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Mieloji, brangioji sese Albina,
LSS 75-čio deimantinės sukakties skautiškų 

metų -veiklos tapą užversdami, sėkmingai su 
praėjusiai Jubiliejine skautų stovykla, radąs 
minurėlą laiko, skubu Jus Sese aplankyti ir 
broliškai padėkoti už siunčiamą man tą puikųjį ir 
jau 70-tį metelių atšventusį Skautų Aidą.

Per visą 70-tį gyvenimo, Skautų Aidas turėjo 
džiugių ir audringų dienų. Tačiau, dėka idealistų 
pasišventimo ir atsidavimo šiai kilniai idėjai, perėjo 
visas audras.

Lenkiu galvą NAMO išėjusiems, pagarbiai ir 
broliškai dėkoju dirbantiems.

i Jungiu penkių svarų.karalienės “galvą" už 1994 
metus. Brolis juozas Maslauskas, Anglija
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Antanas Miškinis

1918 metais vasario 16 
paskelbus Lietuvos nepriklausomybę visame 

krašte pakilo džiaugsminga nuotaika. Visi 

puolėsi į darbą atstatyti pavergėjų niokotą 

kraštą. Per palyginti trumpą laiką buvo 

padaryta tokia pažanga, kad ir šiandien reikia 

stebėtis mūsų tėvų ištverme ir pasišventimu. 

Antanas Miškinis jausmingai aprašo Lietuvos 

nepriklausomybę.

LIETUV I
DAINA APIE UETVTJI

MARGI paukščiai padangėj sukas; 
Mūsų žemėn sugrįš jie tikrai.
Po Žemaičius, Aukštaičius ir Dzūkus 
Dainuos upės, kalnai, ežerai.
Tenai pirkios medinės rymo;
Beržai laužia šakas vieškeliuos — 
Mūsų žemėj kvepės arimai, 
O širdy Lietuva sužaliuos.
Mes užarsim kiekvieną pėdą, 
Užakėsim dirvų marias — 
Senų aimanų skundai, bėdos 
Kur sustot ir pabūt neberas.
Ir nunešim žinias lėktuvais
Į svečias tolimąsias šalis, 
Kaip žemę šią myli lietuviai, 
Kur laukai vasarojais žali.
Pasakysim, kam beriam grūdus, 
Kam nokinam pakluonėj linus, 
Pavasariui ledą išgrūdus
Per upes už kalnų mėlynų.
Kai širdy Lietuva pražydus,
Tai vistiek, nors perkūnija griaus, 
Mes išeisim į darbą didį,
Kad gyventi visiems būt geriau.

1.
TAVE papuošt žadėjom, 
Kaip savo tikrą seserį. 
Esi pačioj jaunystėj, 
Ir pačiame pavasary.
Šiandien dainuot norėtųs 
Pačiais gražiaisiais rimais.
Paskendo mano mintys 
Tavo naujuos arimuos.
Rūstavo vėtra vakar
Po kalnus ir pašlaites, 
Kad tu likai be Vilniaus, 
Kad palikai našlaitė.

2.
Čia būna žalios vasaros, 
O dar žalesnės rūtos. • 
Prisiminė man baudžiavos, 
Prisiminė rekrūtai.
Ir tie pilki artojai, '
Kada nevali on varė juos;
Jie vargus ėjo keliais, 
Kaip Vilniuje Kalvarijas.
Daugel dainų sudėjo 
Ant gonkų balto klevo. 
Paskui į Prūsų žemę 
Knygų pamest keliavo.

3.
Praėjo metų eisena.
Tekėjo tykiai upės, 
Buvo pakilus nuotaika, 
Pakilęs buvo ūpas. .
Kai vieškeliai sudundo, 
Net beržai žemėn sviro —
Žagres palikę dirvoj 
Karan išėjo vyrai.
Vieni laisvi sugrįžo, 
Kitiems rankas pašovė,
Tretiems ant lygaus lauko 
Mediniai kryžiai stovi.

4.

Apie Tave dūmodams, 
šiandien dainuot panūdau. 
Skaičiau iš drobių rašto, 
Kad esi lėto būdo.

Kur mes Tave nuvesim 
Ir dovanų ką duosim? 
Šiandieną gilios mintys 
Įsimetė veiduosin.

Kuriais žiedais papuošim 
Tave, kaip tikrą seserį.
Esi pačioj jaunystėj
Ir pačiame pavasary.
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Popiežius lankosi kryžių kalne prie Šiaulių

MH'IWWIJS
Popiežius Jonas Paulius II norėjo aplankyti 

Lietuvą 1987 m., bet tuo laiku Lietuvą valdė 
Maskva. Okupantai apsilankymą uždraudė.

Išsilaisvinus Lietuvai popiežius lankėsi 
Lietuvoje, kur buvo labai iškilmingai ir šiltai sutiktas,

Tai buvo jo 61 pirmą kelionė po įvairius kraštus. 
Popiežius lankėsi Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, 
Šiluvoje. Visur jį sutiko tūkstančiai žmonių.

Lietuviai pajuto švento tėvo ypatingus jausmus
Lietuvai, nes jo motina Emilija Kačerauskaitė yra 

lietuviškos kilmės. Jis kalbėjo taip pat lietuviškai.
Popiežiaus apsilankymas labai sutvirtino lietuvių 

tikėjimą savarankiškumu, kad gali priimti svečius be 
| niekeino draudos
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LAIŠKAS IŠ ŽEMAITIJOS

Sesės ir Broliai,

jei dar atsimenat tokį žemaitį 
iš Telšių, tai šis laiškas nuo jo. 
Iš karto atsiprašau už klaidas, 
nes aš ne lietuvis (žemaitis). Bet 
labai jau stengsiuos rašyti kuo 
lietuviškiau. Štai baigiau atsi
gauti po kelionės ir susitvarkyti
su visais savo darbais, tad atra
dau laiko ir laišką parašyti. Kai 
grįžome į Lietuvą, buvo labai 
smagu vėl matyti taip mielus 
mums jos vaizdus. Mano „bio” 
laikrodis per pirmas tris dienas 
visai susimaišė ir aš eidavau 
miegoti tik 4-5 vai. nakties, o 
keldavausi 1-2 vai. dienos. Be 
to, mano skautukai nedavė ra
mybės visas tas dienas.

Tik po savaitės galėjau pilnai 
įvertinti visą savo kelionę.

Sudėjau visus „už” ir „prieš” 
ir išvedžiau rezultatus, kuriuos 
paskelbiau savo tunto vadijos 
posėdyje. Gaila buvo iš jūsų iš
važiuoti, nes tiek dar daug ko 
palikau nematęs. O visai neži- 
nia;ar pavyks kada nors ir beat- 
vykti. Bet noriu ir už šią 
galimybę visiems pdėkoti. Ačiū 
jums už prisidėjimą mūsų at
vykimui ir už visas dovanas ir 
pagalbą. Gaila, kad mes nelabai 
kuo tegalim atsilyginti.

Kol kas dirbu mokykloje. Jau 
pilnai įsivažiavau į darbą ir 
mokslus. Netrukus vyksiu į LS 
Tarybos posėdį, kur bus svars
tomi įvairūs klausimai: nario 
mokesčio, Palangos Jubiliejinės 
stovyklos įvertinimas, kitų me
tų veiklos plano sudarymas ir 
t.t. Nežinau ar bus vertinimas 
mūsų kelionės. Vešiu jiems 

daug pasiūlymų.
Mums Telšiuose pavyko pasi

dauginti kai kurią literatūrą, 
parsivežtą iš jūsų. Neseniai tun
to vadija patvirtino 93-94 m. 
veiklos planą. Draugovės savo 
planus sudarė atskirai. Siunčiu 

Broliai skautai Marijampolėje pasiruošė aprūpinti savo tauvpčius religiniais 
i paveikslais ir devocionalįjomis. KT . „ ..Nuotr. NiaoS Tijunėiytės

tunto veiklos planą.
Pradėjome leisti tunto laik

raštuką. Leidome mokyklos, o 
dabar jau atskirą — savo. Taip 
po truputį judam į priekį.

Tai tokios būtų trumpos nau
jienos apie mus. Pabaigai būtų 
įdomu sužinoti kokios nuo
monės sklando pas jus apie 
mūsų kelionę?

Tad sudie, linkiu sveikatos ir 
kūrybingo darbo visiems, kurie 
nane pažįsta.

Brolis Žydrūnas
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|EI BOČIAU TDUtinINKe
Šią temą mane paskatino rašyti 

paskaičius v.s. Vlado Vijeikio straips
nis „Kas jūsy laukia?“ rašyta „Drau
ge“ Skautybės Kely. Straipsnyje įspė
jamas jaunas vadovas, kad veikloj 
tenka pergyventi nemažai nusivylimą. 
Tačiau nepabūgus visą nesėkmių pa
juntamas ir džiaugsmas.

Ir čia aš pagalvojau, o kaip būtą 
jei aš būčiau tuntininkė? Kiek pastebiu 
ir girdžiu, kad labai vengiama tunti- 
ninkės pareigu. Dažniausiai aiškina
masi laiko nebuvimu, nesugebėjimu, ir 
t.t.

Išdrįstu ir statau sau klausimą — 
jei aš būčiau tuntininkės pareigose?... 
Uždavinys kombinuotas. Nenoriu 
sakyti, kad nemokėsiu, nesugebėsiu... 
Sutinku. 1

Esu išsamiai gvildenusi Lietuvos 
skautijos įsikūrimo istoriją, kuri para
šyta vyr. /sktn. J. Kuprionio, kuris 
skautą organizacijoje dalyvavo nuo 
pat jos užuomazgos Lietuvoje. Todėl 
pirmiausia supažindinčiau vadoves su 
ta istorija.

Žinome, kad skautą organizacija 
yra ideologinė, todėl labai kreipčiau 
dėmesį į auklėjimo ir mokymo sritį 
(esu mokytoja). Paviršutiniškas auklė
jimas mokymas yra žalingas. Jaunimas 
sukuria gražiu dalyką, bet kai toji 
iniciatyva reiškiasi be vyresnio para
mos, pasitarimo, tai iškyla visokiu 
nevykusią iškrypimą. Vyr. sktn. J. 
Kuprionis rašo: „pas skautus yra susi
dariusi kokia tai nesveika pažiūra, kad 

1993 m. LSS rašiniu konkurse 
rašinys, vyr. skaudy grupėje 

laimėjęs II-ją vietą.

jeigu skautiška, tai turi būti kas nors 
indėniško, kovbojiško ar apskritai kas 
nors egzotiško. Todėl dažnai skautą 
pasirodymuose, dainose visokią ala 
Bramaputru, Himalają rairavimas, ar 
apskritai svetimos melodijos. Tas 
duoda pačiam veikimui savotišką 
atspalvį“.

Būdama tuntininkė labai bendrau
čiau, nors trumpai, posėdžiaučiau su 
skilties, draugovės vadovėmis. "Pasi
kviesčiau pas save. Išklausyčiau ją 
pasisekimus, problemas, idėjas... Kartu 
pramaty tume kas skilties ar draugovės 
sueigą padaro laukiamą, smagią, įdo
mią, naudingą ir, žinoma, lietuvišką.

1) Labai svarbi sueigos pradžia, 
kuo pradedama. Kiekvieną sueigą 
reikia kaitalioti, ar šūkis, ar malda, 
ratelis, daina, rikiuotė, šios dienos 
mintis. Susidarytume dainą rinkinėlį. 
Labai kreipčiau dėmesį į išvykas, 
(teatrą, gamtą, ...).

2) Patikrinimas dalyvaujančią 
sueigose.

3) Būtinas nedidelis nario mokes
tis. Tas ugdo pareigingumą.

4) Bet kokiai specialybei kvies
čiau tos srities žinovą. Labai kreipčiau 
dėmesį į rankdarbius. Turime vyresnią 
žmonią, kurie turi talentus ir mielai 
sutiktą mokyti (juostas austi, megzti, 
siuvinėti, piešti, virti, ir tt.). Stebė
čiau, kad būtą progresas, o ne veltui 
prašnekėta.

5) Skautą Aidas būtinas kiekvie
nai, nes tai padeda ir išjudina neatsi
likti, ir kartu puoselės rašyt, siusti 

veiklos nuotraukas (išryškės ir pagilins 
žinias nuotrauką mene).

6) Pageidaučiau, pasiūlyčiau, kad 
patyr. skautės atliktą praktikos darbus.
Pąv. susitarta, kad skautė laisvalaikį 
susitarus su kokia lietuviška šeima, 
joje padirbės. Susipažins su šeiminin
kės namą tvarka, atliekamu darbu ir 
tuo pačiu skautė išmoks paklusnumo, 
darbštumo.

7) Labai kreipčiau dėmesį į uni
formą, nes uniforma nusako ir apie 
pačią skautę. Kaklaraištis turėtą būti 
tik pilnoje uniformoje. Štai kaip rašo 
prel. J. Prauskis, vadovaujami A. 
Deksnio, „siutai nešiojo uniformą. 
Apsirengę uniformą kaklaraiščio galą 
turėjome užrišti mazgeliu — atrišti 
galima buvo tik padarius gerą darbą 
Skautas turėjo užsigrūdinti ir sugebėti 
visas kliūtis nugalėti. Siekiant kilnaus 
tikslo, nugalėti tinginį, apsileidimą

pareigose, mokėti gražiai dėstyti savo 
mintis“.

8) Švenčią metu bandytume su 
simbolinėm dovanėlėm lankyti sene
lius, su jais pasikalbėti. Duoti jiems 
progos kalbėti kalbėti. Pinigai būtą iš 
nario mokesčio. Lietuva laisva. Todėl 
pąlaikyčiau artimus ryšius su Lietuvos 
skautais. Vieni kitus galime lankyti ir 
kurti vis laimingesnį rytoją

„Žmonės, kaip
dangaus
žvaigždės, šviečia 
nevienodai.
Kai kurie 
šviečia daugiau 
už kitus Kun. Juozas Varnas 
— teisingumu, 
gerumu, išmintimi 
ir meile.“

Liepsna
Aida Bublytė

6
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SKAUTAI IR TOLIAU GALI
TARNAUTI DIEVUI

Šitame nuostabios laisvės 
krašte, vardan „žodžio laisvės” ir 
konstitucijoje numatyto atsky
rimo religijos nuo valstybės apa
rato, dažnokai pasiaučia antire
liginiai vėjeliai, pornografija ir 
brutalumai jau tapo „laisvos 
išraiškos” menu. „Kalėdinis se
zonas”, kurio metu daugiausia 
pasipelno netikintys į Išganyto
jo gimimą, jau seniai pašalino 
bet kokį religinį atspalvį. Krau
tuvėse ausis erzina kalėdinės 
dainos (ne giesmės), „džingu- 
liuoja” varpeliai, raudonanosis 
„Santa” sodinasi vaikučius ant 
kelių, o kalėdinius atvirukus 
puošia kačiukai, šuniukai ir ret
karčiais stirnelės. Štai, prieš 
kurį laiką, vieni tėvai iškėlė 
JAV skautų organizacijai bylą, 
reikalaudami, kad jų netikintis 
sūnus būtų atleistas nuo įžodžio, 
kuriame pasižadama „tarnauti 
Dievui”... Ilgai užsitęsusi byla 
perėjo visas teismų instancijas 
ir pagaliau pasiekė JAV Aukš
čiausiąjį teismą. Gruodžio 6 
dieną per pasaulines televizijos 
žinias buvo pranešta, kad Aukš
čiausio Teismo sprendimu skau
tai turi teisę į savo organizaciją 
nepriimti kandidato, atsisakan
čio duoti viso pasaulio skautų 
pripažintą įžodį, kuriame pasi
žadama tarnauti Dievui, nes re
liginės diskriminacijos įstaty
mai skautų organizacijos nelie
čia. Valio!!!

Prieš kelias savaites Cleve- 
lando „Plain Dealer” dienraščio 
pirmame puslapyje buvo ilgokas 
reportažas apie jauną mergaitę, 
kuri organizacijai priklauso jau 
dvylika metų, bet visada nuty
lėdavo, kai buvo kartojamas 
'skautės pasižadėjimas „tarnauti 

[Dievui”, nes ji ir jos tėvai netiki 
į Dievą. Ir ji, ir jos tėvai rei
kalavo, kad tie žodžiai būtų pa
šalinti iš įžodžio. Daugelis 
skaitytojų aštriai reagavo į tokį 
hipokritišką mergaitės elgesį 
tuo labiau, kad toji organizaci
ja nieko prievarta netraukia į 
savo eiles, o savo noru įsiparei
gojus, iš anksto žinoma, kokie 
yra tos organizacijos reikalavi
mai ir įstatai, ir kad jos pilna- 

; teisis narys privalo jų laikytis 
be jokių išimčių.

Aukščiausiojo Teismo skautų 
organizacijai padarytas teigia
mas sprendimas gali pozityviai 
paveikti ir į kitas gyvenimo 
sritis, kuriose religinis elemen- 
|tas negali būti išjungtas. Jau 
I dabar Ohio miestų savivaldybė- 
! se vyksta ginčai dėl siūlymo ant 
i valstybinės žemės pastatyti pra- 
' kartėlę, kai tuo tarpu anksčiau 
i tokio reikalavimo niekas net ne
drįstų iškelti. Kai kur bandoma 
eiti į kompromisą, kad tuo pačiu 
metu būtų padedami krikščio- 
|niški kalėdiniai simboliai ir 
!žydų Hanukos septyniažvakė 
menora. Tai bene vienas iš 
logiškiausių sprendimų šitoje 
daugiakultūrinėje šalyje.

Religinio elemento išstūmi
mas iš gyvenimo ir mokyklų 
veda Ameriką prie aštrios mo
ralinės ir socialinės krizės, kai 
jaunimas auga be jokio morali
nio autoriteto, jau nuo dvylikos 
metų žaidžia seksualinius žaidi
mus, o statistika rodo didėjantį 
pavainikių skaičių jaunų mer- 

! gaičių tarpe.
' Lietuviškoji išeivija iš 
Nepriklausomos Lietuvos at
sigabeno taurias lietuviškas 
skautiškas tradicijas, todėl 

reikia remti ir palaikyti 
skautus, įrašyti savo vaikus, 
stiprinti skautišką veiklą, nes 
jos idealai siekia brandinti 
pilnutinę, moralią asmenybę, 
reikalaujant tarnauti Dievui, 
Tėvynei ir artimui. Ko gi 
daugiau galima pageidauti iš 
organizacijos, kuri jaunimą su
geba pritraukti ir daina, ir 
žaidimu, ir malda, ir gerais dar
beliais? Ir aukščiausia JAV tei
sės institucija visiems laikams 
pripažino skautams teisę tar
nauti Dievui ir tos tarnybos rei
kalauti iš visų savo narių. Te
gyvuoja lietuviškoji skautija su 
visais savo idealais ir pasiryži
mu visur ir visada budėti.
vs Aurelija M. Balašaitienė

ČIA ĮDOMU

Christine Eberhardlne
Lenkijos karalienė 1697-1727 
niekados nebuvo Lenkijoje
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Aušrininke LIUDVIKA MA1IUAUSKA1TE - SLlIPIffi
Šįmet minėdami 110 mėty sukaktį 

nuo pirmojo žurnalo lietuvių kalba 
„Aušros“ pasirodymo, nepamirština 
vienintelė moteris, kuri ten rašė 
eilėraščius bei straipsnius. Tai Liudvi
ka Malinauskaitė visuomenininkė, 
aušrininko dr. Jono Šliūpo žmona, 
bendradarbė ir įkvėpėja. Tai pirmoji 
bajoraitė kuri įsijungė į lietuvių 
tautinio atgimimo sąjūdį.

Gimusi Biržų apskrityje, dvarinin
kų šeimoje, anksti neteko motinos, 
liko našlaitė, bendraudama su tarnaitė
mis ir darbininkėmis, pažino sunkią 
kaimo žmonių dalią ir sulenkėjusių 

K
giminių bei kaimynų panieką lietu
viams. Jautri ir kupina užuojautos 
nuskriaustiesiems, būdamaromantinės 
literatūros (lenkų kalba) įtakoje, dar 
labai jauna pradėjo rašyti eilėraščius 
lietuviškai ir priklausė prie slaptų 
lietuviškų būrelių. Būdama moksleivė 
Mintaujoje, rašė slapyvardžiu Eglė, ir 
tas slapyvardis tapo jos antruoju var
du. Ten susipažino su dinamišku stu
dentu Jonu Šliūpu, kuris ją įvedė į 

„Aušros“ bendradarbių tarpą Be kitų, 
„Aušros“ 3-me Nr. tilpo Eglės eilėraš
tis „Broliams lietuviams“ — lyg žur
nalo programinis pareiškimas, sekęs 
dr. Jono Basanavičiaus ideologiją 
BRANGINTI LIETUVIŲ KALBĄ,

JOS PRAEITI, ŠVIESTIS.
Nepamirškime, kad tai buvo lietu

vių spaudos draudimo laikas. Šliūpą 
persekiojo policija už lietuvišką spau
dą. Tad susižiedavęs su Malinauskaite 
Šliūpas 1884 m. emigravo į Ameriką 
Čia jis pateko į didelį vargą nes visą 

savo uždarbį ir energiją aukojo lietu
viškai spaudai: steįgė ir leido lietuviš
kus laikraščius, kad jie būtų platinami 
Lietuvoje ir sąmonintų tautiečius.

Taip pat Šliūpas dėjo pastangas 
'atskirti lietuviusnuo lenkų. Tuo tikslu, 
nors buvo pats laisvamanis, rūpinosi 
atskirų nuo lenkų parapijų steigimu. 
Netrukus tarp jo ir lenkų, taip pat kai 
kurių lietuvių katalikų užvirė karšta 
kova.

1885 m. Eglė atvyko į Ameriką 
Skubiai susituokę jaunavedžiai Šliūpai 

kartu stvėrėsi darbo. Eglė, dvaro pane
lė, atsidūrė pačiame New Yorko lūš
nyne, vargingiausio proletariato tarpe, 
įvairių tautybių — naujų imigrantų 
mišinyje. Dažnai teko badauti, kartais 
dalinosi su vyru vienu bananu į dieną 
Tačiau Eglė prisitaikė. Pirmoji apsi
švietusi lietuvė išeivė, Eglė, kiek galė
jo, gelbėjo vargingas moteris, ypač kai 
gyveno tarp angliakasių Pennsylvani- 
joj.

Kaip poetės, Eglės vieta lietuvių 
literatūroje yra labai kukli, bet kaip 
visuomenininkė ji turėjo didelių nuo
pelnų tautai. Eglė energingai kovojo 
,už moterų teises, skatino mergaites 
mokytis, įsigyti savarankiškas profesi
jas; rašė giliai humaniškus straipsnius 

~ vaikų auklėjimo ir kt. klausimais. Jos 
pastangomis buvo įkurta LIETUVOS 
DUKTERŲ DRAUGIJA. Eglė orga
nizavo chorus ir pati juose dalyvauda
vo. Jai atsiradus Amerikoje prasidėjo 
lietuviški vakarai ir mėgėjų vaidini
mai. Ji taip pat rašė teatrui veikalėlius. 
Daug jos kūrinių pamesta, išliko tik 3-

ŠUVPIENE
(1864—1928)

PAMINĖJIMAS

PRAEITIES

Ėjo galiūnai pas gudrų krivą, 
Kuris mokėjo duot žodį gyvą. . . 
Jis apie kares vedė ten kalbą, 
Nekartą duodantis žodžiu pagalbą. 
Nors tyliai plauke gyveninis tėvų, 
Nors nepažino rūstybės dievų.,. 
Ėjo baisingos žinios, girdėjo, 
Kad baisūs kryžiai ateit žadėjo. 
Ir graudulingos dienos užstojo: 
Kryžiokai medžius šventus kapojo, 
Plėšė tėvynę, krauju appylė. . . 
Plati galybė tėvų nutilo. . . 
Nebėra lauke javų brandumo, 
Nėra, oi nėra niekur gerumo: 
Žali miškai seniai nudžiūvo. . . 
Rrolių retežiuos daugel nužuvo... 

TARP aukštų pilių, medžiais apklotų, 
Skambėjo giesmės senų vaidliotų, 
Skambėjo daina liūdna mergaičių 
Ant garbės didžių Lietos dievaičių. 
O pas žinyęią senas krivaitis 
šventomis durnomis sau dvasią malto, 
Jo mislis kyla aukštai tarp žvaigždžių... 
Ir taip jis persėdž lig pačių gaidžių. .. 
Baublys platlapis dengė žinyčią, 

. Senovės žmonių tikrą bažnyčią. . . 
Žyniai su aukoms kiekvienas ėjo 
Ir kaip pranašui visi tikėjo.
O vaidilutės, lelijos baltos, 
Kaip kvietka rūtos, niekuo nekaltos, 
Sidabro balsais dainavo, ūžė, 
Kaip pavasario dienos’ gegužė.

§
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ją aktą komedijėlė „Netikėtai“, iš
spausdinta 1910 m„ bet parašyta, kaip 
atrodo, anksčiau negu garsioji Ketura
kio „Amerika pirtyje“. Tas jos vaizde
lis buvo statytas Amerikoje ir 1911 m. 
Vilniuje, režisuojantjaunam advokatui 
Mykolui Sleževičiui (vėliau jis tapo 
Nepriklausomos Lietuvos ministru 
pirmininku).

Eglė yra laikytina viena iš lietu
viško teatro JAV pionierė! Kai kas 
dar atsimena mates Šliūpienę scenoje, 
su lietuvišku kostiumu, languotu sijo
nu, juodu aksominiu kikliku, spalvo
tais kaspinais ant galvos, ugningomis 
prakalbomis žadinusią lietuvius, gra
žiai eilėraščius deklamavusią ir vaidi
nusią kai kuriuose spektakliuose. Tai 
ji privertė savo vyrą išeiti medicinos 
mokslus. Kai jis išvystė sėkmingą 
praktiką ir pastoviai įsikūrė Scrantone, 
Pennsylvanijoje, Šliūpą namai tapo 
lietuviu išeivip centru, kur virė kultū
ros ir politinis darbas remiant Nepri
klausomos Lietuvos kūrimąsi.

Paskutinis didelis Eglės patarnavi
mas tėvynei — tai jos žygis Paryžiuje 
1919 m., kur ji atsidūrė su vyru, bu
vusiu lietuvią delegacijos prie Versa
lio taikos sutarties nariu. Mokėdama 
angliškai, ji per vieną aukšto karinin
ko žmoną (abu amerikiečiai) išrūpino 
Lietuvai leidimą įsigyti mūsą kariuo
menei dalį Amerikos kariuomenės 
likviduojamo turto, labai naudingo 
mūsą kraštui.

Pirmajam pasauliniam karui pasi
baigus, visa Šliūpą šeima grįžo į Lie
tuvą. -Šliūpas, duktė Aldona, jau irgi 
medicinos daktarė, sūnus Kęstutis, 
fizikos profesorius ir literatas, taip pat 
antrosios dukters vyras Martynas Yčas 
(pirmasis mūsą finansą ministras), 
tuoj ėmėsi darbo. Šliūpienės pavyz
džiu mūsą visuomenė pradėjo vaikus

vadinti istoriškais lietuviškais arba 
tautosakos vardais. Bet Eglė buvo jau 
pavargusi ir paliegusi, nutilo kaip 
poetė ir rašytoja. Mirė dar laisvoje 
Lietuvoje, ištikima savo šūkiui: „IŠ
GELBĖTI LIETUVA GALIMA NE 

SKILČIŲ GfllRELlhENKUI

VĖŽIU

KARDU ŽVANGĖJIMU, BET MO
KSLO SPINDĖJIMU“.
Liudvika-EgleMalinauskaitėŠliūpienė 
gimė 1864.11.12, mirė 1928.IV.7.

Dr. Vanda Sruogienė

9
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LIETUVOS
PIRMOJI
SOSTINĖ

O

Pernai vasarą teka aplankyti 
Kernavę. Tai yra netoli Vilniaus, 
Širvintų rajone istorinis draustinis, 
kurio teritorijoj yra keturi piliakalniai 
(Aukuro, Kriviškiy, Pilies ir įgulos), 
maždaug dvieju mylių ilgio Pajautos 
slėnis ir aukštas, įvairiais medžiais 
apaugęs, nuostabaus grožio Neries 
kilpos krantas. 12-me ir 13-me amžiu
je tai buvo labai svarbus Lietuvos 
valstybės centras ir gynybos tvirtovė.

Žbdis „kemavė“ reiškia klampią 
vietą pievose ar miškuose. Toj apylin
kėj, apsuptas klampią peikiu yra Pra
garinės ežeras, iš kurio prasideda ir į 
Nerį įteka Kemavėlės upelis. Dešiny
sis Neries intakas taip pat turi Ker
navės upės vardą.

Liaudies pasakojimuose ir legen
dinėje Lietuvos metraščio daly yra 
įrašytas dar ir kitas šio vietovardžio 
aiškinimas. Legendoje apie lietuviu 
kilmę iš romėną yra kalbama apie 
Lietuvos įkūrėjo Palemono anūką 
kemį. kuris ten gyveno ir tą vietovę 
pavadino Kernave. Kernavės slėnis 
yra tariamai pavadintas Kerniaus vien
turtės dukros Pajautos vardu.

1270-1282 m. iš Kernavės Lietu
vą valdė Lietuvos kunigaikštis Traide
nis. Jis istoriniuose šaltiniuose yra 
gerai žinomas savo kariuomenės mū
šiais su Livonijos ordinu bei Kryžiuo
čiais.

Kernavės piliakalniai ir pilkapiai 
jau pradėti tyrinėti 19 amžiaus vidury
je. 1979 metais, kai nuslinko Mindau
go.. sosto piliakalnio rytinis šlaitas,

Traidenis

susidomėjimas vėl atsinaujino. Tarp 
1980 ir 1987 metą atrasta daug arche
ologinės medžiagos, kuri dar tebėra 
tiriama. Atrasta, kad 3-me ir 4-me 

V7enas iš keturių Kernavės piliakalnių Nuotr. R. Rudaitienės

amžiuje žmonės gyveno Neries pa
krantėje. Ten surasta gyvenviečių ir 
ūkinią pastatu bei geležies lydymo 
krosnelių liekanos.

12-me amžiuje Kernavės piliakal
niuose išaugo stambi gyvenvietė. 
Manoma, kad Aukuro kalne buvo 
kunigaikščio dvaras, gi Pilies ir Kri- 
veikiškip kalnai — priešpiliai. Šalia 
šią tvirtovių išaugo miestas: žemutinis 
Pajautos slėnyje, aukštutinis — Pilies 
kalne.

1986 metais, sausinant Pajautos 
slėnį, buvo išversti sienojai. Jais susi
domėjo archeologai ir dar tais pačiais 
metais pradėjo tyrinėjimus. Atrasta, 
kad miestas Pajautos slėnyje tęsėsi 
nuo Pilies ir Aukuro kalną link Ne
ries. Sodybos apsitverusios vertikaliai 
sukaltomis kuolą tvoromis, gatvės 
išklotos smulkiais akmenimis ir rąs
tais. Buvo atrasti vieno keturkampio 
namo pamatai, pirtis, daug namą ruo-

10.
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Archeologiniai kasinėiimai 
Pajautos slėnyje 1993 m.

šos daiktu, žalvario bei odos gaminiu 
likučiu. 1987 metais atrasta dirbtuvėlė, 
kurioje iš kaulo buvo gaminami šu
koms papuošalai, peiliu kriaunelės ir 
kt.

Archeologai mano, kad 12 amžiu- 
je Kernavėje gyveno daug amatininku 
ir, kad ten lankėsi daug pirkėju. Du 
Kernavės pirkliai. — Stuoklas ir Ra- 
meizis yra minimi Rygos Skolų kny
goje. Tai yra 1286-1352 mėty pirkliu 
taip vadinamu sutarčių dokumentu 
rinkinys.

Miestas Pajautos slėnyje, tikriau
sia nukentėjęs nuo kryžiuočiu puoli
mu, sunyko 14-to amžiaus pabaigoje. 
Tačiau, nuo 15 amžiaus pradžios,

NAMAS, KURIAME
GYVENU

Mano namas atrodo labai 
gražiai viduje ir iš lauko. Namo 
spalva ruda. Yra daug langų. 
Vienas yra spalvoto stiklo. 
Mano namas yra daugiau negu 
šimto metų. Mes neseniai atsi- 
kraustėme į šį namą.

Mano kambarys labai didelis. 
O mano brolio kambarys mažas, 
bet turi gražų spalvoto stiklo 
langą. Tėvelių kambarys trupu
tį didesnis už mano.

Yra ir didelis kiemas, kuris' 
buvo apleistas. Vasarą aš kieme 
žaidžiau ir iškirtau mažus 
takelius tarp krūmų. Suradau 
apžėlusį plytų laiptelį ir vijok
liais apaugusį fontaną. Ten 
buvo maža Buddhos statula. 
Ten radau ir apleistą pasodintų 
gėlių darželį.

Mano name yra slapta vieta

viršutinėje Neries krantinėje pradėjo 
kurtis dabartinė Kernavės gyvenvietė.

Vasaros metu toliau vykdomi 
archeologiniai kasinėjimai neužilgo

tarp sienų virtuvėje. Kai aš ten 
įlendu, galiu atsistoti ir net 
nepasiekiu lubų. Ir koridoriaus 
išpintoje, sienoje yra antra spin
ta. Tai, kai žaidžiam „slėpynes”, 
manęs nieks negali rasti.

Man labai patinka mūsų nau
jas namas.

Sesė K. — Kristina
Lingertaitytė

(Paukštytė — 8 metų) 
1993 m. LSS rašinių konkur- 

įse, paukštyčių grupėje, I vietą 
laimėjęs rašinys

Jubiliejinė stovykla

■H

atskleis daugiau įdomiu žinių apie 
Lietuvos pirmosios sostinės žmonesiir 
ju gyvenimą

s. fil. Ritonė Rudaitieuė

Man patiko stovykla. Buvo la
bai smagu. Mano mėgstamiau
sias užsiėmimas buvo rankdar
biai. Mes padarėme grandi
nėles, plaukams segtukus, apy
rankės, laivus ir parašėme 
laiškus savo vyresnėms sesu
tėms („big sister”).

Siga Vasaitytė
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Vėjas atprunkSčia iš Baltijos 
Siusdamas, siausdamas, 
Šiaušdamas, lauždamas, 
Raudamas, nešdamas, 
Vejamas, gaudomas,,. III

Kazys
Binkis

1983 - 1942 
Poetas ir 
dramaturgas. 
Naujų kelių 
ieškotojas 
lietuvių 
poezijoje 
Savaimingas 
turiniu ir 
išraiška.

Ei tai valia, tai valia, tai Valia, 
Milijonas valių.
Nesušvilps — negaliu.
Nei krypties, nei kelių, 
Kur pasuks — te valia.

II

Malūnas keturiais sparnais.
Tuščia jų.
Pabandė — triokšt,
Pakaks dviejų.
Klojimas klūpčioja girtas, 
Sušiaušė šiaudus.
Po kiemą gaidį gaudo.
Sodas kojose nebetvirtas.
Blaškos ir čiaudo.
Pavirto pirtis.
Nusviro svirtis.
Varnai sparno trūksta, — 
O vėjas dūksta.

Katiną, katiną, katiną...
Juodąjį, žebroji katiną
Čiupo nuo prieklėčio
Ir i padanges šuoliais nutratino.
Išvertė katinas akį.
Šiaušiasi katinas,

Plečiasi, pučiasi vėjo rieškučiose, 
Padengė katinas padange.

IV
Ei, sumauros, sumauros, sumauros... 
Dar nematėt tikros jūs audros...
O nei žemės, nei dangaus, 
Vėjo niekas nepagaus, 
Vėjas ūš, vėjas gaus, 
Nesušvilps — negaliu, 
Nei krypties, nei kelią — 
Kur pasuks — te valia.
Ei ta valia, tai valia, tai valia, 
Milijonas valių,

Vienas lietuvis pasakojo I Pasaulinio 
karo metu patekęs į Suomiją. Stotyje tei- 
ravęsis, kur bagažo apsauga. Tarnautojas 
pataręs valizą palikti prie gatvės. Sako, 
gr'įiši ir pasiimsi. Lietuvis nustebo, bet ne
radęs kitos išeities, turėjo palikti gatvėje. 
Mieste pastebėjo žmones, sustojusius prie 
vitrinos, iišimančius pirkinį ir ten patt pa
liekančius pinigą. Paskui sužinojo, kad 
Suomijoje niekas nerakina durų, nes nie
kas nelaukia vagies. Suomija nežino va
gysčių, ir tai iš senų laikų, šią tradici
nę ypatybę suomiai sukūrė, tiesa, žaam©- 
ku būdu, kirsdami vagims pirštus arba 
rankas. Bet ši tradicija pasidarė nepa
prastos pedagoginės reikšmės dalykai, 
Sueisiu vaikams ar jaunuoliams neateina 
į gaivą net mintis kėsintis nudžiauti ko
kį svetimą daiktą. Stasys Yla

M sa -savo ūmesnėmis seserimis kai bav®- 
nae dar mažos itardawaiM, Kfefcvfegs
■norėdama daryi. vfeBą pagaJ -savo

Vieną dieną. suvedė mus -tėvas f fėiežiake-

.Ufeu -važiuoja -vie®®#
MH, parodė tsMūą, — BaoP
dabar W

Mes
ae f tuos ■ teMikšofeisO
laitikda®®s »-g

traukinys |
W Kg
laukė

— pasakė — w"1

kelu-ir
laimė, Mes taritae mm kel

... ..
itet ir Mfenas kiu
>igu aMsaiAį feėgšM.. '
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TAU,
LSS TARYBOS PIRMININKO 

PRANEŠIMAS

LSS Vadovybės rinkimai
Rinkimai vykdomi nustatyta 

darbotvarke ir bus užbaigti 
prieš metų pabaigą. Juose 
dalyvauti buvo kiekvieno nario 
pareiga; — nuomonių pareiš
kimu, balsavimu ir kandida
tavimu. LSS vadovybė yra 
įpareigota rinkimuose pateikti 
trejų metų veiklos pranešimus, 
o Kontrolės komisija privalo pa-, 
skelbti sk, vienetų ir įvairių sk. 
kasų finansines apyskaitas.

LSS Tarybos veikla
Pradedant šią kadenciją Tary

bai teko užpildyti 1090 m, 
rinkimuose paliktas vakuojan
čias pareigas; t.y. reikėjo iš
rinkti Seserijos garbes gynėją, 
du Kontrolės komisijos narius ir 
Vidurio rajono vadę. Šis pro
cesas pareikalavo priedinių 
koresp. posėdžių ir sutrukdė 
kitus numatytus projektus; — 
pavyzdžiui. Tarybos komisijų or
ganizavimą.

Akivaizdiniame posėdyje 
91.11.2-3 d., Lemont, IL, Tary
ba balsavimu nurodė Pirmija: 
veiklos kryptį:

1. LSS privalo, pirmiausia, 
kreipti dėmesį ir dirbti savo 
vienetų-organizacijos gerovei 2. 
Nustatė 75 m. Jubiliejinės sto
vyklos vietą ir sąlygas. 3. 
Aptarė bendravimo su Lietuves 
Skautų sąjunga būdus, pvz.: a) 
Ryšių palaikymą pavedė Tary
bos pirmininkui, b) Pritarė Pir

muos narių kelionei į Lietuvą 
1992 m., c) Atmetė diskusinį 
pasiūlymą įjungti Lietuvių 
Skautų sąjungą į Lietuvos 
Skautų organizaciją.

Šioje kadencijoje buvo su
šaukti 6 Tarybos koresp. posė
džiai, 1 akivaizdinis ir įvai
riomis progomis įvyko 3 Tary
bos pasitarimai. Išsiųsta 13 ap
linkraščių ir numatytas dar 
vienas paskutinės apyskaitos 
aplinkraštis. Kita LSS veikla 
nurodoma Pirmijos ir Jubilie
jinės stovyklos aprašymuose.

Pirmijos veikla
Dėl vietos stokos išvardinsiu 

įvykdytus projektus, posėdžius 
ir kt. veiklą Pirmijos ribose, bet 
neminėsiu jų turinio ar eigos.

Įvyko 16 Pirmijos posėdžių (8 
koresp., 3 akivaizd. posėdžiai, 5 
pasitarimai). Numatomi dar 
vienas koresp. ir 1 akiv. posėdis. 
Jubiliejinės stovyklos ruošimui 
buvo sušaukti 74 pasitarimai; 
Sąjungai atstovavau 16-je skau
tiškų ir kitų organizacijų 
renginių. Aplankiau „Ro
muvą”; Cleveland — tuntininkų 
konf.; „Dainavą” — sktn. 
suvažiavimą; Detroit — vi
suomeninę konf.; Raką — 4 
prieš-stovkl. išvykos; Čikagoje 
— „Skautų aido” šventę; 
atsikvietėme skautų iš Lietuvos 
į J. S. Rakė. Su kitomis liet, 
jaunimo organizacijomis ryšiai 
yra sklandus ir draugiški. Su 
kitų tautų skautais ryšius 

palaikome įvairiomis progomis.
Tarybos pavedimu akiv. 

posėdyje 1989 m. sausio mėn., 
Lemonto lietuvių centre 
įrengėme LSS archyvo, Vydūno 
Fondo ir tuntų patalpas. 
„Skautų aidas” išeina kas mėn., 
red. v.s. kun. A. Saulaitis, 
„Pelėdų” skiltis, ir v.s. V. Vi- 
jeikis — tech, redaktorius. 
„Skautija” išleidžiama du kar
tus metuose. Knygos „Lie
tuviškoji skautija” leidimą 
tvarko v.s. dr. J. Gimbutas ir' 
v.s. J. Špakevičius. v.s. P. Molis 
perėmė LS Fondo valdybos? 
pirmininko pareigas, s. A® 
Milašius paruošia kiekvienų 
metų LSS apyskaitas IRS įstai
goms. Ateityje būtina sudaryti 
sąlygas LSS vadovams dalyvau
ti Gilwellio kursuose ir tęsti pla
taus masto bendravimą su 
Lietuvos skautų vadovais.

Deimantinio LSS jubiliejaus 
proga įsigijome Sąjungos vėlia
vą ir išleidome Tautinių-Ju- 
biliejinių dainų kasetę. Suruoš
ta LSS 75 metų skautavimo pa
roda ir išleisti šie leidiniai: du 
dainynėliai „Daug daug dai
nelių” ir „75 m. Skautų Jubilie
jaus dainorėlis”; — „Lithuanian 
Scouting”; „75 m. Jubiliejinės 
stovyklos” leidinys ir trys 
„Lituanica” J. S. laikraštėlio 
numeriai.

Ši kadencija gausi su viene
tais dirbančių vadovų, vadovių 
pakėlimais ir apdovanojimais. 
Pakėlimai: 86 į paskauti- 
ninkio,-ėe laips.; 32 į skau
tininko, -ės laips.; 18 į v.s. laips. 
Apdovanojimai: 5 už Nuopelnus 
su Rėmėjo kaspinu; 28 Lelijos 
ordinu; 12 Padėkos ordinu; 1 
Padėkos ordinu su Rėm. kaspi
nu ir 5 Geležinio Vilko ordinu.
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LSS 75-ti Jubiliejiniai 
metai

Jubiliejinė stovykla vyko 
1993 m. liepo’s 31 d. iki rug
pjūčio 11 d. RAKAS stovykla-, 
vietėje, Custer, Michigan. Jos 
gan išsamus aprašymas buvo 
paskelbtas LSS Aplinkraštyje 
Nr. 13. J. S. buvo svarbus 
renginys, pareikalavęs didelių 
pastangų iš daugelio sąjungos 
narių ir nemažų LSS finansinių 
išteklių. Deimantinis LSS 
jubiliejus sutampa su daugeliu 
kitų žymių įvykių Lietuvoje. 
Tačiau, daugiausia pasižymi, 
kad švęsdami 75 m. Lietuvos 
nepriklausomybės atsteigimą, 
nuoširdžiai džiaugiamės da

bartine Lietuvos nepriklauso
mybe. Tikime, kad Lietuva 
žengia į ilgalaikį taikos ir 
nepriklausomybės periodą 
Europos tautų šeimoje.

Bendravimas su Lietuvos 
skautais

Kadencijos pradžioje tęsėme 
. anksčiau pradėtą bendravimą 
su Lietuvos Skautų sąjungos 
‘vadovybe. Lietuvoje lankiausi 
33®. m- vasarą, dalyvavau 
vačfevų stovykloje, o miestuose 
susitikau skautus ir jų vadovus. 
Saugiausia laiko praleidau su 
v.s. F. Šakaliu ir Malkevi
čium. Sužinojau <^ganizacines 
nesėkmes ir patyriau jaunimo 
norą skautauti. Išvadoje Pirmija 
nutarė vykti į Lietuvą 1992 m. 
vasarą. Laiškais tariausi su F. 
Šakaliu dėl susitikimų pro
gramos. Lietuvos skautams su- 
siskaldžius į tris grupes, 
nutarėme nuvykę kalbėtis su 
visomis grupėmis. Penki LSS 
vadovybės nariai dayvavome 
1992 m. vadovų stovykloje 
Palangoje, tarėmės dėl 
Jubiliejinės stovyklos bendrų 
reikalų ir raginome visas

grupes ruošti vieną J. S., kurioje 
dalyvautų ir mūsų atstovai.

Mūsų apsilankymo dėka1 
užmegžti tiesioginiai -ryšiai tarp 
mūsų ir Lietuvos skautų vie
netų. Atsikvietėme grupę Lietu
vos skautų vadovų į Jubiliejinę 
stovyklą Rakė, sumokant 
išlaidas iš šiam reikalui su
rinktų išteklių. Tačiau 
mėginimas bendrauti su vado
vybe, dar prieš Jubiliejinę stov. 
Palangoje, labai susilpnėjo ir be
veik nutrūko; nesulaukiant 
atsakymų į laiškus, ar net 
kreipimąsi telefonu.

Paskutinėmis žiniomis iš 
Lietuvos, — ten vyksta tolesnis 
pokalbis tarp grupių vadovybių 
ir kalbama apie bendrą suvažia
vimą ateinančių metų pavasarį, 
kur būtų išrinkta viena 
vadovybė.

Kadenciją užbaigiant
Kiekviena LSS vadovybės ka

dencija yra kitokio pobūdžio 
Tarybos, Pirmijos. ar didžiųjų.; 
stovyklų ruošimo darbuose. 
Džiugu, kad’ vis pasilieka ' 
bendrų pastangų svarbumo ; 
supratimas, kai jauni ir vyresni y 
vadovai dirba kartu, kad i 
jaunimas galėtų skautauti 
lietuviškoje aplinkoje. Tikiu, 
kad mano vadovaujamose ka
dencijose pareikštas stiprus 
lietuviško skautavimo motyvas 
atkreipė lietuvių visuomenės,, 
skautų tėvų ir rėmėjų dėmesį į 
LSS auklėjamąją ir tautiškumo 
išlaikymo svarbą.

Baigdamas LSS Tarybos pir- , 
mininko pareigas, skautiškai 

^dėkoju jums visiems už darbą 
Sąjungos gerovei ir už paramą 
LSS Vadovybės darbuose.

Budėkime!
v.s. fil. Sigitas Miknaitis 

LSS Tarybos pirmininkas

VADOVĖS PAREIGA

JAUNESNEI SESE!

Kadangi skautybė tųfėtų 
efektyviai talkininkauti šeimos, 
visuomenės ir mokyklos darbe, tai 
skautų vadovei tenka nemaža at
sakomybės ir nelengvos pareigos. 
Vadovė pirmiausia pati turi gerai 
suprasti skatitybėš uždavinius ir jos 
idealus ir pagal juos gyventi, kad 
sugebėtų juos įskiepyti ir perduoti 
jaunesnėms skautėms. Gi jaunesnės 
skautės, kai supras kilnumą, grožį ir 
vertę skautybės idealų, skaitys sau už 
garbę ir pačios stengsis jais sekti. 
Vadovė turi visada ir visur stengtis 
duoti gerą ir gražų pavyzdį ir 
nurodyti teisingą kelią, kuriuo 
jaunos skautės turėtų eiti. Vadovė 
pirmiausia turi stengtis į save; 
patraukti skautišką jaunimą, o vėliau 
skiepyti ir ugdyti draugiškumą, 
žmoniškumą, tvarkingumą ir kitas 
gerąsias žmogaus savybes.

Tinkama vadovės laikysena ir 
sumanus vadovavimas, jaunesnėms 
skautėms daro didelį įspūdį ir gimdo 
jose norą tobulėti; ruošiantis vis 
geresniam ir vertingesnrąm 
gyvenimui. Tikros vadovės; pareigos 
kaip tik. ir. yra išauklėti: jaunesnes, 
skautes; garbingoms; Ir naudingoms; 
visuomenės narėms. Skautavimas;— 
.tai didelis gyvenimo žaidimas ir 
mokykla, per kurią jauna mergaitė 
turėtų būti paruošta siekti kilniųjų 
žmogaus gyvenimo idealų.

* Skautė turėtų būti ne tik gamtos, 
bet ir viso pasaulio žmonių draugė, o 
kiekvienos kitos skautės — sesuo. 
Todėl vadovė visada ir visur turi būti 
patraukliu pavyzdžiu. Ji visada turi 
būti tvarkinga, linksma, nuoširdi, 
teisinga ir atvira. Tos savybės ne tik 
ją puošia, bet ir kiekvieną žmogų 
patraukia ir užkrečia sekti jos 
pavyzdžiu ir eiti jos rodomu keliu. O 
būti tokid\vadove reikia ne tik noro ir 
pasiruošimo, bet ir nemaža pastangų.

LRJ
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1993 m. gruodžio 21 d., Karibų jūroje tragingai 
žuvo j. ps. aras RIMAVIMUS

Rimavičių šeimą teko pažinti nuo pat kūrimosi 
Chicagoje. Kuomet 1965 metais gimė Aras, visiem 
buvo aišku, kad jis bus jūrų skautu. Tai buvo šeimos 
tradicija. Jo dėdė Jurgis Garmus 1936 metais, 
lankydamas buriavimo mokyklą Klaipėdoje buvo 
nuplautas nuo molo ir žuvo.

Jau. 4-riųmetų Aras buvo bebras; Nemuno laive, 
kuriam mes su broliu R. Kunstmanu vadovavome. 
Tais laikais bebrų buvo daug. Dabar jau jie augina 
savo bebrus.

Rako stovykloje mažasis Aras jautėsi puikiai. 
Mama darbavosi “Kernavėje”, sesutės Liucija ir Mirga 
stovyklavo su kemavietėm.0 mažasis Arukas gyveno 

ant jūrų skautų kalnelio.Taip ir keliavome per eilę 
metų. Vieni augome, kiti senome. Dar taip nesenai 
J.S. Grandies sueigose dalyvavo ir Aras. Jau ne 
bebras, bet jūrų skautininkas. Darbštus vadovas, 
malonus ir visuomet su broliška Šypsena.

Kuomet jau daug metų turinčio skautininko laivas 
grįžta į amžinąjį uostą, nulenkiam galvas, 
pasimeldžiam, spausdami rankas giedame Ateina 
naktis...

Bet stovėdami prie jauno Aro karsto, netenkame 
žado. Mes žinome, kad niekas negali nieko pakeisti. 
Bet leisk mums Viešpatie, nepamiršti tų mėlynų akių 
ir puikios skautiškos šypsenos.

Gero vėjo'!, Arai L.K.
Tavo idėjos broliai

Laiškas broliui Arūnui Dimui Kleinui

Siunčiu Tau linkėjimus iš Karybų Rajono 
stovyklos. Mūsų stovykla maža, (1) bet kitą 
savaitgalį atvažiuoja dvi sesės iš Detroito. 
Tikiuosi, kad jos neužmirš pasiimti išeigines 
uniformas. Gaila, kad brolis iš Atlanto rajono 
neturi galimybės dalyvauti. Vistik Tau atsiųsiu 
stovyklos ženklą, o daugiau galėsi paskaityti 
“Drauge”.

Mūsų stovyklavietė yra gražioje vietoje. Per 
langą matosi British Virgin salos. O čia pat 
burlaiviai ir smėlėtas pajūris.

Dabar aš dirbu su architektu
Labai pasiilgstu kitų jūrų skautų ir tėvelių, 

bet stovyklai pasibaigus pasimatysime.
Su geriausiais linkėjimais pasirašo Neptūno 

pašto vyki ės viršininkas Aras

ISS UCIIW puon
LSS Archyvas, įsteigtas prieš 12 

metų, veikia naujai įrengtose 
patalpose. Skautišką archyvinę 
medžiagą galima siusti:

v.s. Jonas Paronis, LSS 
Archyvas

Lithuanian World Center
19411 - 127th St., Lemont, IL 

60439

1989 m. kadencijoje LSS Taryba 
nutarė PLC, Lemont įsigyti 
patalpas archyvui. 1993 m. patalpų 
įrengimas buvo baigtas ne vien 
LSS Archyvui, bet ir Vydūno 
Fondui, bei Čikagos skautų-čių 
tuntams. Skautą užimamas plotas 
yra virš 3,500 kvadrat. pėdų.

:Sietuvos” skautininkių draugovė 
1993 m. gruodžio 11 d. surengė 75 
m. Lietuviško skautavimo parodą, 
PLC Lemonte. Joje buvo 
eksponatai iš Jubiliejinės stovyklos 
parodėlės. Parodoje domėjomės 
profesiniu kruopštumu paruoštais 
eksponatais iš sk. stovyklų, 
spaudos ir sk. šeimų gyvenimo.
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v.s ALGIRDAS KARPAVIČIUS mirė 
Melbourne St, Vincent ligoninėje 
1993 m, kovo 5 d. Laidotuvėmis 
rųpinosi testamento vykdytojai: 
Šatrijos tunto tuntininkas s, Vytas 
Masiulis ir Geeiongo Lietuviu S- 
gos pirm, J, Gailius, Velionio 
palaikai pervežti į ©eelongą, 
Algirdas Karpavičius gimęs 1921 
m, spalio mėn, 27 d, vidutinio 
ūkininko Šeimoje, Bartininkuose, 
Vilkaviškio apskr. Ten lankė 
pradžios mokyklą, o ją baigęs 
įstojo į Vilkaviškio Dr, J, 
Basanavičiaus vardo valstybinę 
gimnaziją,

Vokietijoje buvo Licbenau D,P, 
stovykloje, šioje stovykloje Ilgesnį 
laiką dirbo IRO įstaigoje, 
mokytojavo vargo mokykloje, 
vadovavo skautų mišriam vienetui, 
1949 m, ilvyko į Australiją, 
Melbourne kartu su s. J, Makuliu 
įkūrė Melbourne skautų tuntą, < 
Nemažiau jo veikla rySki ir lietuvių, 
tautinių Šokių grupėje “Atžalynas”, 
kuri sėkmingai lietuvius 
reprezentavo Melbourne vykusioje 
Oiimpijadoje, karalienės vizito 
metu, Momba festifaliuose, 
tautybių ruošiamuose koncertuose, 
SkautiSkais ir mokyklos reikalais

^rasdavo laiko aplankyti ir 
tolimesnių vietovių lietuvius, 
Septynioliką metų vadovavo 
Geelong skautų, “Šatrija” vienetui. 
Be minėtų organizacijų priklausė 
Melbourne skautininkų ramovei.

Skautų Aldo administratorė Albina 
Ramanauskienė praneša, kad per v. s. Algirdo 
Karpavičiaus testamento vykdytojus gavo jo 
palikimo 2000 australiškų dolerių Skautų Aldui, 
Iškeltus gauta $1304,17 U.S.A, dolerių.

Algirdas Karpavičius nuo pačių 
jaunystės dienų priklausė Lietuvių 
Skautų Sąjungai, į kurios eiles 
įsijungė dar Lietuvoje ir ėjo įvairias 
pareigas. Apdovanotas Lelijos ir 
Už nuopelnus ordinais.

SESE, BUDĖK!
- SKAUTAMOKSLIS
VIENOJE KNYGOJE

Įsigyjama skambinant 1-708-964-4364, 
sesei Sasnauskienei
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44 km į šiaurės rytas nuo Brodnica 
priyažiuositeLubawa miestelį. Nusukę 
nuo Nr. 52 kelio pravažiuosite Luba
wa, Wygoda, Marwald ir Frygnowo 
miestelius iki pasieksite Stebark mies
telį Tarp Stebark ir Grunwald yra 
Žalgirio mūšio laukas. Sekite ženklus 
į automobiliams ir autobusams pasta
tymo aikštę. Paminklus pamatysite 
toliau ant kalniuko. Eikite takeliu į 
kalniuką.

Ant kalniuko yra du dideli pa
minklai. Vienas keturkampis iš ak
mens, kitas aukštesnis metalinis. Auk
štesnysis vaizduojakariuomenip vėlia
vas mūšio metu. Matysite ir Lietuvos 
Vytį. Praėjus paminklus yra amfiteat- 

■ ras, iš kur matyti mūšio laukas. Kitoje 
pusėje amfiteatro yra muziejus. Ten 
gailina nusipirkti pašto korteliu ir 
knygučiŲi Paaiškinanči v mūšio istoriją. 
Rekomenduojupamatyti 30 min. filmą 
apie mūšį, kuris nors ir yra lenkę 
kalboje, bet turi angliškus parašus. 
Patį kovos lauką galima apvaikščioti, 
bet tam reikia paskirti pusdienį laiko. 
Nuo amfiteatro IVz km yra kalniukas, 
nuo kurio Vytautas vadovavo mūšiui. 

IMuziejui, paminklams ir filmuipaskir- 
cčiau apie 2 yąlandas.

Nuo Žalgirio mūšio lauko, va
žiuojant i Lietuvą, reikia grįžti į Ste- 
tbark miestelį pro Mielno ir Pawlowo 
nniestelius. Privažiavus E77 kelią, 
sukti į kairę ir važiuoti į šiaurę apie 6 
3nn iki kelio Nr. 51, kol privažiuosite 
sankryžą. Šiuo keliu važiuoti iki Olsz- 
tyn (28 km), toliau iš čia Nr. 16 keliu 
.iki Augustow (189 km), čia įvažiuoti 
g kelią Nr. 19 iki Suwalki (33 km). 
INuo Suwalki per sieną į Lietuvą.

Lenkijoje tik didesni miestai turi, 
benzino be švino, todėl patartina veš- 
tis 20 litrą atsargos.

Linkiu geros kelionės!

Maršo tempu

Ž

VIS PIRMYN
Muzika ir Aldonos KEPAL^įš

Vis pi>...m 
‘'-‘■■r-Biyn, dai-ne-la skam-bai^ ^es J:o . *

3 s

StO’-TT-n-’
'tyčios link. Uors ir už-dengs

—________ °4- sau-
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___ > 11 iC------- _ -

M
i i

-----------------------
- mink ir bus ,ge -rai
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Len-kia-ai
-L e b skam-ba miš-kai,
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Ten pri© pa~+- • iįp I

Pa Xr«n-tBa,p±le u- pea srau-nios, jiema linksjįą dai_

sitau-tai sto-vyk

ne-

E

lakš- ■ lakš-tuoB,,

3. Vis pirmyn dainelė skamba!
Mes koja kojon stovyklos link
Nąrs ir uždengs rūkai saulelę,
Bet, skaute, Tu nenusimink ir bus 

gerai!
Lenkiasi gėlės........

2. Tik pažiūrėk, aplinkui darbas, 
Ten statas raitos tarpe pušų. 
Ir palapinės kelta galvas 
Palydimos dainos garsų, tai 

stovykla.
Lenkias gėlės.........

ČIA ĮDOMU
Carlo Alessandro Guidi italų 

poetas išvertė knygą į iotynų 
kalbą. (1712) Nuvyko Į Vatikaną 
ir padovanojo knygą popiežiui 
Clement XI. Grįždamas namo jis 
žvilgterėjo ir pamatė, kad 
knygoje padaryta klaida. Vietoje 
“be nuodėmėm” atspausta 
“nuodėmingai”. Vargšas Carlo 
tiek susijaudino, kad mirė.

H
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PURSTI, PŪRTI — darylis puriam (sniegas pursta; 
purus sniegas)

PŪGA — stirus vėjas su sniegu
Toli nuo Tėvynės mūšy gimtoji kalba siaurėja, 

žodynas menkėja, todėl bandykime atgaivinti žiemos oro
atmainę pavadinimus ir vartokime juos ne tik savitarpy, 
bet ir sueigose.

LIETUS
DULKNA — smulkus lietus
DRUŪKENA — smulkus lietus, purkšna
DRUOKTI — lynoti, dulkti
MURGLA — tiršta migla, smulkus lietus
RUSLOTI — lynoti
RASNOTI — po truputį lynoti, lašnoti 
RASENTI — dulkti, dulkuoti, lynoti 
BURIUOTI — protarpiais lyti, maukstyti
ŠLAPNČTI — pamažu lyti, lynoti
ŠEIKČiOT! — lynoti
TAŠKĖNTI — tekšlenti, nesmarkiai lašnoti, lynoti 
MURGLČTI — smulkiai lynoti, dulksnoti
LIŪTIS — ilgas ir smarkus lietus
PLIŪPTI — pliaupti, smarkiai lyti 
ŽLIAŪGTI — be perstojo lyti
BAŪGAS — smarkus su audra lietus

SNIEGAS
SNAIGĖ, SNIEGULĖ, SNIEGUOLĖ — krintančio 

sniego žvaigždutė
GURVOLIS — didelis gabalas, gniužtas (sniego, ledo) 
SNIEGYNAS -— sniego masė
SNIEGINGAS — gausus sniego
TUMULAS — minkštas, apskritas sniego kamuolys 
PUSNIS, PUSNYNAS — supustyto sniego krūva 
DANGA — paviršiaus padengimas (sniego danga) 
DRIBSNOTI, DRĖGNOtI — šlapiai snigti
DRĄSĄ — šlapio sniego dirbimas
DRĖPINTI — vilko kąsniais snigti
DRABNŪS SNIEGAS — gerai sningantis sniegas 
SNAlGALIOTI, SNYGURIUOTI, SNAIGYTI,

ORAS
DROBLIūS — lietus su sniegu, šlapdriba, 

šlapdraba, snieglaša
DROBLIŪOTI — kartu snigti ir lyti 
DARGANA — bjaurus, lietingas oras 
PLIKŠALA — šaltis be sniego, sausšala 
LIJUNDRA — oras, kai lyja ir šala drauge 
LEDYTI — ledu trauktis, ledėti
PABLIŪRA — negražus oras, dargana 
PAGĖLA — šaltas ir drėgnas oras
ŠV1DRAS — sūkurys, viesulas, didelis vėjas 
RŪŠKANA — tansus, apsiniaukęs, miglotas oras

IR DAR ŠIS BEI TAS
IŽAS — plaukiančios ledo lytys.

Plonas ledelis ant vandens
VARVEKLIS — ledo žvakė pastogėj 
ŠERKŠNAS, ŠERKŠNA — sniego kristalinė masė, 

plonu sluoksniu aptraukianti
sušalusius daiktus medžius)

POLAIDIS — sniego tirpimas
PROTIRPA — vieta, kur nutirpęs sniegas arba ledas
GRUODAS — sušalusi žemė
DRIGNĖ šviesus ratas apie saulę ar mėnulį 
ČIUŠKĖTI, ŽLIUGSĖTI — bėgti čiuškančiu sniegu 
LEDINUKAS — smulkus kietas saldainis.

= Ledifluku galime vadinti ir „lollipop“.

BURIUOTI IR BURIUOTI
BURIUOTI — plaukti laivu su bure
BURIUOTI — rinktis į būrį
{JŪRININKAS — būrio viršininkas Surinko sesė
KAZIUKO MUGĖ (ne MUGĖ) j v.s. Dalia
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VENGRIJOJE balandžio mėn. 
buvo seminaras apie tautybes Euro
poje ir Europos ateitį. Kursus rengė

„IŠVALYTI PASAULĮ“ yra 
1993 rugsėjo 17-19 d. savaitgalio 
tema. Jungtinių tautų UNEP įstaiga 
drauge su viena Australijos bend
rove skatina žmones valyti pajūrius, 
vandenis, parkus ir pakeles.

išvystyti savo gabumus, veiksmingai 
mažame būrelyje veikti, perduoti 
kitiems savo pastangų tikslus“.

RUSIJOJE išleidžiamas skau
tiškas vadovėlis, panašus į JAV 

Pasauliniai skautų ir skaučių centrai. 
Programa taikoma jaunimui Vidurio 
bei Rytų Europoje suprasti kitas 
kultūras, papročius, bendravimo 
būdus ir apspręsti įtampas tarp 
tautybių.

HAITI skautai užsiima gam
tosauga ir tuo pačiu įtraukia savo 
amžiaus neskautaujantį jaunimą 
sodinti medžius, sanitariniuspatogu- 
mus įrengti, tobulesnes viryklas 
baudoti. Projektą remia Kanados 
skautai.

ASTRONAUTAS Steve Mac- 
Lean, pakilęs į erdves 1992 spalio 
mėnesį erdvėlaiviu „Columbia“, dė
kingas skautybei, kuri „išmokė ir 
skatino bendradarbiavimą su kitais, 
vadovavimą, planavimą ir sumanu
mą — kas reikalinga tokios rūšies 
darbui. Skautybei ir astronautų 
programai būdinga pasišvęsti vie
nam tikslui, nusistatyti ištęsėti,
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skautų sąjungos (BSA) leidinį. BSA 
būstinėje Texas valstijoje psicholo
gijos profesorė iš Maskvos paruošė 
knygą, kurioje nurodomi svarbiausi 
pagrindai: sąžiningumas, ištikimybę 
darbas su kitais, vertybės, kaip at
skirti gera nuo blogo.

SEATTLE, WASHINGTON 
Amerikiečių skaučių sąjungoje daly- . 
vaujanti Jessie Vasarė Johnson su 
savo draugove paruošė parodėlę 
apie Lietuvą ir lietuvius tarptauti
nėje programoje Franklin gimnazi
joje, Seattle, Pasaulinės skaučių 
(susimąstymo) dieną.

BURUNDI skautų sąjunga 
pravedė visoje šalyje vajų už taiką 
7,Vilties liepsna — taikos liepsna“. 
130 skautų vienetų vieną vakarą. 
savuose miestuose dalyvavo taikos 
laužuose, o sekančią dieną liepsna 
buvo vežama į krašto vidurį. Pake
liui skautai laukė su žvakutėmis 
rankose. Stadijone liepsnos laukė 
3000 žmonių.

FILIPINŲ sostinės Manilos 
Carito skautų draugovė, remiama 
Australijos skautų, pradėjo amatų 
mokyklėlę didmiesčio gatvės vai
kams: vaikai išmoksta apdirbti medį, 
taisyti dviračius, mūryti plytas, siūti. 
Šešių mėnesių kursuose išmoksta 

skaityti ir rašyti. Maniloje yra 75.000 
gatvės vaikų tarp 10 ir 14 m. am
žiaus, gyvenančių be tėvų ir be 
šeimos; dirba 12 vai. per dieną 
ubagaudami, vogdami, valydami 
batus, pardavinėdami laikraščius, 
kartais ir save. Be pagalbos tokie 
vaikai visą savo neilgą gyvenimą 
praleidžia gatvėje.

BELGUOS skautų sąjungos 
nariai virš 18 m. amžiaus Pasaulio 
sveikatingumo dieną davė kraują 
Bosnijos bei Kroatijos karo tremti
nių Raudonojo Kryžiaus skyriui. 
Buvo renkami pinigai mokykliniams 
bei sporto reikmenims Slovėnijoje 
esantiems pabėgėliams.
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KALBA 
KEIČIASI
Kalba yra gyvoji tautos dalis. Ji 

keičiasi kartu su gyvenimu.
Lietuvos kalbininkai, B'ga, 

Jablonskis, Jonikas ir daugelis 
kitų stengėsi patobulinti lietuvių 
kalbą, kad ji būtų tikrai lietuviška. 
Daug pastangų padėta 
apšvarinti nuo įsibrovusių 
svetimybių, kurios įsispraudžia 
Ypatingai okupacijų getais. O 
Lietuva pergyveno nemažai.

Palyginkite čia pateikiamas 
ištraukas iš biblijos. Viena išleista 
1910 m., kita 1988 m. 
Pastebėsite didelį skirtumą.

T D M

Šiame piešinyje galima 
atrasti visas alfabeto raides

1910 m. 1988 m.
Evangėlia šv. Matėošiaus 4. 5.

Ir pamatęs žmones, užėjo ant kalno 
ir sėdosi, ir atėjo pas jį jo mokį- 
tiniai.
2. Ir jis, atvėręs savo burną, mo

kino juos sakydamas:
3. Išganytingi (palaimint.)*kurie vargsta 

dvasėje; nės jų dangaus karalystė.
♦Luk.6,20. Jc'z.57,15.

4. Išganytingi, * kurie smutnijasi; 
nės jie bus palinksminti.

‘Jdz.61,2.3. Luk.6,21. 2Kor.l,ž
5. Išganytingi * lengvaširdingieji; nės 

jie žemę gaus į dalykus. t».3-,h.
6. Išganytingi, * kurie alksta ir trok

šta teisybės; nės jie bus pasotinti.
• J .'z. 55, I ir 65, 13.

7. Išganytingi *mielaširdingieji; nės 
jie gaus mielaširdingystę.
* l’s. 41, 1. Mat. 11,25. 2Tim. 1, 16. Hbr. 10, 6. jok J. 13.

8. Išganytingi *čystos širdies esan
tieji; nės f jie Dievą regės.
•Ps. 15,2 it 24,4. Ebr.12,14. f I Kor. 13,12. ljor>.3,2.3.

9. Išganytingi pakajingieji; nės jie 
vadinami bus Dievo vaikais.

10. Išganytingi * persekinėjimą ken
čiu dėl teisybės; nės jų dangaus ka
ralystė. • 1 l’cir.3, 14.

11. Išganytingi * este, kada žmonės 
jus išgėdina ir persekinėja dėl ma
nęs, fir apskelbia jus, meluodami.

•Enk. 6, 22. ji Petr.4, 14.
12. Džiaugkitės *ir linksmi bukite, 

nės pilnai jums bus danguje atpildo
ma. Nės f taip persekinėjo prarakus. 
pirm jųsų buvusius. *Luk.6,23. Darb.5,41. 
Jok. 1,2. 1 Petr.4,13. -f 2 Nūs. Kar. 36,16. Neėm. 0,26. 
per. 23, 34.37* Darb. 7, 52. ITcs. 2,15.

13. Jus este žemės druska. *jei dru
ska surumą savo pameta, kuomi sū
dysime? Niekam daugiaus ne tinka, 
kaip tikt kad butų išmetama ir žmo
nių sumindžioma. »Mark.o,5o. i.ur. 14.34.35.

14. Jus este svieto šviesybė. Miestas, 
gulįs ant kalno, ne gal būti paslėptas.

15. Žvakė * uždegama, ne pastato
ma po ketvirčiu (saiku), bet ant likto
riaus, tai visiems, namuose'*esan
tiems, šviečia. ’Marku,21.

16. Taip *te šviečia šviesybė jųsų
po žmonių akių, kad regėtų jųsų ge
rus darbus ir garbintų jųsų tėvą, dan
guje esantį. »iPetr.2,12.
17. Ne mislykite, manę atėjusį zokaną 

ir prarakus paniekinti; ne * atėjau pa^- 
niekinti, bet išpildyti. *Pcr.3,15. Rym.3,31.

18. Nėsa iš tiesos sakau jums: iki dan
gus * ir žemė sugaiš, ne sugaiš nei ma
žiausias raštelis, arba nei viens žodelis 
zokano, iki vis išsipildys, •r.uk.16,17.

Šventąjį Matą 4, 5

1 Pamatęs didelę minią žmonių, 
Jis palypėjo j kalną ir Jo mokiniai 
susirinko aplink Jį.

2 Atvėręs Savo burną, ėmė Jis 
juos mokyti šiais žodžiais.

3 Išganytingi yra tie. kurie var
gingos dvasios yra, nes jų yra 
dangaus karalystė.

4 Išganytingi yra tie, kurie liūdi, 
nes jie bus paguosti.

5 Išganytingi yra tie, kurie pasi
žemina, nes jie susilauks 
pažadėjimų.

6 Išganytingi, kurie alksta ir 
trokšta teisybės, nes jie bus 
pasotinti.

7 Išganytingi gailestingieji, nes jie 
susilauks gailestingumo.

8 Išganytingi yra tie, kurie skais
čios širdies yra, nes jie Dievą 
regės.

9 Išganytingi taikingieji, nes jie 
bus Dievo vaikais vadinami.

10 Išganytingi tie, kurie persekio
jami dėl teisybės, nes jų yra dan
gaus karalystė.

11 Išganytingi esate jūs, kurie es
ate žmonių apšmeižiami, piktai 
apmeluojami ir persekiojami dėl 
Manęs.

12 Džiaukitės ir būkite linksmi, 
nes danguje jums bus apsčiai atly
ginta. O taip persekinėdavo pirm 
jūsų buvusius pranašus.

13 Jūs esate žemės druska. Jei 
druska pamestų savo sūrumą, 
kuo tada sūdytume? Ji tada niekam 
netiktų, būtų žemėn išberta ir 
žmonių sumindžiota.

14 Jūs esate šviesa pasauliui. 
Miestas, ant kalno pastaytas, negali 
pasislėpti.

15 Žvakė, uždegta, nepavožiama 
po saiku, bet įstatoma į žvakidę, 
kad šviestų visiems namuose 
esantiems.

16 Tešviečia taip jūsų šviesa
žmonėms, kad jie jūsų gerus, dar
bus maldami, jūsų tėvą dan
guje liaupsintų. •• •

17 Neįsivaizduokite Mane, 'atė
jusį Įstatymą ir pranašus 
niekinti. Aš neatėjau jų panai
kinti, bet įgyvendinti.

18 p iš tiesų sakau jums—dan
gus ir žemė nepraeis ir neišnyks nei 
mažiausioji raidelė, nei taškelis 
Įstatymo tol, kol nebus visa tai 
įvykdyta.
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ŽAIDIMAI
KAS VAGIS ?

Žaidėjų skaičius: neribotas. 
Amžius: per 12 m. Žaidimo vieta: 
geriausia skautų stovykloje.

Vadas nepastebimai pasi
vadina j šalį vieną skautą ir liepia 
pereiti, kad tik kiti nematytų, per 
parengtą iš anksto sklypą minkš
tos žemės, kur gerai lieka pėdsa
kai. Kai skautas vėl įsimaišo j kitų 
tarpą, vadas pareiškia, jog sto
vykloje esama vagies, kurio pėd
sakai štai ant žemės. Po to visi 
skautai iš eilės pereina pertą pat 
sklypą, palikdami pėdsakus. 
Kiekvienas stengiasi atspėti, kas 
valgis, kieno pėdsakai sutampa 
su pavyzdiniais. Savo spėliojimų 
niekas tiesiai nesako, tik užrašo 
ant gabaliuko popieriaus ir 
įduoda vadui.

SURIŠK KOJAS
Žaidėjų skaičius: skiltis ar kelios. 

Amžiuš: nuo 10 metų, vyresniems 
reikia didinti bėgimo atstumą. Žaidimo 
vieta: kambarys. įrankiai: virvutė 
kiekvienam skautui.

Variantas. Kojas surišti reikia 
ne bet kokiu, bet policijos mazgu 
(žiūr. "Ska”’1'91).

Reikia surikiuoti skiltį prieš 
skiltį. Tarp skilčių yra 20 m tar
ias. Davus ženklą, paskirtoji skil
tis bėga prie priešais stovinčios 
skilties irten bėgusioji skiltis 
stengiasi kuo greičiausiai bet 
kokiu mazgu surišti kito skauto 
kojas. Kaip tik kuris skautas suri
ša, tuoj bėga atgal j savo vietą. 
Teisėjas žiūri, per kiek laiko vi
siems buvo surištos kojos. Be to, 
tikrina mazgus. Už kiekvieną su
klydimą teisėjas priskaito skilčiai 
minusą. Dabar bėga kojų surišti 
antroji (stovėjusioji) skiltis. Laimi 
žaidimą ta skiltis, kuri padaro 
mažiausia klaidų ir pertrumpiau- 
ąįą laiką suriša kojas kitai skilčiai.

Vilkas jam tarė:
— Dabar gulk, aš tave suėsiu!
Siuvėjas pradėjo prašyti ir įkalbinėti, kad jis į vilko pil

vą nepareisiąs. Vilkas liepė jiaimti matą ir pamatuoti. Bema- 
tuodamas siuvėjas kapt ir nutvėrė vilką už uodegos. Nutvė
ręs apsivyniojo apie ranką, išsitraukė iš užančio laidynę ir 
ėmė duoti ja vilkui per nugarą, per šonus ir kur tik pakliuvo. 
Vilkas kaukė, staugė, šokinėjo, bet niekaip ištrūkti negalėjo. 
Matydamas, kad šitaip gali jį pribaigti, pradėjo vilkas prašyli 
siuvėją:

— Palauk, gerasis žmogau, jeigu tau mano uodega reika
linga, tai pasiimk ją sau, tik paleisk mane gyvą; aš tau nieko 
nebedarysiu!

Siuvėjas pasiėmė žirkles, čirkšt nukirpo vilkui uodegą ir 
paleido.

Vilkas nubėgo į girią, baisiai sustaugė ir sušaukė vilką 
tarybą. Subėgo vilkų didelė daugybė. Beuodegis papasakojo, 
kaip jį siuvėjas išjuokė, prikūlė ir uodegą nupjovė. Visi vil
kai nutarė bėgti, pavyti siuvėją ir sudraskyti. Taip ir pada
rė — pasileido visi ir vejasi. Siuvėjas pajuto, kad atūžia, at
kaukia pulkas vilkų, ir nežino, kas daryti. Apsižvalgė žmoge
lis ir bematant atsidūrė eglės viršūnėje. Subėgo vilkai prie eg
lės ir tariasi, kaip pasiekti siuvėją. Vienas vilkas ir sako:

— Palauk! Vis tiek jis neištrūks. Stok tu, beuodegi, į apa
čią, o mes sulipsime vienas ant kito ir pasieksime jį.

Siuvėjas išgirdęs labai persigando. Jis, matydamas, kaip 
vilkai lipa vienas ant kito ir tuoj pagriebs jį už kojų, suriko:

— Na, lipkit, lipkit! Kam klius, kam neklius, o tam vilkui 
beuodegiu! tai vis kilus!

Beuodegis’ Išgirdęs tuoj šoko iš apačios, ir visi vilkai nu- 
burbėjo žemėn. Daug vilkų užsimušė, o kiti | girią nudūmė. 
Siuvėjas išlipo iš eglės ir laimingai nuėjo savo keliu.
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CHICAGO

Dainas, rankas ir šypsenas supynė 
Žygiuojam Dievo-Artimo keliu. 
Teskamba kernaviečių sutartinė — 
Tėvų Šalie, aš taip Tave myliu!

„Kernavės” tunto daina

Trisdešimt penkerių „Kerna
vės” tunto veiklos metų šventė 
iš tikrųjų atitiko tunto dainą, 
nes tą gruodžio 11 d., vakarą 
Jaunimo centro salėje skambėjo 
daug puikių dainų, daug drau
giškų rankų spaudė draugiškas 
rankas, ir daug linksmų šypse
nų švietė ryškiau, negu šiaudi
nukais papuoštos Kalėdų eglu
tės žiburėliai. O nuotaika kilo 
aukštyn kartu su stalus puošu- 
siais raudona-balta-juoda balio
nais (Kernavės herbo spalvos).

Šventę pradėjo tuntininkė s. 
Ramutė Kemežaitė, pasveikin
dama svečius, skautes, tėvelius, 
rėmėjus ir pasidžiaugdama sėk
mingu tunto gyvavimu bei savo 
skautiškos veiklos metais jame 
tarp seseriškų vadovių ir noriai 
skautaujančių sesių.

Gražios sukakties sulaukusį 
tuntą sveikino brangūs svečiai: 
Vyr. Skautininke v.s. Birutė 
Banaitienė, įteikdama sesei 
Ramutei dailią dekoratyvinę 
lėkštę, LSS Pirmijos pirminin
kas v.s. Sigitas Miknaitis ir 
Vyr. Skautininkas v.s. Gedi
minas Deveikis. Raštu sveikino 
atvykti negalėjusios buvusios 
tuntininkės — v.s. Ona Siliūnie- 
nė, v.s. Dalia Dundzilienė, ir v.s. 
Eleonora Šalčiūnienė, o taip pat 
ASS pirm. v.s. Edmundas Kor- 
zonas. Šį ypatingą vakarą su 
kernavietėmis praleido mieli 
svečiai-viešnios: v.s. Lilė Mi- 
lukienė, LSS Pirmijos vicepir

mininkė, ASS pirmininko pava
duotojas v.s. Kęstutis Jėčius, 
„Aušros Vartų”, „Nerijos” ir 
„Lituanicos” tuntų tuntininkės, 
-as ir tunto kapelionas v.s. Juo
zas Vaišnys, S.J.

Sveikinimus užbaigė sesė Ni
jolė, paskaitytdama savo eiliuo
tą Juokdarybą” — „Tuntinin- 
kių maršą”.

Svečiams plojant, į sceną at
žygiavo „Kernavės” tuntinin
kės — nuo pirmosios iki dabarti
nės! Buvo malonu matyti tą 
gražų būrį skautininkių, kurių 
kiekviena šiam tuntui atidavė 
didelę dalį savo gabumų ir šir
dies. Štai jos: pirmoji Halina 
Plaušinaitienė, Laima Lunec- 

„Kemavės” tunto tuntininkė ys. Rainutė Kemežaitė ir dalis,.Dainuojančių 
kernaviečių”, atlikusių programą tunto 35 metų veiklos siiKaktuvių pokyly^

Nuotr. Niiolės Užubalienėa

kienė, Vanda Aleknienė, Irena 
Kerelienė, Ritonė Rudaitienė, 
'Kristina Vaičekonienė, Marytė 
Utz, Yolanda Lass, Rūta Dau- 
kienė, Rita Penčylienė, Irena 
Meilienė, dabartinė Ramutė Ke
mežaitė (bei negalėjusios at
vykti — Ona Siliūnienė, Dalia 
Dundzilienė ir Eleonora Šalčiū
nienė). „Kernavės” prityrusios 
skautės apdovanojo tuntininkės 
baltomis rožėmis. Tačiau pati 
geriausia joms dovana, ar tik ne 
tas būrys jaunų mergaičių (jau 
antros kernaviečių kartos), prie 
kurių skautiško-lietuviško auk
lėjimo ir jos prisidėjo savo dar
bu tunte.

Sekė gražiausioji pobūvio da-
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lis — dainuojančios kernavietės! 
Tai#balsingos, energingos tunti- 
ninkės Ramutės suburtas 20 
skaučių choras. Skambūs jauni 
balsai, išraiškūs veideliai, 
smagios dainos, tvarkingos uni
formos, žavėjo svečius. Kiek
vieną dainą lydėjo audra katu
čių. Ypač puikiai nuskambėjo 
„Sveiki gyvi, sveteliai” ir „Dar 
nejok”.

Buvo jautrus momentas, kai 
jaunąsias dainininkes gėlėmis 
apdovanojo buvusios tuntinin- 
kės — praeitis ir dabartis f už
sklendė vaisingos veiklos ratą. 
Choro vardu, prit. skautė Onutė 
Utz sklandžiu žodžiu padėkojo 
sesei Ramutei, išmokiusiai jas 
pamilti lietuvišką dainą. Gi sesė 
Ramutė svečiams papasakojo su 
kokiu noru, pasišventimu ir 

nuoširdžiu tėvelių bendradar
biavimu dainuojančios kerna
vietės pasiekė savo tikslą — 
dainuot kartu, dainuot gerai, 
dainuot lietuviškas dainas. Šio 
tikslo viršūnė — tautinių ir ju
biliejinių stovyklų dainų įrašas, 
padarytas šią vasarą, LSS 75 m. 
Jubiliejaus proga.

Gausių plojimų palydėtos, 
šauniai „Kernavės” tunto dai
ną traukdamos, išžygiavo sesės 
per salę. Tikėkim, kad jas dai
nuojančias dar girdės ne tik 
skautiškoji, bet ir visa lietu
viškoji Čikaga!

Prasmingą maldą prieš vaka
rienę sukalbėjo tunto kape
lionas v.s. J. Vaišnys, S.J.

Po vakarienės visų smaližių 
skoniai buvo patenkinti įvai
riausiais tortais ir sukaktuviniu 

raguoliu, kurį kernavietėms 
„užfundyjo” sesė Mamunėlė —• 
v.s. Ona Siliūnienė, o supjaustė 
visos tuntininkės, foto apara
tams spragsint.

Sk. tvyčio Andriaus Utz ka
pelai grojant, bėgo malonios va
landos su tunto vadovėmis, 
skautėmis, tėveliais ir rėmėjais, 
kuriems tuntininkė Ramutė šil
tu, nuoširdžiu žodžiu padėkojo.

Ir aš ten buvau, ratelius šo
kau, su „pabuvusiomis-jaunos 
širdies” skautininkėmis daina
vau „Rožę”, grožėjausi v.s. Vla
do Vijeikio talka papuošta sce
na, „Kernavės” kepsnius val
giau, „Kernayės” midų gėriau, 
per barzdą varvėjo ir tikrai daug 
„linksmybės apturėjau”!

Svečias

CLEUELRND
SKAUTIŠKOS KŪČIOS

Clevelando „Pilėnų” tunto 
skautai vyčiai sekmadienį, 
gruodžio 19 d., Dievo Motinos 
parapijos svetainėje surengė 
tradicines ^'skautiškas Kūčias. 
Žvakelių šviesoje buvo skai
tomos Kūčių vakarui skirtos 
mintys. Gausūs dalyviai 
dalinosi kalėdaičiais ir gražiais 
linkėjimais ateičiai. Skautų 
dvasios vadovas s. kun. Ge
diminas Kijauskas, S J, susi
kaupimo ir maldos žodyje su
jungė skautiškąją šeimą. Pasi
vaišinta suneštiniais Kūčių val
giais. Vakaras užbaigtas Kalė
dų giesmėmis ir ratu aplink eg
lutę sustojus, rankomis susi
ėmus, sugiedota „Ateina 
Įjaktis”.

jais

78
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CHICAGO. II

Šimtas dainų su gaidomis. Čia 
rasite populiarias dainas, o taip 
pat ir negirdėtas.'Ypatingai 
vadovai turėtų susidomėti šiuo 
leidiniu. Kaina $4.00

LITHUANIAN
SCOUTING

■ .r— —... ........ . 1 ....

Anglų kalba. Pagrindinės žinios 
apie Lietuvos skautus Lietuvoje 
ir išeivijoje. Labai gera dovana 
mūsų svetimtaučiams draugams. 
Kaina $2.00

Visi leidiniai gaunami:
A. Jarūnas
945 Balsam Lane 
Bartlet, IL 60103 
Telef. 708 / 289 8062
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LEMONT
JŪRŲ SKAUTŲ 

KŪČIOS
Kūčios yra šeimos šventė. . 

Didžioji Čikagos skautų šeima 
daug metų rengė bendras ar 
tuntų kūčias Jaunimo centro 
salėse. Lietuviškai veiklai ir 
skautiškiems renginiams 
pamažu persikeliant į Lietuvių 
centrą Lemonte, jame šiais 
metais, gruodžio 10 d., buvo su
ruoštos ir Čikagos jūros skaučių 
„Nerijos” tunto bei „Li- 
tuanicos” tunto jūrų skautų 
kūčios. Jose dalyvavo arti 130 
sesių, brolių, tėvelių ir keletas 
svečių.

Kūčių vakaro programą pra
dėjo tuntininkai j.s.- Violeta 
Paulienė, visiems sugiedant 
„Sveikas, Jėzau, gimusis”. Pro
gramos vedėja j. ps. Aleksand
ra Gražytė pakvietė ūdrytes 
pasirodymui, joms padainuojant 
apie Kalėdų senį vežantį briedį 
Rudolfą ir pagrojant dūdele ir 
smuiku. Bebrai sudrebino salę 
savo šūkiais. Sekė deklamacija, 
o visi vėl sugiedojo 'byliąją 
naktį”, „Gul šiandieną’,1 „Tyli 
naktis”. Ant visų stalų degant 
švakutėms, sesės uždegė tris 
žvakes: už mirusius skautus-,tęs 
čia išeivijoje; už mirusius «kau- 
tus,-es Lietuvoje ir už mirusius 
visus jūrų skautus,-es.

Kūčių vakaro svečias, skautas 
nuo gimnazijos dienų, prelatas 
dr. Juozas Prunskis kūčių vaka
rienę pradėjo malda, pra
šydamas Aukščiausio palaimos,, 
gyvenant Dievui, Lietuvai ir ar
timui. Tradiciniai gausi valgiais 
kūčių vakarienė buvo pradėta 
kalėdaičių (plotkelių) laužymu 
ir linkėjimais. Kūčiose svečiais

„Lituanicos” tunto bebrai Čikagos jurų skautų,-čių Kūčių vakaro programoje.

„Nerijos” tunto udrytės deklamuoja kalėdinius eilėraščius Čikagos jurų 
skautų,-čių Kūčių vakare.

Prie Kūčių stalo „Nerijos” jūrų skaučių tunto ruoštame Kalėdų pobūvyje.

dalyvavo dr. L. ir I. Kriauče- 
liūnai, A. ir V. Lauraičiai, j. v.s. 
Br. ir R. Juodeliai, LSB VS 
Gediminas Deveikis. K. K. 
pirm. v.s. A. Jafūnas, svečias iš 
Kauno s. Algis Malkevičius bei 
kiti.

Nuotr. jvš Br. Juodelio
Jūrų skautų,-čių kūčios; pra

ėjo šilta, šeimyniška nuotaiką 
Nemažai tam pasidarbavo j.ps. 
Viligailė Lendraitienė ir j.ps. 
Virginija Rimeikienė.

brolis Broniu?
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JUBILIEJINE STOVYKLA
Jubiliejinėje stovykloje, Skautininkų pastovyklė 

suorganizavo “Skautoramą”. j “Skautoramos” 
suorganizavimą buvo [dėta daug pastangų. Šia 
“Skautorama” pasinaudojo skautai, skautės ir net 
keletas vadovų. Apie jos pravedimą ir naudingumą 
buvo gauta daug atsiliepimų. “ Skautoramos” 
organizavimą ir pravedimą koordinavo v.s.fil. 
Antanas Paužuolis.

ps. Linas Orentas aiškina apie tris skirtingus 
virtuvės įrengimus

v.s. Gilanda Matonienė sudomina seses pionerijos 
mazgais

v.s.fil. kun. Antanas Saulaitis moko kaip rasti 
žvaigždes danguje

u.s. Romas Otto aiškina ugnies kūrenimą kelme.

Ruošiama nuo žemės pakelta virimui krosnis, v.s. Jonas Alkis 
atvežąs šį modelį, prižiūri jos statybą

Nuotraukos A. Paužuolio ir J. Orento
Po pionerijos pamokų prityrę skautai pastatė 
signalizacijos bokštą

I
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NEW YORK

SKAUTIŠKOS KŪČIOS

New Yorko skautininkių ir 
vyr. skaučių židinys „Vilija” jau 
daug metų rengia skautiškas 
kūčias. Apie gruodžio mėn. 18 
d. Kultūros Židinio, Brooklyne, 
didžiojoje salėje rengtas kūčias 
„Darbininko” 1993 m. gruodžio 
24 d. laidoje P. Palys šitaip rašo:

„Tik įžengus į salę, kiekvie
nas galėjo pastebėti, kad ji buvo 
ypač gražiai papuošta. Salės 
puošimą, vadovaujant Jonui 
Jankauskui, Dainai Penikaitei 
ir Audrai Gintautaitei, atliko 
skautai vyčiai kandidatai, o 
stalų puošimu pasirūpino 
Josephine Senken.

Į Kūčias atsilankiusius pa
sveikino ir tolimesnei progra
mai vadovavo skautininke Vida 
Jankauskienė.

Salėje šviesas prigesinus, 
visiems giedant „Tyliąją naktį”, 
buvo atnešta didelė deganti žva
kė, kurią, su neuždegtomis 
žvakėmis, lydėjo skautai. Susto
ję scenos priešakyje, kiekvienas 
iš jų, savąsias žvakes nuo pirmo
sios užsidegę ir pasakę, su 
šiomis apeigomis susijusį, pras
mingą sakinį, išsiskirstė-pasri^. 
ir uždegė žvakes ant kiekvieno 
stalo. Tai buvo jautrus, simbo
linis jungties momentas.

Visiems sustojus maldai, NY 
skautų kapelionas kun. dr. Kor
nelijus Bučmys, OFM, kalbėjo: 
„... Amžinojo Tėvo Sūnau, Jėzau 
Kristau! Tu panorėjai priimti 
žmogaus prigimtį ir tapti mūsų 
broliu... Būk mūsų džiaugsmas, 
viltis ir ramybė, kad visur ir 
visada jaustumės ir pasiliktume 
viena per Tave ir su Tavimi...”

Tylos minute pagerbus, 
1993 metais mirusius: pirmūną 
Petrą Jurgėlą ir židinietę Al
doną Birutienę, laužant kalė
daitį ir jį viens su kitu dalinan
tis, buvo pasikeista šventiniais 
sveikinimais ir linkėjimais.

Po to, kiekvienas pasiėmęs 
savo lėkštę, artinosi prie didelio, 
puošnaus ir turtingo stalo, kuris 
buvo apdėtas, darbščių skaučių 
pagamintais, įvairiais tradici
niais Kūčių valgiais. Esu tikras, 
kad skirtingų patiekalų buvo 
daugiau negu 12. Vaišėmis 
rūpinosi židinietės, vado
vaujamos Aldonos Žukienės.

Visiems skaniai pavalgius, su 
kanklėmis rankose, scenoje 
pasirodė muzikė Asta Barkaus
kienė. Ji, o kartu ir Kūčių daly
viai (buvo išdalinti dainų teks
tai) kanklėmis pritariant, pa
dainavo keturias itin senas 
kalėdines dainas: „Tu kiškeli 
trumpakoji, lelimo”, „Oi at
važiuoja šv. Kalėda”, „Laputė 
lojo, linelius klojo” ir „Sėdi

y 1 v v" Y Y Y V Y^'Y1 Y' Y...V T
LSS 1993 M. RAŠINIŲ KONKURSO 

REZULTATAI

Vilkiukų-Paukštyčių grupė
je -

I vieta Sesei K. (Kristina 
Lingertaitytė, 43 Maple St., Mil
ton, MA 02186, USA) už rašinį 
„Namas, kuriame gyvenu”. 
Premija — 50 dol.

II vieta — nepaskirta.
Skautų-Skaučių grupėje —

I vieta Broliui Mantui (Man
tas Lingertaitis, 43 Maple St., 
Milton, MA 02186, USA) už 
rašinį „Kelionė į Lietuvą sap
ne”. Premija — 100 dol.

II vieta Lietuvos kariui (Ša
rūnas Krukonis, 46 Grafton 
Ave., Milton, MA, 02186, USA) 

vyrai už stalo”. Po co dar buvo 
sugiedotos ir kelios tradicinės 
kalėdinės giesmės. Asta Bar
kauskienė, dainų ir giesmių in
tarpuose, įdomiai pasakojo apie 
kalėdinius papročius ir burtus.

Kūčių dalyviams džiugių šv. 
Kalėdų ir palaimingų Naujųjų 
Metų linkėjo vysk. Paulius 
Baltakis, OFM. Taip pat šven
tinius linkėjimus išreiškė buvęs 
ilgametis NY skautų kape
lionas kun. Jonas Pakalniškis ir 
čia, viešintis iš Lietuvos, 
Vilniaus skautų vadovas 
Vygantas Kiulkys.

Vidai Jankauskienei visiems 
Kūčių dalyviams padėkojus už 
atsilankymą, pamažu buvo pra
dėta skirstytis į namus.

Nekreipiant dėmesio, kad 
salės apšildymo sistema nevei
kė, susirinkę į Kūčias buvome 
savos didelės lietuviškos šeimos 
nariai. Todėl nors ir šaltoje 
salėje, visiems buvo gera, jauku, 
šventiška ir šilta”.

už rašinį „Mano kelionė į Lietu
vą”. Premija — 50 dol.

Vyr. Skaučių grupėje —
I vieta — nepaskirta
II vieta Liepsnai (Aida Bub- 

lytė, 2885 Oakwood Dr., 
Willoughby Hills, OH, 44094, 
USA) už rašinį „Jei būčiau 
tuntininkė”. Premija — 75 dol.

Sveikiname laimėtojus!

Pasirašė; s. Asta Sapliene 
v.sk. Inga Pivoriūtė 

Rima Navickienė 
v.s. Č. Senkevičius 

LSS rašinių konkurso globėjas
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Postmaster: send address changes to:

(SKAUTU AIDAS
4613 W, 106 PI.
Oak Lawn, IL 60453

ALp(LKA)3083
1994, Nr. 2

rūkytojas:- Kas žino, koks 
nešąlą?
Mokinys:-Karštas vanduo.

skystis - Kas žino, kaip lietuviškai vadinasi 
karvės vaikas?
- Karvelis,- atsako užsienio skautas.
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