - skraido baltos žąsys, 
Aš nuo stalo ant grindų. 

priežasties, nes visas pasaulis taip 
daro. Pasaulis tikrai klysta ”

Už dviejų metų prasidėjo karas. 
1940 m. Baden-Powell’is apsigyveno 
Kenijoje, Afrikoje, ir metus - prieš 
savo mirtį skautams tarė vilties žodį:

„Kai Dievo gerumu taikos 
pavasaris sugrįš, augmenija sužeis 
nauja jėga, stipresne ir skaitlingesne 
negu anksčiau. . . Jeigu kare žūtų ir 
daug mūsų brangių draugų, visi mes 
nežūsime. Ir karas neužmuš dvasios.

, Jūs, gyvi likę skautų vadovai, jūs 
perduosite tą pačią dvasią ir ją 
vystysite dar labiau, jūs jpūsitę 
liepsną, dėl kurios tiek daug bus 
žuvę. . . Labiau negu betkada, at
mindami žuvusius, jūs turėtumėte 
skautuose ugdyti vis platesnę 
draugystę tarp įvairių tautų”.

Z igmas Gavelis

Visą dieną Gyčiui ėmė - 
Šitiek darbo nejuokai, 
Kol nutapė juodą dėmę... 
Kur gi lapė, kur vaikai?

Ši dėmelė - ola lapės 
Miške kvepiančiam sakais 
Ruda lapė oloj slepias 
Su mažučiais trim vaikais.

9
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Linksmą dieną
Kurios iš seno
Jėzų kėlusį girdėjom,

Alleliuja, Alleliuja.

apturėjom, 
norėjom,

Alleliuja jau išvydo Jėzų,
Kursai svietų gydo, 
Žmogus tas kėlės už tiesą,

Alleliuja, Alleliuja.

Nuo to ir velniai drebėjo, 
Kurs pragarą pergalėjo, 
Tėvus šventus išgelbėjo, 

Alleliuja, Alleliuja.

Per tris dienas tenai buvo, 
Tėvus šventus palinksmino, 
Po tam liepė eit su savim, 

Alleliuja, Alleliuja.

Kurie tamsybei būdami, 
Labai graudžiai raudodami, 
Išvydę džiaugės tardami:

Alleliuja, Alleliuja.

Kėlės galybė amžina, 
Ženklų grabo nejudino, 
Sargus grabo pergandino,

Alleliuja, Alleliuja.

Jėzau! per Tavo kėlimą, 
Duok mums griekų atleidimą, 
Po tam dūšios išganymą, 

Alleliuja, Alleliuja.

Tos giesmės keli posmai pa
imti iš kantiškų, kurias parašė 
Žemaičių vyskupas M. Valančius 
Ją giedodavo Velykų rytmetį ei' 
nant tris kartus aplink bažnyčių.

Dabar giedama naujai pritaikin
tais žodžiais.
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Mieli Broliai ir Sesės Kristuje! 1991 m. Velykos

Džiaugsmo, santūraus pasididžiavimo, nuogąstavimo ir viltin
go tikėjimo į šviesenę tautos ateitį nuotaikoje švenčiame šių 
metų Velykas.

Džiaugiamės, kad tauta ir okupacinėse sąlygose tiek daug 
atsiekė politinėje, kultūrinėje, socialinėje ir religinėje srityse.

Džiaugiamės, kad tauta nesusvyravo ir nepasimetė grąsinimų 
bei blokadų akivaizdoje. Su daina ji sausio 13 sutiko automatus ir 
tankus, o vasario 9 plebiscitu visam pasauliui pareiškė i mes norime 
būti laisva, demokratinė nepriklausoma respublika.

Mes nuogastaujame dėl Kremliaus užsispyrimo visomis priemo
nėmis išlaikyti Lietuvą sovietiniame lageryje, tačiau, su visa 
tauta, pasitikėdami Dievo Apvaizda ir tiesos pergale, viltingai 
žvelgiame į.ateitį. "Ar gali būti kitaip, jei mus gina didžiosios 
pasaulio galybės - Tikėjimas, Meilė, Viltis ir Tiesa?"- rašo kruvi
nojo sekmadienio liudininkė Marytė Kontrimaitė sausio mėnesio 
"Dienovidyje".

Šioje nuotaikoje švenčiamos Velykos mus dar labiau suartina 
su Kristumi, kurio gyvenimo kelyje, nuo gimimo iki prisikėlimo, 
įžvelgiame asmeninio gyvenimo ir tautos istorijos raidą.

Protu ir tikėjimu žinome, kad, kaip ir Kristus, kiekvienas 
esame Dievo pašaukti atlikti mums skirtą misiją šiame pasaulyje. 
"Dievas mane sutvėrė, kad atlikčiau jam specifinį patarnavimą," 
sakė kardinolas Neuman. "Jis man pavedė darbą,kurio niekam kitam 
nepatikėjo... jei aš sergu, jei ašT^uliūdime, mano liga, mano 

sielvartas tarnauja Jam. Jis nieko nedaro veltui."
Skirtinguose luomuose ir profesijose atliekame savo gyve

nimo misiją, bet mūsų gyvenimas, kaip ir Kristaus, nors atžymėtas 
kančia, skausmu, apsivylimais ir mirtimi, bet bus apvainikuotas 
garbingu prisikėlimu.

"Gyvenimo vargai, kančios ir neišvengiama mirtis krikščio
nio nesužlugdo, bet padaro daug kilnesniu ir viltingai ruošia jam 
amžiną garbę," /plg. Rom. ^16-1?/, nes jis žino, kad "jei kenčiame 
su Kristumi, su juo ir karaliausime" /2 Tim. 2,12/ ir "kaip Adome 
visi mirštame, taip Kristuje visi būsime atgaivinti"/l Kor.15,20/ 

Verkusio dėl savo tautos Kristaus kančia ir prisikėlimas 
yra ir mūsų taftai stiprybės, paguodos ir tikėjimo į tiesos pergalę 
šaltinis. Rūpintojėliai, koplytstulpiai ir pakelės kryžiai lietuviui 
visada priminė, kad Kristaus gyvenimo kelias yra ir jo kelias. 
Sovietinio siautėjimo metais nugriauti kryžiai šiandien vėl atsta
tomi ir vėl tautai teikia stiprybę jos dorovinio atsinaujinimo ir 
laisvės siekime.

Kai kruvinąjį sekmadienį kun. A. Kleiną, apgultuose parla
mento rūmuose pabaigęs maldas, pasiėmė kryžių su palmės šakele 
ir ruošėsi išeiti, apsaugos vyrai prašei "Kunige, palik mums kryžių - 
su juo mes būsime stipresni" /Katalikų Pasaulis, sausio mėn./.

Šventų Velykų proga sveikinu visus - išeivi joje.-ir tėvynėje, 
linkėdamas kryžiaus ženkle likti stipriais ir ištvermingais. Su 
prasminga viltimi linkiu visiems atšvęsti Kristaus istorinį ir 
musų (tauto sausimąjį prisikėlimą.

t-
Vyskupas Paulius A.Baltakis-.O.T’.M:.

VELYKOS
Jonas Minelga

Velykos! Velykos!
Pievelės jau plikos —
Be sniego.
Iš miego
Pabudo gamta.

O varpas gaust ima, —•
Į Prisikėlimą
Mus šaukia.
Nuplaukia
Virš miesto din-dan.

Suklumpam prie karsto,
Kai spindulius barsto
Saulutė,
Motutė
Plačiųjų laukų.

ft

11



„SKUDURINIAI” 
MARGUČIAI

Bepigu dabar mums, turintiems 
įvairiausių spalvų dažus, marginti 
velykaičius. Seniau tokių prašmat
nybių nebuvo ir niekas apie dažus 
negalvojo, nes gamta suteikdavo 
nuostabių spalvų: samanos dažė 
žaliai, burokėliai — raudonai, džio
vintų rugiagėlių žiedai — mėlynai, 
alksnių žievė — juodai, 
svogūnlaiškiai — rudai ir t.t.

Kiaušinius margindavo vašku 
arba skutinėjimo būdu.

Žemaitijoje, Viekšnių apylinkėje, 
jnargindavo dar kitaip: į skudurėlius, 
maždaug 2O’X 20’ dydžio, įdėdavo 
šlapių svogūnlaiškių ir apvyniodavo 
kiaušinį, kurį stipriai aprišdavo 

medžiaginėmis juostelėmis. Dažnai 
dar aplipindavo ""kiaušinį rūtų, 
dobiliukų ar kitais žaliais lapeliais 
(mes čia turime salerų, petražolių 
žalių lapų).

į puodą su šaltu vandeniu 
įmesdavo dar palaidų svogūnlaiškių 
(stipresnei spalvai), įpildavo truputį 
acto ir virdavo apie 15 min. (Neturint 
gerų-rudų svogūnlaiškių, galima į 
puodą dar įlašinti geltonų dažų). 
Atšaldžius šaltam vandeny, atsargiai 
išvyniodavo, nusausindavo ir ištep
davo lašinukų skūrele — kad 
blizgėtų.

Pabandę šį dažymo būdą, 
nustebsite marmuriniais margučiais!! 
Taip margino velykaičius V. Daugir
daitės Sruogienės tėviškėje Bugiuose 
ir garsiųjų profesorių Biržiškų motina 
Elzbieta Biržiškienė Viekšniuose.

Prisiminė j.v.s. Dalia Sruogaitė

INDIJA

BRAZILIJA

12
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IŠRINKTAS LSS TARYBOS
PIRMININKAS

Stebėtojais dalyvavo: ps. fil. 
Robertas Vitas, v.s. fil. Sofija 
Statkienė, v.s. fil. Vytenis

v.s. fil. Sigitas Miknaitis, LSS Tary
bos pirmininkas.

LSS 1990 metų Vadovybės 
Rinkimų prezidiumas praneša, 
kad naujuoju LSS Tarybos 
pirmininku buvo išrinktas v.s. 
fil. Sigitas Miknaitis.

Teisę rinkti LSS Tarybos 
pirmininką turėjo visi naujai iš
rinkti Tarybos nariai (18), Vyr. 
skautininke, Vyr. skautininkas, 
ASS vadijos pirmininkas ir (6) 
Rajonų vadai — viso 27 LSS 
Vadovybėn išrinkti atstovai.

Remiantis LSS Statutu LSS 
Vadovybės Rinkimų Prezi
diumas kvietė pirmąjį korespon
dentinį LSS Tarybos posėdį 
1990.XII.29 (pašto antspada) 
LSS Tarybos pirmininkui 
išrinkti.

Balsų skaičiavime dalyvavo 
šie LSS Vadovybės Rinkimo 
Prezidiumo nariai: fil. Liudas 
Volodka — Balsų skaičiavimo

komisijos pirm., v.s. Jonas Pa
roms — Mandatų komisijos 
pirm., v.s. fil. Halina Plau- 
šinaitienė — Nutarimų komi
sijos pirm., ps. fil. Svajonė 
Kerelytė — Prezidiumo sekre
torė ir s. fil. Leonas Maskaliū- 
nas — Prezidiumo pirmininkas.

Skautišku saliutu, kairės paspaudimu ir linkėjimais sėkmės perduodamos 
LSS Tarybos pirmininko pareigos. Iš k. Pareigas perimantis v.s. fil. Sigitas 
Miknaitis ir pareigas perduodantis — v.s. fil. Petras Molis.

Nuotr. Teresės Meiluvienės

Statkus.
Slapto balsavimo rezultatai 

LSS Tarybos Pirmininko rinki
muose:
v.s. fil. Sigitas Miknaitis — 17 
v.s. t.n. Stefa Gedgaudienė - 7

Nebalsavo — 3.
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I PASKAITOS 
|MG ALI 
SSsBLJTI 

į ĮDOMIOS!

Seniausias mokymo būdas — 
pasakoti pasakas ir legendas. Taip 
pat labai senas mokymo būdas yra 
paskaitos, kurios šiais laikais 
paįvairinamos filmutėmis, brėžiniais, 
išdalintais lapais. Nors skautų 
metode paskaitų nebūna, tačiau ir 
mokykloje ir visuomenėje čiar 
pasitaiko pranešimų tiktai žodžiu, 
kartais be jokios vaizdinės 
medžiagos. Šių penkių dalių užrašai 
gali padėti.

Pasitaikė, kad viename gausiai 
lietuvių gyvenamam mieste tą patį 
penktadienio vakarą buvo trys 
vakaronės, o skautų vyčių bei 
vyresnių skaučių būreliai norėjo apie 
visus tris dalykus sužinoti. Pasidalino 
į tris būrelius ir užsirašė, kas buvo 
pranešama apie padėtį Lietuvoje, 
apie jaunimo kongreso ruošą ir apie 
naują knygą. Už savaitės būrelių 
sueigoje kitiems papasakojo' apie

NE ŠIANDIEN —
GAL RYTOJ, O
GAL. . . DAR

VĖLIAU

vakaronių turinį, nuotaiką ir išvadas. 
Pranešėjai puikiausiai supažindino 
kitus, pasinaudodami gerai žinomu 
būdu paskaitas atsiminti.

1. UŽSIRAŠYTI. Pranešėjas 
kalbėtojo mintis užrašė per du 
trečdalius lapo, palikdamas dešinįjį 
trečdalį tuščią.

2. SUTRAUKTI. Grįžęs namo, 
tuščioje dalyje, puslapio dešinėje, 
surašė pagrindines mintis ar žodžius 
ir ryšį tarp įvairių paskaitos dalių.

3. PAKARTOTI. Žvelgdamas į 
santraukinius žodžius, sau . at
pasakojo, ką kalbėtojas aiškino, 
pasitikrindamas pagal savo paties 
užrašus.

4. APSVARSTYTI. Įsigilinęs į 
turinį, klausytojas pagalvoja apie visą 
pokalbį — kokios buvo pagrindinės 
mintys, klausimai, tikslai — ir vienu 
kitu žodžiu užsirašo ar pabraukia.

5. PERŽVELGTI. Prieš sueigą, 
peržvelgti svarbiausius žodžius, 
išsireiškimus ir sakinius, kad galėtų 
tiksliai kitiems atpasakoti.

Kartais apie žmonc., sakome, 
kad jie vis darbą, uždavinį, pamokas 
atideda: jau prai jo laikas 
užsiregistruoti stovyklai, ir dar mažai 
kas užsiregistravo; reikėjo baigti 
Ąžuolo ar Gintaro mokyklos rašto 
darbą, bet vis nespėjau; turėjau 
parašyti šį straipsnį, bet nebuvo 

laiko! Kartais būnąs tiek visokių 
pareigų, darbų,* kad visai sustoju ir 
nežinau, už ko griebtis. . . Norisi eiti 
prie šaldytuvo ir užkandžiauti, arba 
senus žurnalus skaityti, arba pažaisti 
ir pavaikščioti, patikrinti televizijos 
laidų kokybę. . . , bet tik nepradėti 
būtino darbo. O gal reikėtų pasilsėti 
prieš pradedant?

Kaip sau padėti tuos uždavinius 
atlikti? Kaip nenuklysti į akligatvį, iš 
kurio nesimato išeities?

1. Atrasti baimės priežastį: kodėl 
nejudu, nedarau? Ar bijau, kad 
negerai padarysiu? Ar kas kita 
nesmagu, nemalonu? Ar bijau žengti 
žingsnį pirmyn mokykloje, san
tykiuose su kitais?

2. Nesistengti iš karto tobulai 
atlikti. Daug geriau negu nieko 
nedaryti yra ką nors padaryti. Vėliau 
galima patobulinti, pagerinti. Kiti 
žmonės tikrai geriau padarys, ar ne?

3. Galvoti pirmyn. Kuo daugiau 
atidedu, tuo sunkiau pradėti. Gal 
geriau dabar, kol uždaviniai 
nesusikrovė — ir dar yra laiko!

4. Atlikti mažą dalį. Visas.- 
uždavinys gali atrodyti per didelis. 
Padalinus darbą į dalelytes, pradėti 
su viena.

5. Nustatyti aiškias ribas. Vietoj 
sakyti, kad šiais metais turiu baigti 
prityrusio skauto patyrimo laipsnį, — 
užsibrėžti, kad programos trečią dalį 
užbaigsiu prieš vakarienę.

6. Vesti sąrašėlį: Kai daug darbų 
— juos surašyti. Atlikus — išbraukti. 
Labai smagu užbaigti, išbraukti — ir 
imtis kito.

7. Išnaudoti laiką. Per dieną 
pasitaiko dešimt laisvų minučių prieš 
valgį ar keliolika minučių autobuse. 
Užsirašyti ką nors, suplanuoti.

8. Dirbti su kitu. Aišku, tam 
skautuose yra skiltys ir būreliai. 
Divese lengviau ruoštis specialybei 
negu vienam. Tas pats su mokyklos 
darbais.

9. Nesiblaškyti. Jeigu 
išsiblaškau, dar sunkiau pradėti ar 
darbą tęsti.

2
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ką reikėtų daryti — bus sunku tas 15 
min. išlaukti.

15 Įsivaizduok pabaigą. Kai 
baigsiu šį darbą, galėsiu brolio, ar 
sesės paklausti, kaip jų darbas eina 
— o gal ir jiems padėti.

16. Nesitikėk stebūklo. Sunku 
atprasti viską atidėti. Užtrunka laiko 
sąžiningai ir laiku įvairius sudėtingo 
gyvenimo uždavinius atlikti.

Taip ir šis rašinėlis pagaliau 
atsirado „Skautų aido” redakcijoje, 
ant stalo ilgą laiką pagulėjęs. . .

10. Aptarti pasekmes. Surašyti 
dviem eilėm: kas bus gero, kai 
uždavinį užbaigsiu, ir kokios 
neigiamos pasekmės, jeigu dar 
atidėsiu.

11. Sau negrąsinti. „Jeigu iki pietų 
nebaigsiu, šiandien nieko 
nevalgysiu”. Jeigu nebaigsi iki pietų 
— dar blogiau.

12. Sau atlyginti už gerai atliktą 
darbą. Jei savo kambarį sutvarkysiu, 
suvalgysiu saldainį. Kai pabaigsiu 
rašinį, eisiu į kiną su draugu.

13. Sau neatlyginti perdaug. Jeigu 
reikia perskaityti knygą mokyklai, po 
dviejų skyrių neišvažiuoti į kitą 
miestą pas draugus. Geriau greitai 
pasimankštinti, išgerti limonado, ir 
skaityti dar du skyrius.

14. Venk atidėti. Jei atsisėdu ir 15 
minučių nieko nedarau, o tik galvoju,

42. -M. -se- Ato
WWWWWWWWWWWWWWWWW

VYRESNIOJO IR JAUNOJO 
VADOVO SANTYKIAI

Pabūkime šią akimirką poetais 
ir romantikais. Atidarykime visas 
vaizduotės angas ir žiūrėkime — 
kas yra MŪSŲ SKAUTYBĖ. O, ar 
tai ne žydintis, žaliuojantis ir labai 
šakotas MEDIS? Pridėkim dar 
dangaus žvaigždynus, paskutinį 
stovyklos vakarą prie laužo, kai 
jauti, kad liepsnos į tave šneka ir 
kai nubrauki ašarėlę, atsisveikinda
mas su draugais . . . Tai kaž kas 
daugiau jaučiamo, mažiau žodžiais 
išsakomo. Tai metų eilė nuo pat 
vaikystės iki jauno vadovo pareigų. 
Kažkas surišta, sava, nebeišmaino- 
ma į nieką. Tai MŪSŲ SKAUTY
BĖ.

Ką mes jai davėme ir ką duo
dame? Ką esame pasiryžę jai duoti? 
Ką iš jos norime gauti? Ieškodami 
surasime skirtingų požiūrių, nuo 
kurių ir pačios SKAUTYBĖS verti
nimas prasideda. Pagal tas pažiūras 
yra ir norai skirtingi. O juk TAS 
NORAS būti skautu/te yra viskas. 
Be jo niekas nepadės. Ir kas gi tas 
NORAS? Idealizmas ar šiaip kas? 
Kiekvienas gal apie tai pagalvoja 
irgi skirtingai.

Mūsų organizacijoje įvairūs 
kursai yra labai naudingi ir reko

menduotini. Jie paruošia skiltinin- 
kus. draugininkus, žodžiu, vadovus 
specialistus. Bet kas ir kaip įkvepia 
Norą būti skautu/te. šiuo atveju 
VADOVU-VE? Nuo šito „KAS” ir 
priklauso santykiai su kitais. Vieni 
daugiau idealistai, kiti veikiami kitų 
motyvų. Ir visi sutelpa, sakysim, 
viename tunte, turi dirbti bendrą 
darbą ir santykiauti. Dar — svarbus 
skirtingumas:AMŽIUS, nors nieka
da nėra lemiantis. Nes grupuotis 
skautiškoje šeimoje pagal amžių 
nebūtų tikslu vadovams-vėms. 
Praktika rodo, kad grupavimasis, 
norim ar ne, vyksta daugiau pagal 
pajėgumą, aktyvumą ir norą dirbti. 
Taigi iš tikrųjų — senų ir jaunų 
vadovų problemos neturėtų būti. 
Problemos prasideda, kai aktyvūs 
maišosi su pasyviais ir kai nesuge
bama pasirinkti tinkamus žmones, 
kai plaukikams liepiama bėgti, o 
•bėgikai kišami į vandenį . . .

Kalbant apie jaunesniuosius ir 
vyresniuosius vadovus, 15 mt. skilti- 
ninkui 30 metų tuntininkas gali 
atrodyti senas. O 60 metų tėvui tas 
pats 30 metų tuntininkas — dar vis 
vaikas, kuriuo net pasitikėti ne 
visuomet galima . . . Taigi jei skautai

3
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SKAUTIŠKĄ VEIKLĄ REIKIA 
PLANUOTI VISIEMS KARTU

vime griežtai laikytumės amžiaus 
ribų, net prie juokingų dalykų 
prieitume. Pav., jauno ir vyresnio 
vadovo ribą imtume 35 metų amžių. 
Kuris nors vadovas savo gimtadie
nio išvakarėse dar svarstytų klausi
mus su jaunimu, o jau rytojaus 
dieną jis nebeturėtų teisės balsuoti, 
nes balsavimo teisė palikta tik 
jaunimui . . .

Manau, kad šio sąskrydžio 
rengėjų „Vyresnio ir jauno vadovo” 
terminai suprasti buvo plačiausia ir 
populiaria prasme, būtent — vyres
nieji. tai tie, kurie kaž kada kažkur 
yra gimę, dabar jau tėvai ir kartu 
vadovai, o visi jaunieji — tai tie, 
kurie gimę jau čia ir pasiekę vadovo 
pareigų. Jei taip — tai santykiai 
daugiau ar mažiau — bus santykiai 
tėvų ir vaikų.

Problema jau labai šakota ir 
reikalautų specialaus aptarimo. Mes 
čia bandysim tik paliesti specifiniai 
tų dviejų kategorijų santykius skau
tų vadovavime.

Vyresnieji.
Kas jie? O . tai kieti riešutai. 

Jokių kompromisų lietuvybės reika
luose. Lietuvą kuria šiame žemyne. 

Praradę kaž kada savo gimtą 
kraštą, mokslus, nuosavybes ir ten 
veikusią Skautybę — čia viską nori 
atkurti, perduoti papročius, kalbą, 
tradicijas. Šito uždavinio skatinami, 
jaučiasi dirbą savo tautai. To 
uždavinio praradimas, būtų jiems 
nepakeliamas smūgis.

Jaunesnieji.
Kas jie? Čia gimę daugiausia 

skautiškų šeimų vaikai. Didesni 
realistai negu jų tėvai. Daugiau 
linkę į pasinaudojimą gyvenimo 
teikiamomis gėrybėmis. Tolydžio 
sudarą angliškai kalbančių lietuvių 
grupę. J skautybę daugiau žiūri kaip 
j būdą surasti draugų, įdomiai 
praleisti laiką, būti kur nors pri
pažintam ir kitoniškam su keista 
uniforma, nuotykingais žaidimais.

Šitos dvi{grupės dirba bendrą 
darbą, turi bendrų reikalų ir užtat 
neišvengiamas jų santykiavimas. Ir 
jis — tas santykiavimas — kiek 
praktika rodo yra geras, įmanomas 
ir labai naudingas ten, kur REIŠKIA

SI, KAD IR NEVIENODU SU
PRATIMU VIENODAS AKTY
VUMAS, kur noras skautauti ir 
vadovauti nėra išblėsęs. Tiek senes

nių, tiek jaunesnių tarpe buvo ir bus 
vadovų, kurie nebeturi tinkamos 
ugnies vadovauti. Su tokiais, kas 
bemėgintų santykiauti, yra vienas 
vargas ir dažnais atvejais — net 
laiko gaišinimas.

Todėl santykiuose labai svarbu:
1) Noras vadovauti ir turėti 

aiškius motyvus — kodėl?
2) Atitikti savo pareigose,
3) Savo darbais įrodyti reikalin

gumą, (esi čia ir čia reikalingas)
4) Pasitikėti kitais, su kuriais 

bendrauji,
5) Būti atviram pasakyti, kad 

vadovauti nebegali.
v.s. Č. Senkevičius

NAUJA SKAUTININKIŲ 
DRAUGOVĖ

Sparčiai augančiame Le
mento, Illinois, lietuvių telki
nyje 1990 m. gruodžio 14 d. buvo 
įsteigta skautininkių ir 
vyresnių sesių draugovė, vado
vaujama s. Jolandos Kerelienės.

Naująjį sesių vienetą LSS Vy
riausia skautininke vs tn Stefa 
Gedgaudienė sveikindama rašo;

„Sveikiname ryžtingas seses, 
siekiančias išlaikyti ir tęsti 
tarpusavio bei veiklos ryšius 
besikeičiančiose laiko ir 
aplinkos sąlygose. Ypač džiugu, 
kad pasilieka šiltas bendra
vimas su nares palydinčia 
Chicagos Skautininkių draugo
ve.

„Sesei Jolandai ir visai valdy
bai linkime sėkmės tiesiant 
gaires naujo vieneto kelyje. 
Tebūnie pateisintas Jūsų 
užmojis ryžtingu ir prasmingu 
darbu, susiklausymu ir darna — 
pavyzdžiu jaunesnei ir vyresnei 
sesei! Geriausios sėkmės ir švie
sios ateities Jums”.
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"LITHUANIAN 
HOTLINE” IR 
"LITHUANIAN

MERCY LIFT”
Čikagoj ir apylinkėse visi žino kas 

yra "Hotline” ir "Mercy lift”, o ar žino 
tolimesnėse vietovėse gyvenantys 
broliai ir sesės? Gal taip, gal ir ne. . . 
Todėl trumpai papasakosime.

Pernai sovietų ginkluoti kariniai 
daliniai, be jokio įspėjimo, jėga 
užėmė Vilniaus Spaudos rūmus ir 
kitus valstybinius pastatus. 
Pasipriešinę tų pastatų darbuotojai, 
vyrai ir moterys, buvo sumušti iki 
sąmonės netekimo. Net Lietuvos 
parlamento narys Zigmas Vaišvila 
neišvengė sunkaus sužalojimo.

Apie šį įvykį buvo pranešta JAV 
lietuviams. Visi laukė daugiau žinių, 
baimindamiesi, kad Lietuvą ištiko 
naujas pavojus. Deja, kelioms 
dienoms prabėgus, vis dar nebuvo 
suorganizuotas žinių perdavimo 
tinklas. Šio darbo pirmieji griebėsi 
apie Lemontą gyvenantys vidurinės 
kartos tautiečiai. Jie nuostabiai 
greitai suorganizavo žinių agentūrą, 
pavadintą "Lithuanian Hotline”. 
Pasaulio Lietuvių Centras jiems 
paskyrė kambarį, greit atsirado 
"faksas”, bene šeši telefonai, 
rašomos mašinėlės ir visa, kas tokiai 
įstaigai reikalinga.

Bematant susidarė būrys 
savanorių budėtojų, kurie atsakinėjo 
telefonus, priiminėjo žinias ir jas 
perteikdavo užklausėjams. Greitai 
"Hotline” veikla išsiplėtė: pradėjo 
organizuoti laiškų rašymus JAV 
prezidentui ir kitiems valdžios 
pareigūnams, rinko žmonių parašus 
dėl Lietuvos laisvės, ruošė 
demonstracijas ir t.t. Tas darbas vis 
dar aktyviai tebetęsiamas.

Šią lietuviškąją ’Hotline” žino 
visos radijo bei TV stotys (ne kartąją 
filmavo), daug senatorių, 

kongresmanų ir, be abejo, pats JAV 
prezidentas.

Paaiškėjus, kad Lietuvos 
ligoniams nėra gydomųjų priemonių, 
šalia ’Hotline” įsisteigė ’’Mercy lift’" 

/kurios tikslas — rinkti vaistus ir 
medikamentus Lietuvai. Ypač ši 
veikla pagyvėjo po š.m. sausio 13 d. 
kruvinojo sekmadienio Vilniuje. 
"Mercy lift” išsiuntė ir tebesiunčia 
medicininę pagalbą Lietuvai ne 
svarais, bet tonomis, didžiuliuose 
konteineriuose. Visos siuntos 
laimingai pasiekia Tėvynę.

Išeiviai lietuviai, taip, pat dabar ir 
amerikiečiai dosniai aukoja šiam 
kilniam tikslui. Be aukų, aišku 
visiems, nebūtų ir siuntų. •

Malonu, kad ’’Hotline” ir "Mercy' 
lift” steigėjų tarpe buvo ir skautai: 
skautininkai Dalia ir Vytautas 
Januškiai ir jūrų skautininkai 
Audronė ir Rimas Gulbinai ir Viligailė 
ir Jurgis Lendraičiai. Už šias jų 
pastangas, ir darbą LSS apdovanojo 
juos ordinais.

Talkininkų tarpe dirba taip pat 
nemažai visų Čikagos tuntų skautų.

Jięms irgi priklauso visuomenės 
padėka.

Manytumėm, kad ir mažesnėse 
vietovėse veikiantieji skautai galėtų 
įkurti savo ’’mercy lift”. Siūlome 
pasiskirstyti darbais: viena draugovė 
galėtų rinkti dantų šepetukus (aišku, 
nevartotus), dantų pastą, muilas net 
’’shampoo”, kita — vaikams 
knygutes, spalvotus pieštukus, 
trečia — įvairias rašomas priemones, 
kaip pieštukus, plunksnas ir 
sąsiuvinius, nes Lietuvoje popieriaus 
dabar labai trūksta, ketvirta — 
gerus, bet nebevartojamus akiniushr 
t.t. ir t.t. Idėjoms galo nėra! ’’Lithua
nian Mercy lift” viską priims ir 
prijungs prie savo siuntų: Priims ir 
pinigines aukas, kurias skautaiigalėtų 
parinkti savo apylinkėse.

Tai būtų pats, šiuo momentu, 
geriausias skautiškas darbelis! Viską 
siųsti šiuo adresu:

’’Lithuanian Mercy lift” 
511 E. 127th Street 
Lemont, IL 60439

Telefonas (708) 257-6777

D. S.
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šiuo metu, kada Lietuvos vardas 
beveik kasdien minimas visuose JAV 
dienraščiuose, dažnai užtinkame 
mūsų krašto apibūdinimus: 
„mažytis”, „Be žemės turtų”, „at
silikęs” ir pn.

Tiesa, Lietuva yra maža, tačiau 
vien Europoje yra dar dešimt už ją 
mažesnių valstybių. Štai:

plotas: gyventojų skaičius

Lietuva 26,173 kv. km. .. 3,690,000 
Latvija 24,695 kv km. ... 2,673,000 
Estija 17,413 kv km......... 1,571,000
Danija 16,633 kv km. ... 5,134,000 
Šveicarija 15,941 kv km.. 6,628,000 
Olandija 15,770 kv km.. 14,864,000 
Belgija 11,799 kv km. ... 9,895.000 
Luxemburg 998 kv km. .. 369,000 
Lichtenstein 62 kv km........ 30,000
San Marino 24 kv km......... 23,000
Monaco 06 kv km...............  29,000

Sovietų Sąjungoj mažesnės yra 
Moldavija ir Armėnija. Ną, o jei 
peržiūrėsime 1^91 metų EWorld 
Almanac”, tai rasime mūsų žemės 
rutuly netoli trisdešimties už Lietuvą 
mažesnių respublikų ar karalijų (pvz. 
Kuwait: 6,880 kv. km. ir 2,080,00 
gyventojų). Visos jos yra pripažintos 
Jungtinių Tautų, turi savo 
’vyriausybes ir nepriklausomybes. . .

Iki šiol mes mokėmės, kad 
Lietuvos didžiausias turtas yra gin
taras (o gal ir grybai?). Dabar 
surasta, kad krašte yra ir naftos, o 2 
km po žeme — karšto vandens 
„katilinė”, kuri gali suteikti Lietuvai 
milžinišką energijos kiekį. Lietuvoje 
nemažai mineralinių vandens šaltinių 
ir kitų mineralų. Dar daug nesužinota 
ką mūsų žemelė slepia. Okupantas 
nualino mūsų Tėvynę, plėšė, drąskė, 
teršė. . . Jeigu, būtumėm buvę tuos 
50 metų laisvi, niekas nedrįstų mūsų 
pavadinti „atsilikusiu kraštu”. Per 20 
nepriklausomybės metų, karų ir 
okupacijų nusiaubta Lietuva 
stebėtinai greitai atsigavo ir prilygo 
kitoms Ęųrppos tautoms.

Tas prarastas pusšimtis metų vis 
dėlto neįrodė, kad Lietuva tapo 
„trečiuoju pasauliu”. Nežiūrint 
didžiulės priespaudos, mūsų kultūra 
sugebėjo ne tik išsilaikyti, bet ir iškilti. 
Pvz. Vilniaus „Jaunimo teatras” 
dabar laikomas bene pačiu geriausiu 
kultūringame pasaulyje. Mūsų 
solistai ir instrumentalistai laimi 
pirmas vietas įvairiuose tarp
tautiniuose konkursuose. Turime 
didelio masto dailininkų, rašytojų. . . 
deja, tokios sudėtingos ir niuan
suotos kalbos, kaip lietuvių, 

neįmanoma išversti į kitas kalbas, o 
Nobelio premijos dalintojams ji vis 
dar neprieinama. Pasižiūrėję į 
Lietuvos istoriją pamatysime kokia 
sena yra mūsų valstybė, kiek daug 
išugdė galingų valdovų, didžių 
žmonių. Galima net aiktelėti iš 
nustebimo, įsigilinus į seną mūsų 
kultūrą, mūsų meną, mūsų tradicijas, 
mūsų tėvynainių mokslo 
troškimus. . .

Prisiminkime, kad Lietuva yra 
Europos geografinip centro šalis, o 
lietuvių kalba yra seniausia iš gyvųjų 
kalbų Europoje!

Mūsų sesės ir broliai sausio 13-ąją 
tikrai įrodė, kad esame didvyrių 
kraštas: beginkliai stovėjo kaip 
ąžuolai galiūnai prieš barbarus. . . O 
atsiminę Pilėnus," nebenusteb- 
tumėm, kad Aukščiausioji Taryba su 
Parlamentu, be dvejonių, pasektų jų 
pa\jįyzdžiu. . .

Kpl dar iki tokios galimybės 
nepriėjome, rūpinkimės ne vien 
materialine pagalba Lietuvai. 
Neškime jiems mūsų patirtį, 
profesines žinias, ne tik jas siųsdami 
popieriuose per Atlantą, bet vykime 
Lietuvon ir akivaizdžiai jas teikime jų 
ištroškusiems Tautos gaivintojams.

Sesė Dalia
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VELYKINIAI 
PAPROČIAI

Savaitė prieš Velykas 
vadinama DIDŽIOJI SAVAITĘ 
(niekada šventoji; arba kaip kitaip). 
Pagrindinės dienos: Didysis Ketvir
tadienis, Didysis Penktadienis, 
Didysis Šeštadienis.

2. Margučiai marginami D. Šešta
dienį. Taip pat D. Š. vaikai eina į 
bažnyčią parsinešt šventintos ugnies 
ir vandens. Ugnį parsineša medžio 
kempinėj (ant medžių kamienų 
augantys grybai). Kempines iš anksto 
susiranda miškuose, padžiovina, 
įveria vielą, kad būtų galima nešti. 
Šv. ugnies žarija įdedama į kempinę, 
kempinė nedega, bet smilksta. 
Parneštą kempinę įmeta į namų 
židinį ar pečių, kad namai turėtų 
šventos ugnies.

3. Sekmadienis prieš Velykas — 
VERBŲ SEKMADIENIS (niekada 
Palmių). į bažnyčią nešasi verbas — 
kadugio šakeles (jupiter) arba tikras 
K. Mugės verbas (Vilniaus krašte). 
Jos bažn. šventinamos. Namie 
užkišamos už durų staktos, kad 
namai būtų apsaugoti nuo piktų 
dvasių ir ugnies.

4. VELYKĖ (niekada Velykų 
bobutė, niekada kiškis ar zuikis, 
nebent Suvalkijoj, nes ten zuikis 
atėjo iš Vokietijos)- gražiai 
pasipuošusi sena moteris, kuri anksti 
rytą su vežimuku išvežioja margučius 
vaikams. Juos padeda ANT 
PALANGĖS. (Aukštaitija)

5. VELYKŲ LALAUN1NKAI 
(Dzūkija) — jauni vyrai Velykų 
sekmad. vakare eina po kaimus 
laluodami-dainuodami-giedodami 
prie langų. Pirma pasiprašo leidimo 
„palinksmint namučius”. Gieda: 
„Linksnių .diena mums nušvito”, 
„"Kristus Dievas mūsų” Sako, oraci
jas; pvz.: „Anksti rytelį Saulutė 
tekėjo, Mergelė švenčiausia po dangų 

Jei namuose yra netekėjusių 
merginų, dainuojamos specialios 
„lalinkos”, pvz:

Oi ant dvarelio stovi žalia grūšelė 
(kriaušelė),

Vynelis vyno žaliasai!
Pagal tą grūšelę rūtelių darželis 
Vynelis vyno žaliasai!
Oi niekam, niekam neit į tą 

darželį,
Oi tik ir eiti (mergaitės vardas) 

mergelei,
Rūtelę skinti ir prikalbėti:
Dyki, rūtele, dyki žalioji:
Vynelis vyno žaliasai! 

ODE TĖVYNEI

Tėvyne, mes žygius tau, kaip džiaugsmo aleliu ją, 
Širdžių aukas ir meilės vainikus sudėsim.- 
Šventųjų tavo gojų, šventų miškų tavūjū 
Per gentkartes, per amžius mus siekiančiam 

pavėsy.

Sugriuvo kaip šešėliai šventovės akmeninės, 
Išdraskė vėtros aukurus, ir išnešiojo vėjai. 
Ir pelenus ir priesaikas seniems dievams tėvynės, 
Kur mūs tėvų tėvai šventoj maldoj sudėjo.

Tėvyne, tau mes griūvančių, tau akmenio šventovių 
Nei ant kalvų, nei giriose, nei kloniuos nestatysim: 
Tvirtesnė ir už plieną tu mum kaip šventovė stovi, 
Pati tu mūsų žemės kelio aukuras didysis!

Prabrėkš skaistus pavasaris, ir tu matei kadaise 
Kaip dygo daigas dirvoje, kur tavo sūnūs krito, 
Ateis žiema, ir tu esi iškentusi ją baisią, 
Paraus rytai, ir tu esi pabudus vieną rytą ...

Tėvyne, tavo pasaka man už visas pasauly... 
Ją seka visos pievos man, visi žali laukai mūs. 
Kaip Paukščių Tako sidabre tik tu viena kaip saulė - 
Gyva lig saulės vakaro būk miestuos mūs ir 

kžimuos!

vaikščiojo, sa'vo Sūnelį už rankos 
vedžiojo. Privedė iki mėlynų marių. 
Prie tų marių trys grabai (karstai), 
pas tuos grabus žydi trys lelijos.. Iš tų 
lelijų išlėkė paukštelis. Tai ne 
paukštelis, o Dievo Sūnelis. Aleliuja, 
aleliuja, amen.”

Šeimininkai lalauninkus apdovanoja 
kiaušiniais. Jei duoda tik vieną ar du, 
lai. kiaušinius sumuša į duris. Barasi: 
„Kad tavo vištos akmenys dėtų, kad 
vištos ištintų kaip kupetos šieno, kad 
nė viščiukus, bet vanagus išperėtų.
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mayo didžioji seimą

„ATGIMIMO” 
STOVYKLA
LSS Australijos Rajono XII-ji — 

„Atgimimo” vardo — stovykla įvyko 
sausio 2-12 d.d., Geelongo, Vic., 
apylinkėse, ukrainiečių skautų 
„Sokil” stovyklavietėje. Stovyklą 
organizavo ir pravedė Melburno 
„Džiugo” tuntas.

Stovyklai vadovavo s. N. 
Ramanauskas, jo pavaduotojas ir 
ižd. — s.v. L. Šeikis, raj. — s.v. J. 
Rukšėnas, seserijos pastovyklės 
vadovė — s. R. Statkuvienė, brolijos
— ps. A. Zduoba ir ps. P. Volodka. 
Kiti pareigūnai: užsiėmimų vadovas
— sv P. Šurna, laužavedžiai — v.sk. 
V. Coxaitė, ir s.v. G. Šimkus, vyr. 
skaučių vadovė — ps. K. Coxaitė, 
skaučių — v. sk. V. Coxaitė, skaučių 
kandidačių — v. sk. R. Coxaitė, 
paukštyčių — v. sk. P. Sadauskienė, 
sk. vyčių vadovas — s.v. P. Šurna, 
skautų — s.v. A. Antanaitis, vilkiukų
— ps. P. Kviecinskas ir v. sk. R. 
Mickienė. Stovyklos pirmąją pagalbą 
tvarkė s.v. G. Kesminas, talkinamas 
s.v.v.sl. R. Vingilio ir ps. P. 
Kviecinsko.

„Laužas dega, aiškiai šviečia! . .” 
Laužas XII-je — Australijos — 
rajoninėje stovykloje, 1991 sausio. 
Foto: V. Vaitkaus.

Mišias laiko u.s. fil. kun. dr. Pr. 
Dauknys. Foto: V. Vaitkaus. XII-ji Austr. Rajono („Atgimimo”) 

stovykla. Pamaldos stovykloje.

Stovyklautojų dalyvavo apie 110, 
o savaitgalio metu šis skaičius pakilo 
net iki 128. Jų tarpe buvo du svečiai iš 
Lietuvos — Agnė Statūnaitė ir 
Arvydas Rupšys.

Pradžioje kūrimosi dienos buvo 
gana karštos — tad nemažai laiko 
praleista maudantis ir, žinoma, 
įsirengiant, bet toliau jau gyvenimas 
įėjo į įprastas vėžes.

Penktadienį (4/1), užsiėmimų 
metu, stovyklautojai buvo supažin
dinti ’kaip žmogus gamtoje, 
natūraliais ištekliais, gali palaikyti 
savo gyvybę — buvo mokoma, kaip 
susirasti vandenį, maistą.

Sekmadienį (6/1) — svečių diena. 
Šv. Mišias atlaikė atvykęs rajono 
dvasios vadovas, v.s. fil. kun. dr. 
Pranas Dauknys. Svečių tarpe buvo
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iš Lietuvos atvykusi dainininkė 
Veronika Povilionienė, pamokinusi 
dainų ir vakare, laužo programos 
metu, pati padainavusi, ir aktorius 
Laimonas Noreika. Ps. Gabrielius 
Žemkalnis įdomiai papasakojo apie 
„Baltijos kelią”, kai rankomis 
susikabinusių žmonių virtinė siekė 
nuo Vilniaus iki Talino, pasakojimą 
paįvairindamas vaizdajuoste. 
Pokalbis sudomino visus.

Pirmadienis (7/1) — rankdarbių 
diena. D. Mockienė mokė 
dekoratyvinio virvių pynimo meno, 
V. Savickas — medžio drožinėjimo, 
H. Statkuvienė — siuvinėjimo, o v.s. 
D. Lynlkienė — šiaudinukų dirbimo.

Vyko gerai suorganizuota miško 
iškyla pagal amžiaus grupes. 
Iškylautojai turėjo susitikti 
numatytoje vietoje, kur pasiruošė 
nakties poilsiui, pasiruošė įdėtą 
maistą, pavakarieniavo. J stovyklą 
grįžo sekančią dieną — dalyviai buvo 
šiek tiek pavargę, vienas kitas pritrin- 
ta koja, bet visi iškyla patenkinti.

Ketvirtadienį (10/1) vykta į pajūrį 
autobusais ir automobiliais.

Paskutinė pilno stovyklavimo 
diena buvo skirta grupinei, orien
tacinei kelionei, kurios metu buvo 
reikalinga pasiekti atitinkamas stotis 
su tam tikrais uždaviniais. Ne visiems 
pasisekė viską įvykdyti, bet ir šis 
užsiėmimas praėjo sėkmingai.

Stovyklos metu buvo duota eilė 
įžodžių. Skaučių įžodį davė: Dalia 
Didžytė, Vilija Jokubaitytė, Kim 
Pettiford, Daina Mickutė, Elenutė 
Šliogerytė ir Zita Šukytė; prityrusių 
skaučių: Lina Didžytė; vyr. skaučių: 
Nada Dundaitė, Audra Paškevičiūtė 
ir Rasa Zdaniutė; skautininkių: 
Audronė Stepanienė. Skautų įžodį 
davė: Girius Antanaitis, Adomas 
Firinauskas, Linas Jokūbaitis, 
Paulius Kviecinskas, Aleksas 
Meiliūnas, Viktoras Šliteris, Antanas 
Špokevičius ir Danielius Žiedas; 
prityrusių skautų: Petras Šilinis ir 
Kazys Stepanas; skautų vyčių: Vytas 
Antanaitis, Arūnas Bruožis ir Mar
tynas Zdanius.

Stovykla „Budėk!” XU-ji Australijos 
Rajoninė („Atgimimo”) stovykla,

Stovyklos talkininkų ir rėmėjų 
buvo daug. Paminėtinas pasišven
tusiai dirbęs, virtuvės personalas, 
suorganizuotas tėvų komiteto: vir
tuvės vedėja — Božena 
Kviecinskienė, talkininkės — Regina 
Firinauskienė, v. sk. Renė Skirkaitė- 
Stolfo, ūkvedys ir maisto pristatyto
jas — Rimas Skeivys ir tėvų komiteto 
pirmininkas Juozas Laukaitis.

Laužų metu padainuota daug 
dainų. Dainorėlį spaudai paruošė v. 
sk. Audra Šimkutė, spausdinimą

.AUŠROS” TUNTO STOVYKLA

Po poros neveikios metų, 
energingos tuntininkės, ps. fil. Eglės 
Žižytės-Garrick, išjudintas, Sydne- 
jaus „Aušros” tuntas šiemet surengė 
savo vasaros stovyklą, įvykusią 
sausio 17-21 d.d., australų skautų 
„Coutts” stovyklavietėje, Waterfall, 
N.S.W., ajiylinkėse. Stovyklavo 40- 
50 skautų-čių, vadovaujant pačiai 
tuntininkei, ps. E. Garrick.

Stovyklos štabą, be stovyklos 
viršininkės, sudarė šie pareigūnai: 
stovyklos administratorius — ps. 
Arvydas Zduoba, adjutantė- 
iždininkė — v._ sk. v. si. Marina 
Coxaite, brolių pastovyklės vadovas 

finansavo ($500) „Talka”. Už 
stovyklavietę — $2,100 — sumokėjo 
Australijos Lietuvių Fondas. 
Stovyklą parėmė $500 auka Australi
jos Jaunimo Sąjunga, $50 — s.v.v.sl. 
Mikas Rudys iš Brisbanės ir 
Tamašauskų šeima iš Melburno.

Džiugu matyti, kad didžiausią 
organizavimo ir programos 
pravedimo darbą su vyr. skaučių 
pagalba, atliko v.s. Antano Krauso 
vardo skautų vyčių būrelis.

ps. A. Šimkus

— s.v.v.sl. Rimas Kabaila, sesių 
pastovyklės vadovė — s.sk.v.sl. 
Virginija Coxaite. Kiti pareigūnai: 
vyčiams vadovavo ps. A. Zduoba, 
vyr. skautėms — v.sk. Regina Cox
aite; vilkiukus-paukštytes prižiūrėjo 
s.v.v.sl. Jonas Biretas, v.sk. E.LYTĖ 
Blansjaar ir v.sk.v.sl. K. Coxaite. 
Stovyklos gydytojas — v.sk. fil. dr. 
Julija Bogušaitė-Bassil ir v.sk.fil. dr. 
Vida Viliūnaitė, pirmos pagalbos 
vadovas — s.v.v.sl. Raimondas 
Vingilis. Ūkio vadovas — s.v.v.sl. 
Viktoras šliteris.

Stovyklautojų daugumą sudarė 
jauni amžiumi skautai-tės ir
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kandidatai-tės. Tad ir programa 
^augiausiai buvo jiems taikyta — 
UiCŠtasi jaun. skautų-čių ir skautų- 
čių patyrimo . laipsniams, žaista, 
daryti rankdarbiai, iškylauta po 
apylinkes. Vakarais, žinoma, rengtos 
laužų programos ir, kas svarbiausia, 
prie tikrų. degančių laužų (Australijo
je nevisada vasaros metu galima 
kurti atviras ugnis; skautams dažnai 
tenka pasitenkinti imitaciniais 
laužais. Žinoma, nuotaika tada jau 
nebetokia. . .); atvykę vietos 
ugniagesiai supažindino jaunuosius 
kaip saugotis miško gaisrų ir, kaip 
skautams, patikėjo laužų kūrimą. 
Buvo ir įvairių pašnekesių: v.sk. 
Belinda Homaite-Wilson supažin
dino jaunuosius su vabzdžių 
gyvenimu, v.sk. dr. Julija Bogušaitė- 
Bassil — su pirmąja pagalba, s.v. 
Kajus Kazokas pravedė tautinius 
šokius. Labai įdomi buvo naktinė 
iškyla, kurią pravedė Jo Blansjaar (o 
svarbiausią jos dalį sudarė 
naktipiečiai!.

Stovyklos oficialus uždarymas 
įvyko sausio 20 d. Visa eilė jaunųjų 
davė įžodį: jaun. skautės — Holly 
McDonnel, Alexis Vogelzang ir 
Carla Bassil. Jaun. skauto — 
Dovydas Kazlauskas. Skautės įžodį 
davė Bettany Kazlauskaitė, Nicole 
Bassil ir Jennifer Biretaitė. Skauto — 
Danielius Biretas.

Pirmosios pagalbos specialybės 
egzaminus išlaikė: B. Kazlauskaitė, 
J. Biretaitė, N. Bassil ir D. Biretas.

Skautės pasispyrė patyrimo 
laipsniuose; skaučių H-ro patyrimo 
antrąją dalį išlaikė Audra Dičiūnaitė, 
Daina Dičiūnaitė, Elena Šliogerytė ir 
Daina Šliterytė.

Buvo ir daugiau siurprizų: įgaliota 
LSS Australijos rajono vado, 
stovyklos viršininkė, už pasižymė
jimą darbe su skautais, prisegė 
Brolijos Vyr. Skautininko prisiųstą 
Tėvynės Sūnaus žymenį s.v.v.sl. 
Rimui Kubailai.

„Aušros” Tunto tuntininkės 
įsakymu, eilė aušriečių — jaunųjų 
vadovų, pakelti į vyresniškumo

,.Aušros” Tunto (Sydney) stovyklo
je, 1991 sausis. Iš k. į deš.: Duoda 
įžodį: Jennifer Biretaitė, Bethany

Kazlauskaitė ir Danielius Biretas.
Foto: J. Bireto.

laipsnius. J vyr. skiltininkės laipsnį — 
v.sk.sl. Virginija Coxaite ir v.sk.sl. 
Regina Coxaite. Į paskiltininkės 
laipsnį — skautė Daina Šliterytė, sk. 
Elena Šliogerytė ir sk. Daina 
Dičiūnaitė. į skiltininko laipsnį — 
Aistis Bieri, Robin Cobb ir Paulius 
Šliogeris.

Palapinių tvarkos konkurso 
laimėtojais pripažinta „Žiogelių” 
skiltis (Elena Šliogerytė —

VIENA DIENA „AUŠROS” STOVYKLOJE

Sausio 19-likta kalendoriuje buvo 
atžymėta kaip diena skirta „Aušros” 
tunto stovyklos, vykstančios Water
fall apylinkėse, aplankymui. Tą gražų 
saulėtą šeštadienio rytą, trys sesės, 
apsiginklavusios žemėlapiais ir 
skautiškais vadovėliais, patraukėme 
Wollongongo linkme. Privažiavus 
Waterfall jau pamatėme trispalve 
papuoštas rodykles ir žinojome, kad 
važiuojame tikru keliu. Galutinis 
privažiavimas prie stovyklos tačiau 
buvo gana keblus — riedėjome vos 
mašinos pločio keliuku bijodamos, 
kad neprivažiuotume akligatvio. 

skiltininkė, D. Dičiūnaitė ir D. 
Šliterytė).

Stovyklą tenka laikyti labai 
pavykusia — ji tikrai atgaivino 
paskutinius 2-3 metus vos-vos 
vegetavusią „Aušros” tunto veiklą. 
Už tai turime būti dėkingi dabartinei 
„Aušros” tunto tuntininkei ir jos 
jaunajam štabui.

V.s. B. Žalys

Staiga matome, kad esame išg
elbėtos — pro medžius pasimatė 
aikštelė, grupė automobilių, o prie jų 
pažįstami, senai matyti veidai.

Buvome eukaliptų sakais 
kvepiančio, saulėj skendinčio, miško 
vidury. Minkštu, lapais ir eukaliptų 
riešutėliais išklotu kilimu 
patraukėme į pačią stovyklavietę. 
Neužilgo pasimatė ir skautų 
palapinės ir patys stovyklautojai.

Pirmąją sutikome sesę Juliją, 
stovyklos daktarę, apsuptą kelių, 
uodų sukandžiotų, pacientų. Ji ir 
papasakojo mums, kad visi patenkin-
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ti stovykla, oras puikus, visų 
nuotaika gera ir, be vieno kito 
spuogo, didesnių negalavimų nėra. 
Populiariausia ji buvusi su pačiais 
mažaisiais, kuriuos ir po tylos reikėję 
apklostyti, piktus sapnus 
nuvaikyti. .. Žengiant pirmyn Julija 
atkreipė mūsų dėmesį į kokį tai 
medyje žibantį kupstą, kurį iš toliau 
sunku buvo ir atpažinti. Pasirodo, 
kad tai stovyklos „talismanas” — 6 
pėdų deimantinis pitonas*). Nepavo
jingas: sako normaliai jis (ar ji) leidžia 
dienas visu ilgiu išsitiesęs medyje, 
nors šįkart jo pozicija buvo kitokia — 
pastebėta, kad praeitą vakarą jis 
buvo gerai užkandęs, tad dabar, 
susiraitęs į didžiulį turbaną, virškino 
savo grobį ir aptingęs šildėsi saulė
je. . . Tik, vargšas, taip ir liko 
bevardis, nes stovyklautojai nežinojo 
ar tai Petras, ar Petronėlė! . .

Taip besišnekučiuojant atėjome 
prie stovyklos centro — valgyklos 
menės (čia buvo įsikūręs ir stovyklos 
štabas). Ten radome grupeles brolių 
ir sesių, susispietusių prie vadovėlių 
ir, vadovams padedant, 
besiruošiančių patyrimo laipsnių 
egzaminams. Gi kiti, stiprūs broliai, 
tempė malkas vakaro laužui. Nors 
šiandien ir nebuvo oficiali svečių 
diena, bet vistik jų kelis sutikome, 
tarp jų ir skautininkus-židiniečius 
brolius Balį ir Bronių, kurie čia 
buvojo nuo ankstyvaus ryto ir net 
spėjo įsijungti į raštinės darbus.

Nespėjome, rodos, apsidairyti, 
kai suskambėjo skardus valgyklos 
varpas, šaukdamas visus pietų. Kaip 
magiška lazdele pamojus, valgykla 
prigužėjo mažų, didelių ir vidutinių 
pietautojų. Tik dabar — mūsų 
nuostabai — pasirodė, kad 
stovyklauja ne penki, ne dešimt, o 
didelis būrys stovyklautojų. 
Stovyklos vadovybę sudarė skautai 
vyčiai ir .vyr. skautės, kurie 
„parūpino” ir stovyklautojus — tai 
buvo jų prieauglis. Prie ilgo, maistu 
apkrauto stalo, stovėjo besišypsąs 
brolis Viktoras, užsitarnavęs 
stovyklų virėjas-specialistas ir

„Aušros” Tunto (Sydney) Stovyklo
je, 1991, sausis. Iš k. į deš.: Danielius 
Biretas, Viktoras Šliteris ir Robin 
Cobb vėliavų nuleidime, 1991.1.20. 
Foto: J. Bireto.

talkinamas padėjėjų pildė lėkštes. 
Grynam ore išalkusių valgytojų 
nereikėjo raginti — net ir patys 
išrankiausieji mažieji nesibaugino nei 
guliašo, nei salotų. Pirmą kirminą 
numarinus, pagyvėjo kalbos, buvo 
dalinamasi įspūdžiais. Gi valgomojo 
grindimis, apie stalus, tingiai ropojo 

K. Biretaitė, M. Garrick, V. Kabaila, 
Belinda Wilson (instruktorė), A. 
Kabailaitė. Sydney „Aušros” Tunto

stovykla, 1991 sausis. Jauniai 
klausosi v.sk. Belindos pašnekesio 
apie vabzdžius. Foto: E. Garrick.

dvi, virš metro ilgio goanos**), 
ieškodamos savo dalies — rankiojo 
trupinius. . . Visi buvo draugiški, 
visiems užteko! . .

Popietis buvo skirtas 
maudymuisi, o po to — vėl 
užsiėmimai.

Skautai-tės, susimetę į koplyčios 
pastatą klausėsi įdomaus ir naudingo 
sesės Belindos pašnekesio apie 
vabzdžius ir kaip nuo jų saugotis. 
Vyr. skautė Belinda yra biologė ir 
entimologė (vabzdžių žinovė). Pašn
ekesys buvo paįvairintas įdomiu
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„Aušros” Tunto (Sydney) stovykla 
— 1991. Mokinomės virti. . . In
struktuoja v.sk.v.sl. Rasa Žižytė- 
Blansjaar. Foto: E. Garrick.

vabzdžių rinkiniu, sukėlusiu didelį 
susidomėjimą.

Valgyklos menėje vyko kitas 
įdomus projektas, kurį turėjo vykdyti 
patys mažiausieji — gintarėliai ir 
aguonytės — padalinti į dvi grupes, 
vadovaujami sesių Gintos ir Vidos. 
Jiems buvo duoti du didžiuliai storo 
popieriaus lakštai, kurių viename 
buvo mergaitės-lietuvaitės, kitame 
— bemelio-lietuvaičio piešiniai. 
Uždavinys buvo juos „aprengti”. 
Medžiaga aprangai — viskas ką gali 
rasti stovyklos aplinkoje. Pirmam, 
rezervuotam, įspūdžiui praėjus, 
mažieji išsijudino į darbą, pabirdami 
po mišką, rankiodami ir rieškučiomis 
nešdami kas ką tik užtiko. Ir sunešė 
aibes: Nikolė ir Karia — lapukų, 
Matukas — pagaliukų, jiems 
neužsileido Tomas ir Holly. . . Po to 
buvo pradėtas vykdyti pats 
uždavinys. Anna ir Vytas net tėvelį 
pasitaikino — sakė jis žino ir moka 
viską. Aleksis išraizgė spalvuotom 
linijom piešinį, Dovydas jai padėjo. 
Katerinai patiko klijų naudojimas. . . 
Nesvarbu, kad linijos ėjo truputį 
kreivai, kad klijai nutekėjo — dar 
įdomiau! Problema iškilo tik kai viena 
menininkė pasiūlė lietuvaitės lūpas 
nudažyti mamos lūpų pieštuku. 
Vadovės jai patarė, kad lietuvaitės 

dirbtinos kosmetikos nenaudoja, jos 
turi natūraliai raudonas lūpas. 
Nežinia kas „natūralaus” buvo pan
audota, bet lietuvaitės lūpos, 
užbaigus darbą, žėrėte žėrėjo. . .

Su tokia daugybe rankų, darbas 
ėjo sparčiai pirmyn, nors pamažu 
apėmė ir nuovargis. Vienas plonas 
balsiukas pareiškė, kad jis nebenori 
daugiau dirbti, nes jo pirščiukai 
susiklijavo. Kitas vėl atsisakė užp
rotestavęs, kad jo tėtis tokių kelnių, 
kaip tas rengiamas lietuvaitis, 
nenešioja. . .

Nežiūrint streikų, darbas buvo 
užbaigtas. Vienam paveiksle kaip 
gyva stovėjo lietuvaitė klostytu si
jonu, iškaišytu lapukais, saulutėm, 
riešutėliais ir net su į,rūtele” rankoj. 
Iš kito žvelgė augalotas bernelis 
baltais, raštuotais marškiniais, 
plačiom kelnėm, išpuoštom įvairiai 
išdėstytais lapukais, žievelėm, 
akmenukais. . . Jo tvirtą liemenį 
juosė net įmantriai supintas 
„kanapinis” diržas. Išbaigti darbai 
buvo pasigėrėtini. Džiaugėsi jais ne 
tik patys menininkai, bet ir pašaliečiai 
žiūrovai, rimtai siūlydami portretus 
pasiųsti Archibaldo***) komisijai. į 
pirmutinį dešimtuką tikrai įeitų, o su 
trupučiu laimės — nuneštų yisus! . .

Vėliavų nuleidimui išsirikiavo virš 
40 skautų-skaučių. Po palapinių 
inspekcijos valgyklos varpas vėl 
visus sušaukė prie vakarienės stalo. 
Valgykla vėl prigužėjo pilnutėlė, ir 
kur gi ne? Brolis Viktoras įnešė 
garuojantį kugelį su skaniausiu grybų 
padažu, o po to — net ledų su 
vaisiais. Po pirmo antpuolio atėjo ir 
atoslūgis — prie ištuštintų lėkščių tilo 
kalbos, bet niekas neskubėjo nuo 
stalų. Atrodo visi džiaugėsi artė
jančiu vakaru, ramybe, žemyn 
slenkančia saule. Miško tylą tik 
skaldė miegui besiruošiančių 
paukščių balsai. Menės pakraščiais 
vėl slankiojo draugiškos guanos 
rinkdamos trupinėlius ir, atrodė, 
jautėsi kaip namie. . . Stebint iš šalies 
visas vaizdas teikė kažkokią palai
mintą ramybę, taiką, visų visišką 

susiliejimą su gamta, kurioje nebuvo 
rūpesčių, vargo, karų. . .

į realybę grąžino tik adjutantės 
švilpukas — ruoštis laužui! Mums gi 
jis priminė, kad laikas pradėti kelionę 
atgal į Sydnejų. Važiuodami 
dalinomės dienos įspūdžiais, 
džiaugėmės, kad stovyklos 
viršininkės Eglės ir jos padėjėjų 
įdėtas darbas organizuojant 
stovyklą, atnešė tokių gražių vaisių. 
Aš negalėjau atsistebėti, kad 
dalyvavo tiek daug mažųjų, kad 
broliai vyčiai-tėveliai už rankučių 
vedžiojo ar ant rankų nešiojo antra 
tiek būsimų stovyklautojų. Jie, su 
laiku paduos rankutes šiandien 
stovyklaujantiems ir bėgs drauge 
vyresnių išmintais keliais. . .

Ir tai mano tauta — sakiau kartu 
su Vincu Kazoku:

. . . kaip upė —
kai teka per girias. . .
... kai lygumom ; anguoja,
Jos .veidas giedras, kaip 

dangus.
Bet ji viena ir ištisa —
Toji pati nuo versmių iki žiočių,
Toji pati per laiką ir kartas!

Fil. J. Viliūnienė

*) Pitonas, savo rūšies smauglys. 
Įstatymu saugojamas 
sutvėrimas.

**) Goana (iguana) — iki 2-2,5 
metrų ilgio, kai užauga; 
Australijos miškų driežas, 
globojamas įstatymu, nes tai 
geriausias girių sanitaras; 
žmogui ir kt. didesniems 
gyviams nepavojingas.

***) Archibaldo premija — viena 
žymiųjų, Australijos 
menininkams skiriamų, 
premijų už portretūrą.

Daug geriau sakyti: 
PADARYKIME 
Negu: PADARYK.
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Argentinos lietuvių skautų 
vieneto „Klaipėda” stovykla įvyko 
sausio 15-19 dienomis prie Buenos 
Aires, Oblatų šv. Stepono sodyboje. 
Įžodį davė trys vilkiukai, penkios 
paukštytės, dešimt skautų, sep
tynios skautės ir trys prityrusieji 
skautai. Programą paruošti ir 
stovyklą pravesti padėjo Norbertas 
Simniškis, Martynas Sudnius, Lean
dras Stukas, Daniela Rastauskaitė, 
Nestoras Ruplėnas, Vanesa ir 
Rosana Banilytės, ps. Jurgis 
Prokopas, . Klarisė Bacevičiūtė, 
Solangė Trinkūnaitė ir Algimantas 
Rastauskas, o stovyklai vadovavo 
vieneto steigėja prit. sk. Karia 
Stukaitė. Stovyklą lėšomis parėmė 
Argentinos Lietuvių organizacijų ir 
spaudos taryba ALOST, Susivieni
jimas Lietuvių Argentinoje ir Aušros 
Vartų parapija.

Iš Sao Paulo, Brazilijos, atvažiavo 
trys — J. Prokopas, K. Bacevičiūtė ir 
S. Trinkūnaitė — padėti, o vėliau 
šiais metais argentiniečiai K. Stukaitė 
ir N. Simniškis keliaus į Braziliją 
vyresniosios skautės ir skauto vyčių 
įžodžiui.

Grufo „KLAIPĖDA” -os vienetas

Solonge Trinkūnaitė, Jurgis 
Prokopas, Klaricė Bacevičiūtė ir 
Karia Stukaitė. Pirmi trys — 
„Palangos" vieneto, Sao Paulo, 
Brazilija. Ketu. Bo Aires „Klaipėdos” 
vieneto vadovė.

Klarisė Bacevičiūtė ir Jurgis jiesiems skautams sausio 15-19 
Prokopas riša kaklaraiščius nau- stovykloje AMRGENTINOJ.
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CHICAGO

Bebrai. Vyr. skautininkas Ged. 
Deveikis riša Rimui Gulbinui 
kaklaraištį, šalia Rimo Nikolas 

Pemecky, Paulius Jarašius. Stebi: 
LSS Tarybos pirm. u.š. S. Miknaitis 
ir j. v.s. Dalia Sruogaitė.

Dalia Šataitė ir Vilija Pauliūtė. j. ps. 
Viligailė Lendraitienė.

Udryčių įžodis Čikagoje Klaipėdos 
dienos sueigoje. Iš k. j d.: Nida 
Lendraitytė, Gintarė Jonikaitė ir 
Dalia Šataitė.

Bebrų įžodis Čikagoje Klaipėdos 
dienos sueigoje. Iš k. į d.: u.v. Petras 
Jakubausko* Rimas Gulbinas,

Nikolas Pemecky, Paulius Jarašius. 
Stebi senas jūrų vilkas j.s. Kup- 
cikevičius.

Geriausiai vystosi tos draugovės, kuriose atsakomybė ir 
galia yra skiltininkę rankose

R. Baden-Powellis
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RIMTAI RUOŠIAMĖS BŪTI 
VYRESNĖS SKAUTĖS

Los Angeles „Palangos” tun
to vyr. skaučių kandidačių 
antroji sueiga vyko pas draugi
ninke Gailę Radvenytę. Buvau 
viena iš pirmųjų sueigon atėju
sių (antra). Kol visos susirinko, 
turėjau išklausyti Vanessos K. 
ilgą meilės istoriją.

Visoms susirinkus, sueigą 
pradėjome dainomis — su
dainavome keletą vyr. skaučių 
labiausiai mėgstamų dainų. 
Viena iš mėgiamiausių buvo 
„Dievui, Tau, Tėvynei ir žmo
nijai”. Kai kurios dainos mums 
buvo mažai žinomos, tai tarp 
altų ir sopranų buvo keli nesusi- 
derinimai, bet tikiu, kad mūsų 
dainavimas ateinančiose suei
gose pagerės.

Padainavus, sesė Gailė išsi
traukė „Sese, Budėk!” Visos 
kandidatės balsu perskaitė po 
paragrafą ar du, kol buvo per
skaityta visa vyresniųjų 
skaučių istorija. Norėdama pa
tikrinti ar visos supratome, 
Gailė mus klausinėjo apie tai, 
kas buvo skaityta. Toliau disku
tavome vyr. skaučių ženkliuką 
ir jo reikšmę, o taip pat ir skau
tų maldą.

Po diskusijų nukreipėm dėme
sį į Vyresniųjų skaučių religinę

programą ir perskaitėm visas 
ten siūlomas temas iš kurių 
kiekviena kandidatė turėjo 
vieną pasirinkti ir apie ją 
parašyti ateinančiai sueigai. 
Nuostabu, kad šiais moderniais 
laikais temai „Aš esu moteris”, 
rekomenduojama perskaityti 
vyro parašytą knygą „Blame No 

ĮDOMI PASTOGĖ STOVYKLAUJANT

One But Yourself’ (if you pick 
the wrong man). Visos dėl to 
smagiai pasijuokėm.

Gailė sueigą pabaigė pra
šydama mus visas pagalvoti 
apie kokį nors gerą darbelį, ku
rį galėtume atlikti visuomenės 
labui. Rima Mulokaitė pasako
jo apie savanoriškus darbus, ku
riuos turėjo atlikti savo 
mokykloje. Vanesa Varnaitė ir 
Laima Zemaitaitytė pasiūlė 
nuvalyt Sv. Kazimiero lietuvių 
parapijos bažnyčios vitražus. 
Išlydėdama pro duris, Gailė 
mums priminė atsinešti kiton 
sueigon savo nario mokestį. 
Taip baigėsi mūsų tris valandas 
trukusį smagi ir naudinga 
sueiga.

Viltis Janutaitė
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M. Rockuviene 
2901 kJ. 71st St 
Chicago, IL 60629
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SK All_ _ _ _ _
4613 W. 106th Place 
Oak Lawn, IL 60453

LINKSMIAU

Marytė rėdo lėlę
Ir dainuoja “Bijūnėlį”.
- Kas čia skamba negerai?
Ei, Juozuti, kam kliudai?

Stovykloje buvo puikus oras, kol indėnai 
skautai nepaSoko savo lietaus Šokio

Viskas gerai, broli skautininke, 
aš pradūriau didesnę skylę, kad 
vanduo išbėgtų.

Tu nutilk! - Ne, tu! - Rėksny 
Nori perrėkt vienas kitą.
Ir abu kiekvienas savo 
Daineles vėl uždainavo.

2) Juozukas “Gale lauko’’ 
Žirgą miklindamas traukia. 
Ir aukščiau vis balsą kelia - 
Kam jam pertraukia dainelę!

tu! Bijūnėli... Gale lauko...
Kas gi ten už lango kaukia?
Ten šuniukai - Au,au,au!
Kas garsiau, o kas gailiau..

Geriausias skautas — 
__—Stovykloje kalbasi du skautai. Vienas 
IS5'"- paklausia, kuris brolis geriausias 

stovykloje.
— Tik mūsų virėjas, — atrėžia jis.

— Ar matei mano raumenis?—sako 
pasipūtęs baltarankis atsiraitodamas 
rankovę.
Skiltininkas — Dar ne. Turbūt palikai . 
kituose marškiniuose.

itia.256
. - -. iiMmil
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