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(Mielas sese Albina,
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pilnas vaišią Jūsų dėka. Linkime daug gerų 

akimirką. ‘Telydi Jus Dievo malonė.

Sv. (Kazimiero skautai 
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(Mieli Broliai, Sesės,
(Pavasaris ir Velykos skelbia tą pačią paslaptį - 

prisikėlimą naujam gyvenimui. 'Todėl Bažnyčia mus 
kviečia linksmintis ir džiaugtis, nes Švenčiame ne vien 
istorinį Kristaus prisikėlimą, bet ir tiesos prieš melą, 
gėrio prieš blogį, gyvybės prieš mirtį pergalės Šventę. 

“Kaip Adome visi mirštame, taip Kristuje visi būsime 
atgaivinti.: (1 Kpr. 15-20)

(Pirmieji krikščionys savo nesvyruojantį tikėjimą 
išreikšdavo pasisveikinimu: “Kristus prisikėlė!". 
Kristaus priešai pajėgė Žemišką prigimtį priėmusį 
(Dievo sūnų prikalti prie kryžiaus, bet buvo ir yra 
bejėgiai išlaikyti jį kape, jie sugebėjo surasti Judą 
išdaviką ir papirkti kapą saugojusius kareivius: 
"Sakykite, kad jams bemiegant, atėję jo mokiniai naktį 

jį pavogė” (Mt. 28,12-13), tačiau tos priešiškos jėgos 
nepajėgė sustabdyti apaštalą liudijimo, jog 'Kristus 
laisva valia sutikus kančią ir mirtį, tikrai prisikėlė ir 
yra su mumis iki pasaulio pabaigos. (Mt. 28,18-20)

įsikūnijusio (Dievop Sūnaus 33 metą gyvenimas 
žemėje, jo kančia, pažeminanti mirtis ant kryžiaus 
mus suartina su Kristumi, padeda pilniau išgyventi 
pagrindinę krikščioniško gyvenimo tiesą, kad jos 
gyvenimo kelias yra kiekvieno mūsą kelias - nuo 
gimimo iki pomirtinio išaukštinimo.: “(Dabar aš 
džiaugiuos savo kentėjimais ir savo kūne papildau kp 
dar trūksta Kristaus vargams dėl jo kūno, kuris yra 
Bažnyčia" (1 Kpl. 1,24j

Sis gilus įsitikinimas, kad Kristus savo kančia 
įprasmino mūsą gyvenimo kančias, savo mirtimi įveikė 
mirtį ir prisikėlimu kiekvienam į jį tikinčiam 
užtikrino prisikėlimą, velykinį Kristaus triumfą daro 
sykiu ir mūsą asmeniniu triumfu. Kas gali būti mums 
brangesnio, kas gali mumyse sužadinti didesnį 
džiaugsmą, kaip Žinojimas, pagrįstas paties (Dievo 
užtikrinimu, kad ir mes vieną dieną prisikelsime 

garbingam ir amžinam gyvenimui, kaip Velyką rytą 
prisikėlė Kristus. “AŠ esu prisikėlimas ir gyvenimas, 
kas tiki mane, tas turi amžiną gyvenimą ir aš jį 
prikelsiu paskutiniąją dieną. ” (jn. 11, 25; 6,54)

Be asmeninio džiaugsmo mes išgyvename ir visos 
mūsą tautos dvasinio - moralinio ir socialinio 
prisikėlimo viltį. Lietuvią tauta, kaip ir kiekvienas 
mūsą, eina Kristaus pramintu kryžiaus keliu. 'Tauta 
vargsta ir kenčia, bet nepraranda vilties, nes Žino, 
kad po (Didžiosios savaitės visuomet išaušta džiugus 
Velyką rytas.

Savo apsilankymo Lietuvoje metu Sv. 'Tėvas 
kalbėjo: “Kflip taikos ir vilties piligrimas ateinu 
skelbti tikėjimo į mūsą prisikėlimą... gerai Žinau, jog 
atvykstu pas jus tokiu metu, kai Lietuvos visuomenė 
ieško Šviesos savo garbingoje praeityje, tikėjimo 
kupinėję istorijoje, ir po Tgo kančios, išbandymą ir 
kankinystės laikotarpio stengiasi drąsiai Žengti į

priekį.”
Velykinis džiaugsmas, išplaukiąs iŠ mūsą gilaus 

tikėjimo į darbo ir kančios prasmę Kristuje 6ei 
garbingą prisikėlimą, tepaliečia visą mūsą gyvenimą. 
(Džiaugsmas yra lygiai užkrečiantis, kaip ir liūdesys, 
jei mūsą džiaugsmas bus nuoširdus, paeinąs iŠ gilaus 
tikėjimo savo asmenine ir tautos Šviesesne ateitimi, ji 
pajus ir nuliūdime bei beviltiškume gyvenimo prasmės 
nematą mūsą broliai ir sesės.

(Džiugaus velykinio aleliuja linkiu visiems 
išeivijoje ir tėvynėje.

Vysk, (Paulius A. Baltakis, O.f.M.
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Redakcijos pastaba: atkreipkite 
dėmesį, kad šios eilutės buvo 
išspausdintos prieš 65 metus! Tada 
dar jaunas rašytojas buvo žinomas tik 
kaip poetas. Po metų jis jau pradėjo 
rašyti istorines dramas ir iškilo į 
Lietuvos klasikų gretas.
Kalba netaisyta

Motinos diena švenčiama bene viso kultūringo pasaulio, ir 
Lietuvoje buvo minima.

Tai buvo mums gal visų švelniausioji, visų mieliausioji, 
visų kilniausioji ir drauge visų gailiausioji šventė — visų 
švenčių šventė.

Ne iškilmės, ne apeigos, ne viešos pažibos ir puošnūs sim
boliai sudarė tos šventės esmę,— tik subtelingi atsiminimai, 
skaidrūs ir nuoširdūs susikąupimai dvasios gilmenose.

Koks būtų žmogus — didis ir galingas ar mažas ir nuže
mintas, svajotojas, ar mintytojas, ar gyvenimo prakticizmo 
verpetuose pasinėręs, ar taikus artojas, ar kovos lauko hero
jus, ar kilnus ir stiprus savo dvasioje, ar samanotas paliegė
lis — visiems prisimenant mūsų motulę širdelę širdys 
suplasta vienu ritmu, prisipildo vienu džiaugsmu ir kažkokiu 
ypatingu grakščiu, švelniu, neišpasakomu gailesiu, ir kažkaip 
pabunda visa, kas žmoguje yra kilniausio, švelniausio, huma- 
niškiausio.

Žmogui, nors mažą valandėlę pagyvenusiam šitokiu gy
venimu, dvasia lyg pragiedrėja ir praturtėja, ir visi jausmai 
ir troškimai, visos mintys, ir pareigos, ir skaudūs rūpesčiai 
Susieina ir susilieja į vieną galingą ir nesialomą kaip okeanas, 
ir negestamą ir skaidrų kaip žvaigždžių spindėjimas jausmą — 
meilę v i s a g a 1 i n č i ą...

Mums, lietuviam^, ši diena yra dar mielesnė — negu vi
siems kiliems pasaulyje.

Kuo mes skiriamės nuo pasaulio — vaizdžiai pasako 
mums dainos mūsų, kur vargo žmogelis, nemokėdamas savo 
jausmur išreikšti ir nemokėdamas jų paslėpti, sukūrė nesu
skaitomą daugybę motinos meilinamųjų pavadinimų, pa
lydėdamas juos dar meilesniais epitetais, sukurdamas nesus
kaitomą daugybę dainų, išplaukusių iš to jausmo...

Jokia kita tauta pasauly motulės taip kilniai nemoka 
dainuoti, kaip mūsų pilkieji sermėgiai!

Ir mes, inteligentai... Mes visi juk iš po šiaudinės pasto
gės...

Ten močiutė užlingavo. I krutinę skausmą savo 
Raudbmis mane... Liejo nežinia...

Taip pilnai mūsų atgimimo pranašas suformulavo mūsų 
jausmą.— pilnai ir graudžiai, sukaupdamas mūsų meilę ir 
skausmą. Ar tai nėra tas pats jausmas, kurį mūsų sodiečiai 
suglaudžia — į motulę-gegulę, į močiutę bal
tąją (baltas — mūsų dainose gerumo simbolis), močiu- 
t ę - š i r d e I ę, inotušėlę-sengalvėl ę,— ir į 
tūkstančius kitų, dar grakštesnių formulių?!

Taip, tą meilės dieną susilieja visų tautos vaikų širdys 
vienan ritman — ir šiaudinėj pastogėj, ir inteligento rūmuo
se, ir maželėj jaunoj krūtinikėj, prie motinos prigludusioje, 
ir motulėje, toje griaudulėlėje — gegulėj...

Ar tai nėra tūkstanteriopai kilnesnė meilės šventė, kaip 
visos iškilmės it pažibos, kaip visi puošnūs ©balsiai ir viešas 
jausmų demonstravimas?

Ar tai nėra tikros, nuoširdžios ir nedalomos tautos vieny
bės šventė — visų švenčių šventė švenčiausioji?

Balys Sruoga
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erbk ir brangink skauto vardą, 
ženklą ir' uniformą?.©. už vis labiau 
gerbk ir brangink savo skaisčią sielą, 
kad ji galėtų ištikimai tarnauti Dievui, 
Tėvynei ir Artimui.

v.s,-Juozas Šarauskas

v.s. J. Barausko duktė rašo:
Brangioji Dalia,
rašau Tau, norėdama pasidalinti 

įspūdžiais apie tėtės 100-jų gimimo 
metų sukakties paminėjimą.

Gimimo dieną visi suvažiavome 
į tėtės tėvišką. Uždegėme žvakeles 
ir padėjome gėlių prie tėtei atminti 
pastatyto kryžiaus prie sodybos. 
Kapinėse tarp senelių kapų yra ir 
tėtei skirtas antkapis. Klebonas 
atlaikė pamaldas bažnyčioje, kur 
tėtę buvo pakrikštytas. Po to 
kultūros namų salėje susirinko 
vietiniai gyventojai. Buvome 
nustebę gausumu. Buvo pasidalinta 
prisiminimais. Nedidelis 
pagyvenusių žmonių choras 
padainavo.

Sausio 22 d. minėjimas įvyko 
Kaune, muziejuje. Minėjimą 
organizavo ir ekspoziciją sutvarkė 
A. Morkūnas. Atvažiavo nemažai 
skautų iš Vilniaus. Buvo ir v.s. 
Stefa Gedgaudienė

J. šARAUSKO 100 M. GIMIMO SUKAKTIS
Aprašydamas Červenės skerdynes, kur žuvo Lietuvos skautų brolijos 
vyriausias skautininkas Juozas Barauskas, Osvaldas Žadvydas sako:
Pavakariais buvom perkelti į 

kitą kalėjimo pastatą, daug 
mažesnį. Kameroje nebuvo jokio 
inventoriaus bei lovų. Iškilo 
gulimo problema, stigo vietos. 
Pik. Šarauskas, kaip prityręs 
skautas, ėmė tvarkyti. Jis 
nurodė gulti eilėmis, remiant 
galvas į galvas ir kojas į kojas,

Skautų vado Juozo Šarausko atminimui
Kaune paminėtos sušaudyto 1941-aisiais metais Červenėje 

Lietuvos kariuomenės savanorio, buvusio Lietuvos Skautų 
sąjungos brolijos vado pulkininko Juozo Šarausko gimimo 
100-osios metinės.

Po šv. mišių Šv.Arkangelo My
kolo /Įgulos/ bažnyčioje įvyko mi
nėjimas Vytauto Didžiojo karo mu
ziejuje. Pagerbti pulkininko J.Ša- 
rausko atminimo susirinko nemažai 
vyresniosios kartos žmonių, menan
čių savo skautišką jaunystę ikikari
nėje nepriklausomoje Lietuvoje, da
lyvavo skautų jaunimas.

Prisiminimais apie Lietuvos 
Skautų sąjungos brolijos vadą J.Ša- 
rauską dalijosi Lietuvos kariuome
nės generalinio štabo dimisijos pul
kininkas Antanas Malijonas, Lietu

Kauno skautų vyčių I d-vė 1930. I-je eilėje K. Pauža, Pilypavičius, 
L. Neimanas, X, A. Dičius; II — S. Jatautas, S. Jakštas, V. Kizlaitis, 
globėjas pik. J. Šarauskas, dr-kas V. Kviklys, J. Bulota, A. Juškevičius.

Pik. Šarauskas rūpinosi nu
silpusiais. Jis turėjo mažą 
gabaliuką duonos bei saujelę 
cukraus. Jis lakstė nuo vieno 
prie kito ir duodamas trupinėlį 
duonos aiškino, kad nereikia 
praryti, bet laikyti po liežuviu, 
susidariusios seilės, nuramins 
troškulį. Bet ir jo jėgos išseko.

vos atsargos karininkų sąjungos 
Kauno skyriaus pirmininkas dimisi
jos majoras Petras Narinkevičius, 
vyresniosios kartos skautai Marija 
Dzenajavičienė-Vizgirdaitė, Algirdas 
Končius, Feliksas Šakalys. Apie tė
vą pasakojo pulkininko sūnus Algir
das Šarauskas.

Vytauto Didžiojo karo muzie
jaus okupacijų ir pasipriešinimo is
torijos skyriuje atidaryta Juozo Ša
rausko sukakčiai skirta ekspozicija, 
surinkta daugiausia iš asmeninių 
archyvų.
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WISE SKAUTU Sffi
Jurgio Aleknos 120-sioms 
metinėms (1873-1952)

Gavome Vandalino 
Junevičiaus (iš Kauno) straipsnį 
apie J. Alekną. Dedame 
sutrumpintą, nes atsiųstasis yra 
per ilgas mūsų formatui.

(Red)

1922 m. susikūrusios Lietuvos 
skautų asociacijos nariai savo 
pirmuoju Lietuvos skautų šefu 
(vadu - red.) išsirinko gydytoją 
Jurgį Alekną. J. Alekna buvo 
nuolatinis jų rėmėjų vadovas ir 
nenuilstantis skautų vadų 
patarėjas bei globėjas.

BAigęs Vilniaus antrąją 
gimnaziją,. 1893 m. įstojo į 
Maskvos universiteto Medicinos 
mokyklą. Kaip pažangus 
studentas gaudavo stipendiją, 
aktyviai dalyvavo lietuvių skautų 
draugijos veikloje.

Gavęs 1898 m. gydytojo 
diplomą,’gydytojavo Smolensko 
gubernijos ir Onegos apskrities 
ligoninėse. Tais laikais mokslus 
baigusiems lietuviams 
specialistam^ sunku buvo gauti 
darbą savb tėvynėje, nes 
okupantai (rusai - red.) visur kišo 
savo tautiečius.

•L Alekna tobulinosi 
Australijos, Prancūzijos, Švedijos 
ir Vokietijos ligoninėse. Sugrįžusį 
iš užsienio už slaptą lietuvių 
veiklą žandarai jį suima, kalina, 
ištremia į Archangelską. Atlikęs 
bausmę, jis grįžta į Lietuvą, 
stengiasi ne tik gerai gydyti 
įmones, bet ir kuo galėdamas 
jiems padėti.

Nelengva buvo tais laikais 
dirbti. Reikėjo saugotis, kad kas 
neįskųstų caro žandarams. Tačiau 
J. Alekna šviečia kaimo žmones,

kelia jų tautinę sąmonę.
Kai rusų valdžia leido 

spausdinti spaudą lotyniškomis 
raidėmis, J. Alekna savo 
santaupomis remia mūsų knygų ir 
laikraščių leidimą.

Pirmojo pasaulinio karo metu 
buvo mobilizuotas, dirbo Šiaurės 
fronto Raudonojo kryžiaus 
vyriausioje tarnyboje. Karui 
baigiantis jį matome Stokholmo 
konferencijoje, kurioje buvo 
sprendžiamas Lietuvos valstybės 
atkūrimo reikalas. 1918 m. 
atvyksta į Vilnių. Koptuojamas į 
Lietuvos vyriausybės tarybą. 
Antrame ministrų kabinete buvo 
Vidaus reikalų ministerijos 
viceministras,' vadovavo 
Sveikatos departamentui.

Nenorėdami, kad lietuvių 
spauda patektų svetimon įtakon, 
gydytojas J. Alekna, visuomenės 
veikėjas ir publicistas Jonas 
Šliupas ir visuomenės veikėjas 
Martynas Yčas pasitikėjimo 
bendrovės pagrindu įsteigė 
Šiauliuose spaustuvę ir pavadino 
ją “Titnagu”. J. Alekna tam

manor pa tptra

“Titnago” spaustuvė 1991 m.

1922-1924 ir LSS Šefo pavaduo
tojas 1930-1940, SS “Vyčio” 
K! garbės narys.

'reikalui įnešė 20,000 litų. 
Sumaniai tvarkoma spaustuvė už 
kokybiškai spausdinamas knygas 
ir laikraščius parodoje gavo aukso 
medalį ir diplomą. Ši įmonė 
gyvuoja iki šiol ir taip pat 
vadinasi.

Daug energijos J. Alekna 
atidavė Lietuvos Raudonojo 
kryžiaus draugijai, visą laiką
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būdamas jos valdyboje, o 1938- 
1940 m. — pirmininkas. Jo laikais 
Vilniuje buvo įkurta Raudonojo 
kryžiaus ligoninė, Greitosios 
medicinos pagalbos stotis ir 
medicinos seserų mokykla. Be to 
jis prisidėjo prie “Dainos” 
kultūros ir meno draugijos, 
Moterų globos bei kitų 

organizacijų veiklos. Tačiau 
daugiausia organizacinių 
pastangų atidavė skautams.

Už sumanų žmonių gydymą ir 
visuomeniną veiklą gydytojas J. 
Alekna buvo apdovanotas mūsų 
ir Latvijos valstybių bei skautų 
organizacijos garbės ženklais.

Savo vaisingą veiklą J. Alekna 

užbaigė 1952 m. spalio 1/ u. 
Buvo palydėtas į Petrašiūnų 
kapines (prie Kauno - red.). 
Paskutinį kartą patarnavo 
velioniui būvąs “Skautų aido” 
skyriaus vedėjas, aktyvus 
skautininkas, Lietuvos 
kunigaikščio Šarūno draugovės 
draugininkas Alfonsas Zauka.

Pažiūrėkite į šį paveikslą. Jame vaizduojama gyvenimas 
Vokietijoje šešioliktame šimtmetyje. Pastebėkite vaiką su 
lazdele stumiantį lanką. Mane Jabai sudomino šis vaizdas. Man 
priminė mano vaikystę Lietuvoje. Tai galėjo būti tarp 1925 ir 
1930 metų. Aš ir mano draugai taip pat mėgome šį sportą. 
Gaudavome lanką nuo statinės ir su lazdele stumdavome į 
priekį. Lankas sparčiai riedėjo, o mes bėgome paskui jį. 
Kadangi šis užsiėmimas buvo praktikuojamas vasarą, tad 
bėgiojome basi. Net ir mieste. Tekdavo nusimušti pirštą j 
akmenį. Kraujas bėga, bet negi bėgsi pas mamą skųstis ar pa* 
daktarą. Tam turėjome vaistus. Išsiraudavome visur apsčia 
augančią žolę su plačiais lapais. Vadinome ją traukučiu. Prided 
prie kraujuojančios žaizdos, palaikai ir kraujas sutoja. Ir vėl vej 
savo statinės lanką.

Dabar matau įvairių plastikinių ratų ir žaislų, bet man< 
statinės lankas buvo daug geresnis.

Vai tu, rugeli, vai tu, rugeli,
Tu žiemkentėliP

Tu nebijojai, tu nebijojai 
Šaltos žiemelės!

Tik pabijojai, tik pabijojai 
Jauno brolelio!

Jauno brolelio, jauno brolelio, 
Plieno dalgelio!

VAI TU, RUGELI

Tik pabijojai, tik pabijojai Jaunos seselės, jaunos seselės, 
Jaunos seselės! Paskui einančios!
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MARIJAMPOLĖS
MARIJOS 
PEČKAUSKAITĖS 
VARDO 
DRAUGOVĖ

turi šiltas kūčių vakaro tradicijas. 
Kiekvienais metais vieną iš advento 
sekmadienių susirenkame sesės, 
broliai, dvasios vadas, garbingi 
svečiai vieną kartą metuose šiam 
nuostabiam šv. kūčių susikaupimo 
vakarui. 1993 m. gruodžio mėn. 19 
d. po šventųjų mišių Marijampolės 
šv. Mykolo Arkangelo Prokatedroje 
visi susirinkome jaukioje sesės 
Jolantos šeimoje, nugalėdami visas 
problemas ir trumpam užmiršdami 
visus savo rūpesčius. Buvo gera 
laužti plotkelę ir dalintis su visais: 
sesėmis ir broliais prie vieno stalo, 
linkėti geriausius linkėjimus ir 
prašyti Dievo pagalbos sulaukti kitų 
šv. kūčių. §į vakarą mus aplankė 
Kalėdų senelis su dovanomis, 
kuriose radome šilimą ir meilų 
Dievo meilė ir šiluma sklindą per 
brolius ir seses, nežiūrint jSkiti 
atstumų. Esame jums dėkingi. 
Gauti šventiniai sveikinimai ir 
linkėjimai iš sesės Birutės 
Prasauskienės su kalėdinėmis 
dovanomis iš Los Angeles, brolio 
Antano Paužuolio iš Chicagos, 
sesės Konstancijos ir brolio 
Vaclovo Nenortų iš Mančesterio, 
taip pat sesės Stefos Gedgaudienės 
iš Clevelando. Jų šiluma atgaivino 
ir sušildė mūsų širdis ir namus. 
Kūčių tradicijos ir papročiai paliko 
daug įspūdžių dalyvavusiemas. Šį 
tylų vakarą girdėjome advento 
giesmes, mokėmės kalėdinių 
giesmių.

Sesė Jūratė Andzijauskaitė 
sesė Jolanta Asijavičiūtė
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n. KAZIMIERO iilflllAl
Neseniai “Skautų Aide” rašiau, 

kaip misijonierius Pranciškus 
Gardes 1776 m. pėsčias keliavo po 
Kalifornijos šv. Bernardino kalnus. 
Jis buvo tikras anų laikų skautas - 
iškylautojas. Pasitikėdamas Dievo 
apvaizda, vedamas draugiškų 
indėnų, jis pirmutinis išvaikščiojo 
europiečiams niekada nematytus 
Kalifornijos dykumų ir kalnų 
plotus.

Apie tas jo keliones dabar niekas 
nežinotų, jeigu tėvas Garces nebūtų 

. rašęs dienoraščio. Šis dienoraštis 
yra išlikęs iuki šių laikų, 1900-ais 
metais išspausdintas Elliott Coues 
redaguotoje knygoje: “On the Trail 
of a Spanish Pioneer: The Diary 
and Itinerary of Francisco Garces:. 
Istorikai toje knygoje randa daug 
vertingų žinių apie to meto 
Kalifornijos indėnų gimines, 
gamtą, topografiją ir misijonierius - 
pransiškonus.

Tėvas Garces keliaudamas 
dienoraštyje sužymėdavo visus 
kalnus, slėnius, upes, ežerus ir 
šaltinius. Dažnai juos pavadindavo 
kurio nors šventojo vardu. Turbūt 
jis nešėsi kalendorių su šventėjų 
dienomis - vardadieniais.

1775-76-tų metų žiemą tėvas 
Garces kaliavo iš dabartinės Yuma, 
Arizona į šaiaurę rytiniu Colorado 
upės krantu. Apsistodavo pagyventi 
indėnų tarpe, jiems skelbė Kristaus 
mokslą ir kartais pakrikštydavo. 
Indėnai jį mėgo, nes jis keliavo 

; vienas, nevengė vargo ir bado, 
mokė juos meilės, sugyvenimo ir 
žadėjo geresnį pomirtinį gyvenimą.

Tos viešnagės metu, kažkur prie 
dabartinio Needles miestelio, 
Mojave (ištariama - Mohave) 
indėnai tėvą Garces plaustais

A»hland°

Tiiuuiin

luu

perkėlė per patvinusią Colorado 
upę. Su ištikimu palydovu 
Sebastian ir dar keliais indėnais jis 
išsirengė kelionei į vakarus, link 
jūros. Tuometiniai Kalifornijos 
žemėlapiai terodė tik pajūrį, kur jau 
buvo įsteigtos misijos net iki 
Monterey. Visa kita buvp “terra 
incognita” - nežinoma žemė. Ta 
nežinoma žemė nebuvo jokia 
naujiena indėnams.
Jie prekiaudavo su pajūrio 
giminėmis ir labai brangino jūros 
kriaukleles, jas vartodavo, kaip

pinigus.
Dykumos vasarą būna 

negailestingai karštos ir sausos, bet 
ankstyvą pavasarį, po lietingos 
žiemos, daug kur teka upeliai, 
telkšo balos, ežeriukai, o žemė žydi 
įvairiaspalvėmis gėlėmis. 
Keliautojai sustodavo prie kokio 
nors upelio ar šaltinio, kad turėtų 
vandens. Štai, kovo mėnesio 
trečios dienos vakare, tėvas Garces 
rašo savo dienoraštyje:

„Išsirengiau kelionei su trimis

IĮ 
N

Poruką

** Redding\ 

40

Humboldt
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Mojavę indėnais įr Sebastionu į 
pietvakarių pusę ir už dviejų su 
puse iygų (viena lyga - league - 
maždaug trys su puse mylios) 
priėjome šaltinius, kuriuos 
pavadinau šv. Kazimiero vardu. 
Aplinkui auga žolė...” Tai įvyko 
šv. Kazimiero dienos išvakarėse. 
Galima tik spėti, kad kitą rytą tėvas 
Garces su indėnais meldėsi į mūsų 
tautos šventąjį, kad laimintų jo 
kelionę po nežinomus Kalifornijos 
plotus.

Vieną pavasarį panorau atrasti 
tuos nežinomus šv. Kazimiero 
šaltinius. Patvinę upeliai buvo 
išplovę vienintelį kelią į Mojave 
indėnų rezervatą, kur maniau gauti 
palydovų, ar bent nurodymų kuriuo 
keliu eiti. Dykumoje, kuri dabar 
turi daug savininkų, daug 
spygliuotų tvorų. Upeliai buvo 
virtę upėmis, o balos ežerais. 
Gaila, neatradau tų šaltinių, bet 
žinojau, kad esu arti - gal jie už to 

neprieinamo kalniuko, o gal už 
sekančio?

Linkiu šių laikų skautams - 
iškylautojams atrasti šv. Kazimiero 
Šaltinius Mojav dykumoje, dvi su 

Los Angeles skautės stovyklauja San Bernardine kalnuose. 
Lina Balčaitė ir Kimberly Adams

puse lygų į pietvakarius nuo kažkur 
netoli Fort Mojave indėnų 
rezervato, kur Plute upelis kerta 
Santa Fe geležinkelio bėgius.

s. Birutė Prasauskienė

Dykumos kaktusas

W

DU GAIDELIAI, DU GAIDELIAI

Du gai-dc_ lial, du gai_de_ lint bal- tus žir-irius kū - lė,

dvi VIS-te - lės, dvi viš_ te _ lės 1 m a - 10 -ną ve - žė.

(liaudies dainelė)

T Du gaideliai, du gaideliai 
Baltus žirnius kūlė, 
Dvi vištelės, dvi vištelės 
J malūną vežė.

2 Ožys malė, ožys malė, 
Ožka pikliavojo,
O ši trečia ožkytėlė 
Miltus nusijojo.

3 Musė maišė, musė maišė. 
Uodas vandens nešė, 
Saulė virė, saulė virė, 
Mėnesėlis kepė.
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V.S. FIL. VILIUS BRAŽĖNAS

Istorija yra lyg smėlis saujoje: 
jei neužgniauši, gali lengvai iš
byrėti pro tarpupirščius. Už pen- 
kerių metų lietuviškoji skauti- 
ja stovyklaus 8-jo Tautinėje sto
vykloje ir dainuos naują tauti
nės ■ stovyklos dainą. Pirmoji 
T.S. (1928 m. Panemunėje) ne
turėjo savo dainos. Kiek 
prisimenu, gal pati populia
riausia daina ten buvo „Ėjo 
skautas iškylauti”, na ir „Kil- 
kil, kil-kil vač...” Ją lietuviai 
skautai parsivežė iš 1924 m. 
Džamborės Danijoje.

Didžiųjų stovyklų dainų tradi
cija prasidėjo su antrąja T.S. 
1938 m., irgi Panemunėje. Tos 
stovyklos daina „Atgimė 
Tėvynė” kažkokiu būdu per
gyveno dešimtmečius ir liko 
populiari visose vėlesnėse T.S. 
bei Jubiliejinėse stovyklose. 
Tikiu, ji dar bus dainuojama ir 
1998 m. T.S. šių metų Jubi
liejinės stovyklos proga „Dai
nuojanti Kernavė”, vadovau
jant s. Ramutei Kemežaitei, 
įdainavo T.S. ir Jubiliejinių 
stovyklų dainas į juostelę. -Tai 
padės dainų istorikams ilgiau 
išlaikyti garsinę tų dainų isto
riją. Ta juostelė paskatino papa
sakoti ne daug kam žinomą pir
mosios tokios dainos — „Atgimė 
Tėvynė” — istoriją.

Berods jau 1937 m. (matote, 
kaip dalykai prisimiršta) buvo 
paskelbtas antrosios T.S. dainos 
žodžių konkursas. Net skirta 
100 litų premija. Prieš išvykda
mas kažkokiems atostogoms iš 
Kauno į Žagarę, užėjau atsisvei
kinti pas gerus bičiulius ASS 

filisterius Juozą ir Danutę 
Navikus. Užsiminus T.S. planus, 
jiedu mane paklausė, ar daly
vauju T.S. dainos konkurse. At
sakiau, kad apie tai net nesu 
pagalvojęs: juk tam reikia būti 
poetu. Jiedu mane žinojo kaip 
laužavedį ir kupletų bei vai
dinimų skautiškiems laužams ir 
renginiams „lipdytoją”. Vienok 
Navikai mane spyrė būtinai 
dalyvauti konkurse, ir kažkodėl 
net tvirtino, jog laimėčiau.

Pakeliui namo, traukinyje 
negalėjau atsikratyti Navikų 
man primestos minties. Pradė
jau mintyse ieškoti dainos 
posmų. Pagaliau pradėjo ri
kiuotis žodžiai į eilutes, eilutės 
j posmelius. Kadangi bebuvo 
likę tik porą dienų iki konkurso 
termino, nutraukiau vienai 
dienai kelionę Šiauliuose. Ap
sistojau pas bičiulį — Šiaulių 
miesto vandentiekio ir kana
lizacijos inžinierių Stasį 
Kuzminską. (Dabar jis gyvena 
Waterbury, Connecticut). Ten 
vakare, prisėdęs, pabaigiau ir 
apipavidalinau dainos projektą, 
kurį kitą dieną išsiunčiau LSS 
Vadijai į Kauną. Jaučiausi tuo- 
mi atlikęs savo pareigą manimi 
pasitikintiems draugams.

Nežinau kodėl, matomai būta 
ir kitų, kurie manė mane esant 
panašiu į poetą. Prisimenu vieną 
iš tokių buvus ASS Garbės narį 
prof. Igną Končių. Jis, man dar 
beesant (Jėzuitų) gimnazijoje, 
paklausė kažkokia proga, ar aš 
nerašau eilėraščių. Atsakiau, 
jog ne, nes skaitau poeziją esant 
nevyrišku darbu... Tada neži
nojau, jog ko gero profesorių 

įžeidžiau: pasirodė, jis pats rašęs 
poeziją. Pagaliau, vargu ar daug 
poetiškumo kas rastų „Atgimė 
Tėvynė” posmuose...

Tikrumoje, to konkurso pa
skelbtos sąlygos vargu ar davė 
kam galimybės poetiškai išsi
reikšti. Kiek prisimenu, tos 
sąlygos buvo nepaprastai sun
kios. (Būtų įdomu kur nors su
rasti „Skautų aido” numerį, 
kuriame konkursas buvo pa
skelbtas). Sąlygos reikalavo 
trumpoje dainoje daug ką pasa
kyti. Priminti, kad LSS gimė 
tais pat metais, kuriais Lietuva 
atgavo nepriklausomybę; pami
nėti Panemunę, kitų kraštų 
skautus — svečius, laužus, 
skautų šūkį, brolybę, auklėjimą. 
Sąlygas rašę vadovai ko gero ne
buvo patys bandę idėją išreišk- 
kiančių dviejų eilučių suri
muoti. Būdamas sąžiningas 
skautas, vis tik sunėriau bene 
tik 5 posmus su refrenu, steng
damasis kiek galint vykdyt rei
kalavimus ir laimėti taškų pir
majame posmelyje. Skautiška 
valdžia ir kompozitorius Bro
nius Jonušas daugumą posmų 
numetė poezijos istorijos 
šiukšlynan...

Daugeliui gal bus istorinė 
staigmena, jog (tada paskau- 
tininku buvęs) Vilius Bražėnas 
1938 m. T.S. dainos konkurso... 
nelaimėjo. Jį laimėjo kažkoks 
(neprisimenu) matomai nieko 
apie skautavimą ar stovyklas 
nežinojęs, poetas. Jis parašė, 
kiek prisimenu, gan poetišką 
eilėraštį, kuriame čiulbėjo 
lakštingalos, gal i šlamėjo 
lapeliai, tikriausiai švietė 
mėnulis, apgaubtas poetišku 
sacharinu. Tačiau, abejoju, ar 
tais poetiškais posmais buvo 
įvykdyta bent viena konkurso 
sąlyga.

Kaip tai įvyko? Aš tada prieš 
valdžią nesišiaušiau ir paaiški-
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nimų nereikalavau. Buvo aišku, 
kad LSS vadovai padarė didelę 
klaidį, iš kurios vėliau, kaip 
matytijbuvozpasimokyta. Teisė
jų komisijon jie pakvietė žymius 
rašytojus ir poetus, o ne su jau
nimu žygiuojančius ir prie laužų 
dainuojančius skaučių ar skau
tų vadovus. Matomai vadija ne
drįso. ar nepanoro, priešintis 
žymių kultūrininkų spren
dimui. Ir, galbūt, neturėjo 
drąsos atsistoti už principą. Tad 
pirmoji premija buvo pripažinta 
ir 100 litų buvo įteikta už dai
nos žodžius, kurie buvo netin
kami T.S. dainai. Gi T.S. dainai 
buvo panaudoti antrąją vietą 
laimėję mano nepoetiški „Atgi
mė Tėvynė” dainos žodžiai, 
šiandien tebedainuojami sto
vyklose bei sueigose.

Prisipažinsiu, jog tada jau
čiausi buvęs pažeistas neteisin
gumu — etiškai, ir finansiniai. 
Studentui 100 litų tada tenai 
buvo tolygu šiandienei 1,000 
dol. premijai Amerikos studen
tui. Kauno studenčiokas už 50 
centų galėjo nusipirkti bilietą 
„galiorkoje” (aukščiausiame 
teatro balkone) į operos ar 
dramos spektaklį. Aleksote, prie 
Technikos fakulteto, privačiai 
prasimanančios šeimininkės 
„valgykloje” studentai už 50 
centų pavalgė sriubos ir keletos 
virtinij pietus. Reiškia — pra
radau 200 pietų. Ir nežinia kiek 
būtų tą valiutą pavertus į virti
nius.

Vienok buvo ir dvasinio bei 
kitokio atpildo už prarastus 
virtinius. Jeigu ir netiesio
giniai. Dainos muzikai parašyti 
buvo pakviestas kompozitorius, 
daugelio mąršų kūrėjas Bro
nius Jonušas, rtada buvęs 
populiaraus Policijos orkestro 
dirigentu. Kažkuris vienetas 
įdainavo dainą į plokštelę, tad 
turėjo malonumo ištisais mėne

siais prieš stovyklą klausytis 
dainos, kai skautai buvo jos 
mokomi per radiją skautiškos 
valandėlės metu. Net ir nesėk
mės tada nepalaužė mano ištiki
mybės lietuviškos skautybės 
idėjai. Po to, kaip ne vienas žino, 
dar teko sukurti (laimei — be 
premijų...) eilę skautiškų dainų. 
Kaip žodžių autoriui man buvo 
nepaprastas bei nepamirštamas 
pergyvenimas, kai Antrosios 
T.S. atidarymo iškilmių metu, 
Lietuvos prezidentui Antanui 
Smetonai ir kitiems garbės 
svečiams įkopus į tribūną, kur 
buvau radijo pranešėju apie 
iškilmes, iškilmingam vėliavų 
sunešimui prie tribūnos, 

orkestras staiga užgrojo maršą 
„Atgimė Tėvynė...” Sunku 
nupasakoti, ką pajunti pirmą 
kartą išgirsdamas savo sielos 
pergyvenimo nuotrupas virs
tant ir nuskambant muzikos 
garsais. Tad nenuostabu, jog net 

AMĖ «
Atgimė Tėvynė, gimėme ir mes, 
Mietai išaugino skautiškas eiles;
Viskį mes pašvę-sim Lietuvai mielai! 
Motina ji mūsų, o mes jos vaikai.

Ei, pirmyn į Tautinę stovyklų, 
Ten paspausim broliškai rankas, 
Tai geriausia skautiška mokykla, 
Ten supinsim darbų ir dainas.

Tautinė stovykla sušaukė visus, 
Panemunės šilas priglaudė svečius; 
Laužas'tegul jungia skautiškas širdis, 
Liepsnos tegul neša Dangui mūs’ mintis.

neprisimenu, ar tai buvo paties 
Br. Jonušo vadovaujamas orkes
tras, ar Gusarų pulko orkestras. 
Gal kas iš stovyklavusių prisi
mena?

Reikia skaityti, kad LSS 
vadovybė už konkurso nesusi
pratimus atsilygino po T.S. dar 
vienu atpildu: Lelijos Ordinu. 
Vienok neaišku, ar tai buvo už 
dainą, už laužavedybą, ar už 
darbą programų skyriuje. Tik
riausiai negavau jo už radijo 
pranešėjo darbą, kurį net pats 
žinau gerai neatlikęs. Tačiau di
džiausias atpildas šiandien, se
nam skautui, yra girdėti, prieš 
daugelį metų sukurtą dainą, 
skautes, skautus, vilkiukus ir 
paukštytes „dainuojant prie lau
žo ar žygiuojant vėliavų nulei
dimui stovyklose. To „atlygi
nimo” negalėtų atstoti jokia pi
niginė premija.

Žodžiai V. Bražėno 
Muzika Br. Jonušo
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LSS VADOVYBEI 
KEIČIANTIS

1994-96 metų laikotarpiui iš
rinktoji Lietuvių Skautų sąjun
gos vadovybė savo pareigas vyk
dyti pradėjo š.m. sausio 30 d. 
LSS vadovybės pareigų perda
vimas — perėmimas buvo dvi 
dienas Jaunimo centre, Čika
goje, vykusi darnios skautiškos 
veiklos išraiška.

Sausio 29 d. iš Čikagos, New 
Yorko, Bostono, Washington, 
D.C., Los Angeles, Floridos, 
Worcester, Texas valstijos ir 
Kanados susirinkę LSS vadovy
bės pareigūnai ir jų vadijos 
bendrose bei atskiruose posė
džiuose peržvelgė ligšiolinę LSS 
veiklą ir aptarė jos tęstinumo 
gaires. Tos pat dienos vakare 
Jaunimo centro kavinėn susi
rinkus arti pusantro šimto Či
kagos ir apylinkių skautijos na
riams,-ėms vyko jauki skautiš
ka sueiga-vakaronė. Sekmadie
nį, sausio 30 d., pio šv. Mišių 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje, Jau
nimo centro maž. salėje įvyko iš
kilminga vadovybės pareigūnų 
pareigomis pasikeitimo sueiga, 
kurioje dalyvavo ir arti 200 Či
kagos skautininkų,-ių, vadovų,- 
ių ir svečių.

Stebint šio istorinio LSS įvy
kio nuosekluihą ir visus daly
vius gaubiantį broliškumą-se- 
seriškumą, siūlėsi mintis, kad 
gal į tokius įvykius turėtume 
kviestis Lietuvos tarpusavyje 
besivaidijančius skautų,-čių va

dovus, -es. Gal pasimokytų...
Dabar, iš laiko perspektyvos, 

žvelgdami į aną savaitgalį, 
mėginsime su įvykiais supažin
dinti negalėjusius juose daly
vauti brolius ir seses.

ŠEŠTADIENIO 
VAKARONĖ

Lauke spirginantis šaltis, o 
Jaunimo centro kavinėje šilta, 
jauku. Gausiai susirinkę įvai
raus amžiaus ir vyresniškumo 
laipsnių broliai ir sesės tar
pusavyje šnekučiuojasi, bendrau
ja su ilgesnį laiką nematytais iš 
kitų vietovių atvykusiais, iki 
tylą simbolizuojančiu gestu va
karonę pradeda buvusi LS Sese
rijos vyriausios skautininkės 
pavaduotoja vs. Laima Kiliulienė 
iš Bostono.

„Gyventi, reiškia nuolat pasi nauti Dievui!”, žvakę uždega LS

Klaipėdos dienos jūrų skautuos iškilmingoje sueigoje skautininko įžodį davę — jps. Alvydas 
Jonikas, jps. Milda Gudaitytė ir jps. Romas Česas.

Nuotr. Jurgio LendraijSo

rinkti, - vakaronę pradėdama 
prabyla sesė Laima. - Augant 
žmogaus sprendimai vis dau
giau ir daugiau liečia kitus 
Gyventi ir spręsti nelengva. 
Tačiau yra kas padeda. Orga
nizacinė veikla yra viena tų 
talkininkių. Skautybė mums 
siūlo gaireo, kurios padeda 
žmogui nepasiklysti”.

Simbolinis žvakių uždegimas 
pradedamas LS Pirmijos pirm, 
vs. fil. Sigitui Miknaičiui 
uždegant skautybę simboli
zuojančią didelę žvakę.

Sesei Laimai tęsiant: „Skau
tybė padeda ugdyti sveiką ti
kinčio žmogaus pasaulėžiūrą, 
kad sprendimai būtų našesni ir 
vestų į gėrį. Įžodyje prižadam 
STENGTIS. Tik to ir tereikia. 
Nuolat — per visą gyvenimą 
stengtis! Stengtis vis- pasi
rinkti tai, kas veda į gėrį!”

Žvakę uždegančiam tariant, o 
visiems dalyviams atkartojant, 

„Aš pasižadu stengtis tar
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plojimų, o išeinančias — vy
resnės sesės apdovanoja gražiais 
gvazdikų žiedais.

Akademinio skautų sąjūdžio 
pasirodymą atlieka akademikų 
Jubiliejinės stovyklos „Gaude- 
amus” dalyviai, vadovaujant fil. 
ps. Vyteniui Kirvelaičiui. Pa
sikvietę naująjį LSS Tarybos ir 
Pir'.:ijos pirmininką vs.fil. 
Kęstutį Ječių, pasodina sostan,. 
karūnuoja jį didžiule karūna, 
įteikia skeptrą ir pusračiu ap
supę deklamuoja atitinkamas 
eiles.

Vėl skamba dainos ir šūkiai, 
iki visi pakviečiami baigti 
laužą. Susispietę ratu, supinę 
rankas dainuojame ,,O at
simenu namelį”, o niūniavimo

NAUJA VALDŽIA
„Jer valdžias nebūtų, žmagus 

žmagų ažmuštų”, taip rodosi 
aukštaitiška tarme pasakė Lie
tuvos generolas Galvydis - Bi 
kauskas. Jeigu klystu — patai 
sykite.

Kadangi mes, skautai, neno
rime vienas kito užmušinėti, tad 
išsirinkome valdžią. Ar mes tos 
valdžios ’ klausysime, ar bijo
sime, bet ji vis tiek reikalinga. 
Visos valstybės turi savo vadus. 
Kartai^ tie vadai nuveda tautas 
į pražūtį. Bet skautiška valdžia 
per 75. metus to nepadarė, tad 
galima pasitikėti. Žinoma, ne 
tik pasitikėti, bet tikėtis ko nors 
geresnio, naujesnio, išmin
tingesnio, kūrybingesnio. Čia 
galima būtų pateikti naujai 
valdžiai visą eilę reikalavimų. 
Nes, juk, liaudies balsas yra 
Dievo balsas. Šis posakis yra 
lotyniškai, bet nedrįstu jo 
cituoti dėl menko lotynų kalbos 
žinojimo. O, pagaliau, kam to 
reikia, jeigu lietuviškai tą patį 

lydimas vs. fil. K. Ječius dek
lamuoja Aisčio „Lopšinę”. Nu
stembame, nežinojome, kad sa
vo tarpe turime tokį puikų dek
lamatorių. Tradicinė „Ateina 
naktis”. Užpūčiamos skaisčiai 
švietusios žvakių liepsnelės, bai
giamas šis prasmingas, visus su
artinantis susibūrimas.

Dar ilgokai bendraujama vai
šinantis kava ir saldumynais, 
dalinamasi įspūdžiais. Sesei 
Laimai Kiliulienei priklauso 
didelė padėka už taip puikiai pa
ruoštą ir pravestą sueigą. Kiek 
darbo ir pastangų tai pareika
lavo gal žino tik tie, kuriems 
teko panašias sueigas paruošti.; 
Ačiū, sese, Laima!

suprantamai pasakome, nors lo
tyniškai skambėtų moksliškiau.

Bet, kad valdžiai didelio 
moksliškumo nereikia. Valdžia 
turi prisiminti tuos laikus, kada 
buvo liaudies eilėse ir kaip 
burbleno prieš esamą valdžią. 
Dabar turi gerą progą pataisy
ti visus valdžios suklydimus, 

LSS Vadovybės pareigūnų pasikeitimo iškilmingoje sueigoje, Čikagoje, garbės • 
žymenimis apdovanojamas nusipelniusios skautininkės vs. Rita Penčylienė 
ir vs. Irena Markevičienė Žymenis prisega LSS Pirmijos pirmininkas vs. 

Į Sigitas Miknaitis.
Nuotr. Ramunės Juodelienės

kurie taip pykdino anuo laiku. 
O dabar mano primityvus pata
rimas valdžiai: „Nereikalauk, 
kad tave gerbtų dėl tavo svar
baus titulo. Palauk, kada tau 
pareikš pagarbą už tavo gerus 
darbus”.

Tad su padėka senajai val
džiai, kuri buvo labai puiki, 
žvelgiame į naują su lūkesčiais 
ir linkėjimais. O tai sunkus dar
bas. Be algos. Be algos padidi
nimo, be šventinių priedų, be 
akcijų dalinimo, be nuošimčių, 
be pensijos.

Visą laiką naudojau žodį „val
džia”. Manau, kad netinka. Rei
kėjo sakyti: „vadovybė”. Patai
sykite! Valdžia nelabai gerai 
skamba.

Pabaigai pasakysiu posakį, 
kurį gal jau girdėjote: „Neik 
paskui mane, aš nemoku vado
vauti. Neik priešais mane, aš 
nemoku sekti. Eik šalia manęs 
ir būkime draugai”. Tad to ir 
linkėkime naujai Lietuvių 
Skautų sąjungos vadovybei. Ei
kime kartu petys į petį!

v.s. Vladas Vijeikis

14



Brolijos Vyr. Skautininkas"vu? 
Gediminas Deveikis.

„Aš pasižadu stengtis tarnau
ti Tėvynei”, - suplazda liepsnelė 
LS Seserijos Vyr. Skautininkės 
vs. Birutės Banaitienės įžiebta.

„Aš pasižadu stengtis tar
nauti Artimui”, - įtikinančiai 
skamba Akademinio Skautų są
jūdžio vadijos pirmininko vs. fil. 
Edmundo Korzono balsas, su
švinta dar viena liepsnelė.

Nuoširdžiai iš visų krūtinių 
plaukia „Dievui, tau Tėvyne, ir 
žmonijai” daina, atliepianti į 
aną įžodžio pakartojimą.

„Skautybės įkūrėjas Baden- 
Powell yra pasakęs: ’Kiekvie
name krašte lavinimo tikslas 
yra tas pats, būtent rūpini
masis tarnauti kitiems’, - 
tęsia sueigai vadovaujanti sesė 
Laima. „Mes turim visą eilę 
vadovų, kurie savo lavinimo 
tikslą puikiai atliko. Jų darbą 
ir pastangas Lietuvių Skautų 
sąjunga įvertino suteikdama 
jiems žymenis, ar pakeldama 
vyresniškumo laipsniais”.

Pakviesta LSS Vyr. Skauti
ninke vs. B. Banaitienė 
papasakojo apie Gilwellio kur
sus, perskaito 1993 m. šių kursų 
baigimo aktą, išvardina kursus 
baigusių pavardes. Išvardintųjų i 
šioje sueigoje dalyvauja tik jvs. 
Milda Arlauskienė iš Texas ir vs. 
Giedrė Penčylienė iš Čikagos 
priemiesčių. Joms uždedami gil- 
velistų kaklaraiščiai, įteikiami 
kursų baigimą ženklinantys 
kauliukai.

Tolimesnėje šios sueigos eigoje 
LSS Pirmijos pirm. vs. fil. Si
gitas Miknaitis pasidžiaugęs, 
kad Lietuvių Skautų sąjunga 
yra plati kaip pasaulis -jos 
veikla darniai reiškiasi net ke

turiuose kontinentuose, dėkojo 
visiems šioje veikloje daly
vaujantiems. Vienas iš didžiau
sių šios kadencijos įvykių buvo 
Jubiliejinės stovyklos organi
zavimas ir pravedimas. Ta pro
ga išreiškė padėką visiems LSS 
Tarybos ir Pirmijos nariams, o 
taip pat ir Jub. stovyklos vado
vams. Artimiausiems bendra
darbiams dėkojo asmeniškai 
rankos paspaudimu ir dovano
mis.

Nuoširdžiais žodžiais ir dova
nomis buvo padėkota ir LSS Ta
rybos ir Pirmijos pirm. S. Mik- 
naičiui už sėkmingą dvejų ka
dencijų vadovavimą LS sąjungai.

Padėkos žodį ir dovanėles savo 
bendradarbiams, šioje sueigoje 
dalyvavusiems, įteikė ir Jub. 
stovyklos Ūkio skyriaus vadovė 
s. Marytė Utz.

„Skautybė mums yra kelias į 
gėrį ir grožį, o šios kelionės 
ženklai —• mūsų ĮSTATAI. 
Skautai su daina žengia pirmyn 
tuo pasirinktu keliu”, — tęsia 
sueigą sesė Laima Kiliulienė. O 
skautiškąjį kelią nušviesti kiek
vienam kelio ženklui — įstatui 
įžiebti žvakutę kviečiami sava
noriai broliai ir sesės. Kiek

vieną įžiebimą dalyviai palydi 
daina, ar šūkiu.

„Kiek daug šviesos mūsų 
sąjunga teikia pasauliui!” — 
paskutinei žvakei įsiliepsnojus 
sušunka sesė Laima, baigdama 
sueigą ir kviesdama visus skau
tiškam laužui.

Linksmai suskamba „Ugnelė, 
liepsnelė”, seka šūkiai, lydimi 
kitų dainų. Brolijos atstovai pa
kviečiami atlikti pasirodymą. 
Visi kažko tikisi, kai skautiška 
vorele priekin išeina LSS Pirmi- 
ja. O jie — plačiai šypsodami tik 
rankom „Sudiev” pamojavę, 
laukia plojimų... Toks „išra
dingas” be žodžių pasirodymas 
dalyvių palydimas atitinkančiu 
šūkiu.

Seserijai atstovauti pakvie
čiamos „Dainuojančios kerną- 
vietės”. Gražiai uniformuotų 
14-kos dailių mergaičių chorelis 
su vadove vyr. skaute Gaile 
Butts, diriguojant jas kantriai 
dainuoti mokiusiai tuntininkei 
s. Ramutei Kemežaitei, sūdai 
nuoja septynias skautiškas ū 
lietuvių liaudies daineles 
Gražūs jauni balsai, malonios 
šypsenos, darnus dainavimas 
glosto širdį. Joms nešykštima

1994-96 metų kadencijai LSS Tarybos ir Pirmijos pirmininko pareigas ir vėliavų perėmusį vs., 
fil. Kęstuti Ječių plojimu sveikina buvęs Tarybos ir Pirmijos pirmininkas vs. fil. Sigitas Mįįnai- 
tis ir iškilmingai sueigai vadovavusi vs. Marytė Utz.

Nuotr. Ramunės Juodelienės
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Skautų vyčių Geležinio vilko būrelio 40 'metų sukaktuvėse 
Sydney, Australia, kalba v.sl. V. Šaltenis

Nuotr. T. Jablonskio

£SS Vadovybės pareigų perdavimo sueigoje, pareigas 
perduodantis LSS Tarybos ir Pirmijos pirm. vs. fil. ■
Sigitas Miknaitis sega žymenį buv. Pirmijos sekretorei 
fil. Aleksandrai Likanderieneį,.

Nuotr. Ramunės Juodelienės

Į VYRESNIŠKUMO LAIPSNIUS 
PAKELTI LSB VADOVAI

Lapkričio 11-tos — Lietuvos 
Skautijos įsikūrimo sukakties 
Įfroga, į vyresniškumo laipsnius 
pakelti šie skautiškoje veikloje 
pasižymėję LSB vadovai.

■ Į paskautininko Ipsn.:

v.sl. Algis Kaminskas — 
,,Rambyno” tnt.

v.sl. Algis Simonavičius — 
;,Rambyno” tnt.

v.sl. Antanas Pocius — „Vil
niaus” tnt.

v.sl. Vytautas Tamulaitis — 
„Lituanicos” tnt.

v.sl. Bronius Fabijonas — „Li
tuanicos” tnt.

v.sl. Alvinas Kišonas — „Ram- 
byno” tnt.
,,v.sl.! Algis Paskųs — „Ram- 

byno” tnt.

j.b. v.vl. Alvydas Jonikas — 
„Lituanicos” tnt

v.sl. Tadas Stroous — „Litua
nicos” tnt.

j.b. v.vl. Romas Česas — „Litu
anicos” tnt.

Į skautininko ipsn.:

ps. Mindaugas Mauragis, 
„Baltijos” tnt., Canberra

ps. Vytenis Vilkas — „Kalniš
kių” tnt.

ps. Vladas Žukauskas — „Li
tuanicos” tnt.

Į vyresnio skautininko Ipsn.:

s. Algis Senkus — „Rambyno” 
tuntas

s. Mykolas Banevičius — „Tė
viškės” vietininkija.

4
I
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1993 m. LSS rašinių konkurse II vietą skautų,,-čių grupėje 
laimėjęs rašinys.

Šią vasarą aš, mano mama ir 
brolis Vytenis skridome į 
Lietuvą. Liepos 8 d. iš Newark 
skridome į Kopenhagą, o iš ten 
į Vilnių.

Kai perėjom muitinę, mus 
pasitiko giminės. Mano močiu
tė Monikutė gyvena Alytuje, 
Perlojos gatvėje, netoli šaldytu
vų gamyklos. Mano tetos 
Monika ir Albina gyvena netoli 
močiutės namų. Teta Monika 
dirba šaldytuvų gamykloje. 
Mano dėdė Algis gyvena su 
mano močiute. Aš daugiausiai 
buvau Alytuje. Turiu giminių ir 
Vilniuje. Mano tetos Aldona ir 
Janina gyvena Vilniuje. Visos 
mano tetos jau yra močiutės.

Sutikę visus gimines, ėjome 
valgyti pietus pas tetą Aldoną. 
Lietuviškas maistas labai skir
tingas nuo amerikietiško. Aš 
daug nevalgiau, nes buvau 
prisivalgęs lėktuve.

Vilniuje buvau maždaug tris 
dienas. Po to išvažiavome į 
Alytų. Vilniuje mačiau 
Gedimino pilį, Vilniaus Katedrą 
ir jos požemius, Aušros Vartus, 
Alytų. Vilniuje mačiau Ge
dimino pilį, Vilniaus Katedrą 
Spaudos rūmus ir visą sena- 
miestį. Mano pusbrolio žmona 
turi savo itališką kavinę netoli 
Katedros. Tai privatus verslas. 
Ten aš gavau labai skanių ledų.

Kelionė automobiliu iš Vil
niaus į Alytų trunka maždaug 
vieną valandą ir penkiolika 
minučių. Atvykęs į Alytų ėjau 
susitikti su toje gatvėje gyve
nančiais draugais. Su jais susi- • 

pažinau, kai prieš metus lan
kiausi Lietuvoje. Geriausi mano 
draugai toje gatvėje yra Julius, 
Audrius ir Tadas. Julius ir Aud
rius yra broliai, o Tadas — jų 
pusbrolis. Mes gatvėje žaidėme 
karą, slėpynes ir sportą. Netoli 
jų namų yra stadionas, kur 
žaidėme europietiškų futbolą. 
Kartais žaisdavome beisbolą. 
Naktį kūrendavome laužą. 
Rytais eidavom į miestą ir pirk- 
davom amerikietiškų saldainių, 
fejerverkų ir ledų. (Lietuvoje 
yra ledų iš Utenos, Suomijos, 
Švedijos ir Italijos).

Pietų valgyti eidavau pas savo 
tetas. Kadangi maisto pro
duktai parduotuvėse yra men
kos kokybės, žmonės, kurie turi 
savo kiemus, patys augina viš
tas ir daržoves. Jei neturi 
kiemo, nusiperka sodą ir augina 
ką nori. Mano pusseserės Aly
tuje pardavinėjo lietuviškus le
dus vardu „Pingvinas”. Kai pas 
jas nueidavau, jos visuomet 
turėjo ledų. Man smagiausiai 
buvo pas močiutę būti. Vakarais 
žiūrėdavome filmus ir klausy
davomės radijo. Mano pusbrolis 
Giedrius (aštuoniolikos metų) 
eidavo pas kaimynus. Jo drau
gai turi šunį, kelias kates ir 
daržą, kuriame auga daug 
obelų.

Mano pusbrolis Gintaras ir 
pusseserė Neringa gyvena 
miške, netoli Vilniaus. Vieną 
naktį aš ir mano draugas Tomas 
žaidėme karą prieš mano pus
brolio žmoną Editą, mano pus
seserę Neringą (ji mane nuvežė 

į Palangą) ir mano brolį. Jie 
ląimėjo, nes Neringa yra labai 
stipri.

Aplankiau ir savo tėtės gimi
nes. Jie gyvena kaime ir turi 
daug gyvulių. Jie turi tris šunis, 
dešimtį ančių, daug vištų, du 
žąsinus, arklį, kumeliuką, ketu
rias avis, tris karves ir dvi kiau
les.

Aš lankiausi daugelyje mies
tų: Vilniuje, Kaune, Alytuje, 
Šiauliuose, Palangoje, Anykš
čiuose, Merkinėje, Klaipėdoje, 
Trakuose. Mačiau daug įdomy
bių: Gedimino kalną ir bokštą, 
Televizijos bokštą, Spaudos 
rūmus, Katedrą ir Katedros 
požemius, 9 Fortą, Perkūno 
namus Kaune, Nemuną, Nerį, 
Baltijos jūrą, Gintaro muziejų, 
Šarūno piliakalnį, Puntuką, 
Baranausko klėtelę, A. 
Vienuolio kapą, Aušros Vartus 
ir šv. Onos bažnyčią.

Iš viso, ką patyriau Lietuvoje, 
man labiausiai patiko du 
dalykai. Pirmas — Trakų pilis. 
Man buvo smagu lakstyti laip
tais ir įsivaizduoti, kad esu

Trakų pilis
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karys. Kai užaugsiu, aš būsiu 
karys. Mama nori, kad studijuo
čiau West Point akademijoje, 
gal tą ir darysiu, dar nežinau, 
bet karys tai tikrai būsiu! Man 
būtų smagu ginti Trakų pilį. Aš 
sugalvočiau geresnių būdų kaip 
ją apginti negu pilti dervą ant 
priešų galvų. Bet jei gyvenčiau 
anais*senais laikais, nežinočiau 

/ visų modernių šautuvų, tai 
turėčiau kariauti su priemo
nėm, kurios buvo naudojamos 
tais laikais. Bet aš būčiau toks 

i pat geras karys, kokie buvo 
senovėje.

' Kitas dalykas, kuris mari la
biausiai patiko, tai mano 
giminės ir draugai, kuriuos 
sutikau Lietuvoje. Mano drau- 

i gai vis klausė, ar aš žaidžiu 
elektroninius žaidimus. .Tada jie 
elektroninius žaidimus. Net nu
stebau, kad jie iš viso žino apie 

..elektroninius žaidimus. Tada jie 
nusivedė į vieno namo rūsį, 
kuriame galėjai žaisti „Nin
tendo”, tik reikėjo sumokėti 
vieną litą. Lietuvos vaikai

niekuo nesiskiria nuo amerikie
tiškų vaikų. Jie irgi mėgsta 
tokius pat dalykus, kuriuos mes 
mėgstame. Aš jiems papasako
jau apie stovyklas, į kurias 
važiuoju kiekvieną vasarą. 
Papasakojau apie „Neringos” 
stovyklą ir apie skautų sto
vyklas. Aš norėčiau, kad jie 
kada nors važiuotų su manimi, 

a - gemzė, b - žirafa,!1 c - merinosų veislės avis, 
d - jautis, e - Madagaskaro zebu, f - bufalo, 
g - argalis,'h - antilopė, i - kongonio, j - ra
ganosis, k - brjedis

į šias stovyklas; galvoju, kad jie 
būtų labai geri stovyklautojai. 
Aš vėl norėčiau su jais susitikti 
kitą vasarą. Bet dabar mes susi
tarėm susirašinėti laiškais.

Sugrįžau į Bostoną rugpjūčio 
26 dieną. Buvo labai, labai sma
gu Lietuvoj.

Šarūnas Krukonis
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Vakarų Afrikoje, Dramblio Kaulo 
pakrantėse, įvairios juodųjų gentys 
dar tebesikalba būgnų kalba, kaip 
rašo “Chicago Tribune” žurnalistas iš 
Abidjan, Ivory Coast. Jo nuomone, 
moderniojo mūsų pasaulio žinias 
būgnininkai perduoda greičiau, ir 
“spalvingiau”, negu televizija. Pvz. 
“Nukrito JAV lėktuvas” — “kanojus, 
kuris skrenda kaip paukštis, nukrito 
iš dangaus ant baltojo žmogaus 
žemės už vandenyno”. Traukinys šia 
“kalba” yra — “daug kanojų, kurie 
juda kartu ant geležinio kelio”, arba 
automobilis — “kanojus, kuris pats 
vaikšto keliu”.

Būgnų kalbą geriausiai valdo 
Akan gentis. Vienas būgnininkas gali 
žinią paskleisti 25 mylių spinduliu, o 
toliau žinią būgnyti perima kiti. Per 
2 vai. žinia pasklinda po visą 
Dramblio Kaulo pakrantę ir po 
kaimyninę Ghana valstybę. Šios 
valstybės radijas savo reguliarius 
pranešimus pradeda būgnų kalba: 
“Klausyk, Ghana, dabar žinios!”

Tačiau ši sena , įdomi būgnų 
kalba nyksta. Vis mažiau ir mažiau 
jaunų žmonių ją supranta, vis mažiau 
būgnininkų bemoka šį įmantrų ir 
sofistikuotą, būgnijimo meną.

Georges Niangoran-Bouagh, 
žymus jDramblio kaule pakrančių 
antropologas ir būgnų kalbos 
žinovas, daro pastangas įvesti 
“būgnkalbę” į pradžios mokyklas, 
kaip dėstomąjį dalyką. “Būgnakalbė” 
jau dėstoma universitete.

Sis antropologas įsitikinęs, kad 
Dramblio Kaulo pakrančių gentys jau 
prieš šimtmečius lankėsi Amerikoje, 
nes viena iš seniausių “būgnakalbės” 
frazįu yra “žmonės už vandenyno 
nešioja plunksnas ant galvųl ir 
uodegas vietoj plaukų”. “Juk tai 
aiškus indėnų apibudinimas”, sako 
George Niangoran-Bouagh.

Vakarų Afrikos būgnininkai 
sugeba išbūgnyti daugybę modernių 
žinių, tačiau labai keista, kad apie 
žmogaus išlipimą mėnulyje 1969 m. 
jie tylėjo.

“Mums neatrodė, kad tai svarbi 
žinia...” — sako antropologas G. 
Niangoran.

Ar nebūtų įdomu mums 
skautams sukurti stovyklinę 
“būgniakalbę”? “Bum-bum-tara-bum 
— kvietimas pietum;” “ Tra-ta-ta- 
bum-tra-ta-ta— šokiai vakare!” .
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Mm su
EGIPTO 65 skautai vyčiai iš 

Kairo užsiėmė Aleksandrijos miesto 
vargingiausios dalies vaikų globa. 
Pirma ištyrė, kiek vaikų tarp 12 ir 
18 m. amžiaus dirba, o tada 71 
vaiką įjungė į jūrų skautų 
programą, kurioje galėtų 
asmeniškai ir visuomeniškai 
vystytis, patobulinti savo 
gyvenimo bei darbo sąlygas. Ten 
kur vaikai dirba labai pavojingą 
darbą, stengėsi jiems surasti 
saugesnį. Prieš pusmetį Pasaulio 
skautų konferencijoje Tailandijoje 
kaip tik buvo posėdis apie 
dirbančius vaikus drauge su 
pasauline darbininkų sąjunga ir 
UNICEF..

ITALIJOS skautų sąjunga 
“Mėlynosios žuvėdros” programa į 
savo šeimas ir stovyklas įtraukė 
karo vaikus pabėgėlius iš Kroatijos. 
Iš Italijos siuntė pašalpas, o 

^skautams palapines. Skautai vyčiai 
ir vyresniosios skautės šešias 
savaites dirbo karo tremtiniiį 
stovyklose Slovėnijoje ir 
Kroatijoje. Labai nuskriaustas 
•šeimas “įsūnijo” šeimos Italijoje. 
Italai skautai išmoko suprasti labai 
skirtingose sąlygose gyvenančių 
kaimyninių šalių vaikus bei 
jaunimą, pajusti, kaip skirtumai 
praturtina žmones.

PRANCŪZIJOS 600 skautų 
vadovų pasiūlė dirbti dviejų 
savaičių stovykloje su 3000 
didmiesčio gatvės vaikų, kurie arba 
visai nebūtų atostogų turėję, arba iš 
vis pirmą kartą į gamtą išvyko. 
Stovykloje miesčionukai išmoko 
gerbti vieni kitus ir gerbti gamtą. 
Prancūzijos Jaunimo bei sporto 
ministras aplankė stovyklą, kuriai 
padėjo kariuomenė parūpindama 
lovų ir indų; ir geležinkeliečiai, 
atsiuntę lovų ir antklodžių. Po 
stovyklos kai kurie vaikai 
nusprendė tapti skautais, kuriasi 
naujos draugovės.

INDIJOJE spalio mėnesį buvo 
didžiulis žemės drebėjimas 
Maharaštra srityje. Iš visos šalies 
suvažiavo skautai ir skautės statyti 
pastogių, valyti, dalinti maistą, 
padėti pirmosios pagalbos stotims. 
Skautai įsirengė radijo siųstuvą, 
kuriuos galėjo prašyti maisto, 
drabužių, antklodžių, kurias patys 
skautai išdalino.

KORĖJOS skautų sąjunga 
XVH-tosios pasaulinės džiamborės 
stovyklavietėje surengė 2000 šeimų 
stovyklą, kurios tikslas buvo 
sustiprinti ryšius šeimose. (1994 
yra pasauliniai šeimos metai)

SKAUTIŠKUS aulinius batus 
pradėjo gaminti Šveicarijos 
bendrovė Raichle Sportschuh. 
Pasauliniu skautų ženklu papuošti 
batai padės paremti skautų fondą, 
kuris remia skautavirną visame 
pasaulyje.

SINGAPŪRO skautai kasmet 
švenčia “skautiškų darbų” savaitę. 
11.000 skautų atliko įvairius 
darbus valstybės labui (prezidentas 
yra skautų šefas), ir pajamas skyrė 
skautų veiklai, vadovų lavinimui ir 
naujai sąjungos būstinei.

JAV tautinėje stovykloje (13- 
oje) dalyvavo 28.700 skautų. 
Buvo ir 500 svečių iš 48 šalių. 
Stovyklauta rūpestingai, taip kad 
80% visų atmatų buvo galima 
perdirbti, kad gamta kuo mažiau 
nukentėtų.

BADEN-POWELLIO duktė p. 
Betty Clay parūpino žemės rausiką, 
kuriuo pradėta remontuoti garsųjį 
Gilwellio parką prie Londono. 
Didžiosios Britanijos skautų sąjunga 
finansuoja vadovų lavinimo centro 
taisymą, rūpindamasi išlaikyti 
1919 m. įgytos stovyklavietės 
istorines vietas.

INDONEZIJOJE vyko pirmoji 
Pasaulinė bendruomeninio vystymo 
stovykla. 2000 stovyklautojų iš 22 
šalių mokėsi, kaip statyti kelius, 
įvesti drėkinimo tinklus, sodinti 
nedžius, veisti žuvis, mokyti apie 
gamtos globą, miškininkysatę ir 
kit.

AUSTRALIJOS Viktorijos 
skautų sritis išleido vadovams 
leidinėlius apie sveikatingumą 
kiekvienai skautijos šakai. 
Knygelės parodo, kaip skatinti 
kūno, dvasios, proto ir 
visuomeninį vystymąsi.
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LIBERIJOS 2000 skautų bei 
vilkiukų dalyvavo “Skautybės ir 
Taikos” savaitės programoje, 
lankydami ligonines, prieglaudas, 
vykdydami kitus gerus darbelius. 
Krašte vyksta pilietinis karas, tai 
skautų taikingos pastangos 
ypatingai vertinamos.

TOGO skautų sąjunga kursais 
paruošė apie 2000 draugininkų, 
kurie toje dalyje padės atgaivinti 
skautų sąjūdį. Visų pirma buvo 
paruošta po 15 vadovų lavinimo 
žinovų kiekvienai apskričiai pagal 
šakas - vilkiukų, skautų, prityrusių 
ir vyčių. Programą finansuoja 
Vokietijos skautai.

-
Clean upĮT-<'--HieWrld

“VALYKIME PASAULĮ” 
vajus vyko šešiose šalyse rugsėjo 
pabaigoje. Tai metinis projektas 
parodyti rūpestį gamtos bei 
aplinkos globa pačioje vietovėje ir 
suprasti ryšį su pasauline gamtos 
apsauga.

RELIGINIS KONKURSAS
Prelatas Juozas Prunskis, 1994 metais skiria premiją(s) 

Krikščionybės Idealų Ugdymui, sumoje $ 5,000.00.
Gali btiti: 1) Krikščionybės idealus ugdantis projektas, 

pilnai suplanuotas, su finansine samata.

2) Vienas religinis veikalas, savo parašytas 

ar išverstas, mašinėle atspauzdintas, dar 

neišleistas.

Projektas ar veikalas pasirašomas slapyvardžiu. Atskirapi 
užklijuotame voke pridedama tikroji autoriaus navardė. 
adresas ir telefonas.
Konkurso medžiagą reikia prisiųsti iki 1994m. rugpjūčio 
ld. šiuo adresu: Sisters of the Immaculate Conception

Religinis Konkursas

600 Liberty Highway
Putnam, Ct. 06260

RUSU kalba išleistas 
Pasaulinio skautų biuro paruoštas 
leidinėlis apie skautybų. 20.000 
egz. išplatinti Rusijoje ir kitose 
Nepriklausomų Valstybių 
Sandraugos respublikose. O 
Danijoje išleista 107 pusi, skautų 
sąjūdžio ir rusų skautų istorija su 
skautų sąjūdžio apžvalga apie 
skautybę nieko nežinantiems.

SV. MISIOS naktį V-oje 
Tautinėje Stovykloje

Tu. kuris vaikštai žvaigždy
nų takais.

Tu su mumis buvai.

Koplyčioje be aukso ir 
sidabro,

Ir be kristalo kandeliabrų, 
Koplyčioje, kur skliautuose 

dangus
Ir navos — vakaras ramus, 
Koplyčioje, kur grindys 

smėlio
Ir sienos — tik šešėliai,
— Tu mus lankai.

Ir kanklės ir naktis 
Paliečia mūs širdis. 
Tremty buvai ir Tu, 
Ir mes čia — be namų... 
Vien žvakių vargana šviesa 
Mus glosto šiluma...
— Tu daliniesi duona.

Taika ramina sielą. 
Tyli, kaip ši naktis. 
O, Visagalis. Dieve, 
Tik nenutyla ilgesys! — 

... Ir kanklės rauda čia
Lyg paslapčia, lyg paslap

čia...
— Išveski, Tėve, mus.
Naktis liūliuoja žemę
Kaip motina vaikutį mažą.
Tik ten toli, aukštam 

skliaute,
Tarsi našlaitė pamiršta,
Tarsi paklydusi vėlė,
Krūpčioja verkianti žvaigž

dė...
— Pažvelki, Viešpatie,

Tu, kuris vaikštai žvaigždy
nų takais,

Tu Tėvą už mus raeldei.
3r. Šerelienė
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MOBSS BBS
■'Vienas iki Šiol mažiausia 

moderniosios civilizacijos paliestų 
pasaulyje kraštų yra Belize - buvęs 
Britų Honduras. Šį nedidelį, turintį 
apie 200.000 gyventojų Centrinės 
Amerikos kraštą gerai žino giliųjų 
vandenų narai. Maždaug pusės 
mylios atstume nuo Belize krantų ir 
salynų, tęsiasi puikus 185 mylių 
ilgumo barjerinis koralų rifas. 
Ilgesnis už jį tėra tik australiškasis.

Tačiau, nevien nuostabia Karibų

Didžiulės rudos skruzdės - lapų 
kirpėjos, yra pasidariusios 
specialias “autostradas”. Šiais, 
plačiai išmintais keliais, viena 
paskui kitą, tarytum laivai su 
žaliomis burėmis, jos “plaukia” į 
giliai žemėje padarytus 
skruzdėlynus. Ten, tamsoj, kitų 
skruzdžių seilių pagalba yra 
auginamas specialus grybelis - jų 
maistas.

Medžių šakos apaugusios
Kvepiančiuosius pipirus (allspice) 
lesa paukščiai ir naudoja žmonės.

jūros dugno augmenija ir gyvūnija 
didžiuojasi Belize. Nepereinamose 
džiunglėse, pusiau pasislėpę tūno 
net 2000 metų prieš Kristaus 
gimimą Maya indėnų statytų 
didžiulių miestų ir šventyklų 
likučiai.

Griuvėsius supančios džiunglės 
tiesiog knibžda įvairiaspalviais 
paukščiais; didelėmis papūgomis ir 
laukiniais žvėrimis.Dažniausia 
tenka pamatyti krokodilus, 
smauglius, iguanas, tapirus ir 
beždžiones.

Belize “džiunglių” daktaras dalinasi 
savo žiniomis su svečiais iš 
Amerikos

kaktusais, orchidėjom,
bromiliadomis. Dažnai matosi nuo 
šakų kabantys didžiuliai juodi 
termitų lizdai. Įdomu, kad 
džiunglių medicinoj šie termitai yra 
naudojami ligonio žaizdoms 
susiūti. Žnyplės sukabina žaizdą, 
tik, deja, “daktaro” rankose turi žūti 
ir pats termitas.

Daugelio augalų lapai ir šaknys 
vietinių žmonių gerai žinomi ir 
naudojami įvairioms ligoms 
gydyti. Viena tokių yra citrininė 
karščio žolė. Talia-valla šaknų 
arbata naudojama suviduriavus. 
Virškinimui sunegalavus labai 
padeda tripirštis kartusis krūmas ,
(Threefinger bitter bush) ir asilo netik skautai, bet ir visa žmonija

. turim būti tikri gamtos draugai ir 
rūpestingi jos saugotojai.

s.fil. Ritonė Rudaitienė

kartieji lapai. (Jack ass bitters) Iš 
Cohune palmių riešutų gaunama 
geros rūšies, maistinga alyva.

Belize džiunglėse lankosi 
mokslininkai ir tyrinėtojai iš įvairių 
pasaulio kraštų. Padedant 
vietiniams gyventojams ir augalų 
žinovams, jie renka įvairias 
vaistažoles. Sugrįžę į savas 
laboratorijas daro įvairius tyrimus, 
mėgindami atkurti jų vaistingumą 
sintetiniu būdu.,

Šiuo metu ypač didelis 
susidomėjimas vaistažolėmis prieš 
vėžio ir Aids ligas.

Dėl šių ir daug kitų priežasčių,

Nuotraukos Ritonės Rudaitienės

Cotufrrol

Jukatanoįkraus
A**

R ŠSI .CB

Ikaro

-i yortjtm

.n Kebo Blanko
kgl 

Pelmaros'^

LManasĮtot

s» SS*"
Xorinla

m

tanalasU Stibi
2590 Kigtan k■'SAN FEDRO'SULA

GVATEMALA
Į I

195^

SALVADOR

Bokalus

■ _ B G Y

’U krušas 
ehuant«v^°2

TEGUS1GALFA

51 .

Stono eatos 
{Hondūras)

U

Fedro Botos x.- toasb J 
(Jamatkaj ’ (JasKsS

Bykono s.

Puertę Kabseas

8. OrtiMU/a)

Andrew s. (Koiambtįa) l 4 » b s 
ifįrtkl tabs (Xoiumb(Ja)

Ronkadoro s.
■ (KsJuraMjfa. JAV) 

Kq l
4X2

Msmo seto ' 
(Nlkoregaa)

n Chttae dtl Nerti

Na, 
Umouw 9* j— 

,SK MmUU* U- %

anie?

18

22



CHICAGO

KERNAVIETĖS
IŠKYLAUJA DIDŽIOJI SeiflM

Vyresnės skautės kandidatės, 
Audra, Lisana, Elytė, Onutė ir 
Danutė šeštadienį, lapkričio 27 
dienos rytą, susirinko globėjos 
sesės Marytės Utz namuose. 
Išsivirusios kakavos ir pasiėmu- 
sios užkandžius, sesės išvažiavo 
trijų valandų kelionei į ypa
tingą zoologijos sodą, „Wildlife 
Prarie Park”, esantį netoli Peo
ria miestelio. Šiame parke yra 
atkurta augmenija ir gyvūnai, 
kurie senovėje buvo gausūs Il
linois valstijos gamtoje. Gyvu
liukai yra laikomi užtvarose,1 
kurios labai derinasi su aplinki
ne gamta.

Atvykusios į parką apžiū
rėjom išstatytus eksponatus, 
susipažinome su programa įvai
rių užsiėmimų, kuriuose galima 
dalyvauti, bei zoologijos sodo 
žemėlapiu, kuriame nurodyti 
įvairūs takai ir juose randami 
gyvūnai. Pažiūrėjom įdomią 
vaizdajuostę, kurioje' pabrėžta 
gamtos apsaugos svarba, kaip 
mūsų visų pareiga.

Išėjusios į lauką pamatėme 
pievoje didelį būrį bizonų. Nors 
saulėta diena buvo šalta ir snie
gas dengė žemę, miško užuo
vėjoje buvo šilta ir jauku. Pasi
rinkusios vieną taką, turėjome 
progos stebėti įvairių laukinių 
didžiųjų , kačių rūšių atstoves: 
„Cheetahs”, kalnų liūtus — 
„Mountain lions” ir „Bobcats”, 
kurios medžiuose patogiai 
ilsėjosi. Matėme uolą, kurioje 
miegojo meška, ir tvenkinyje 
plaukiojančias laukines žąsis: 
tančius žvėrelius: šerną, labai 
judrią voverę, įvairias pelėdas.

Grįžusios prie centrinio pasta
to, matėme vilkų šeimą, kuri 
mus atidžiai stebėjo. Priėjusios 
prie gyvūnų ligoninės, per 
langus apžiūrėjom sveiks- 

Atsigaivinome valgykloje per 
kurios langus matėsi parko dar
buotojų maitinami bizonai. 
Prieš išvažiuodamos pasukom į 
senoviškų gaminių krautuvėlę 
„County store”.

Grįždamos į namus, sustojome

Klaipėdos dienos sueigoje ūdrytės įžodį davusias seses — Viliją Juozaitytę 
ir Lianą Modostaitę sveikina „Nerįjos” jūrų skaučių tunto tuntininkė js. 
Violeta Pautienė ir jvs. Dalia Sruogaitė. Nuotr. Jurgio Lendraičio

ČIKAGIEČIAI
RUOŠIASI VASAROS

STOVYKLAI
Čikagos skautų,-čių vadovy

bės posėdyje buvo aptarta šios 
vasaros stovykla, diskutuoti 
pagrindiniai programos planai 
ir pasiruošimai. Čia pateikiame 
šiek tiek žinių, kad galėtumėte 
jas suderinti su jūsų vasarai 
numatytais planais ir šeimų 
atostogomis.

Stovykla vyks Rako stovykla
vietėje, Custer, Michigan. Sto- 
wklavimo laikas — rugpjūčio 

aplankyti Onutės močiutę ponia 
Utz, gyvenančią mažame Peru 
miestelyje. Ji labai apsidžiaugė 
mūsų apsilankymu.

Išnikusios įsukom į „Igloo” 
restoraną Peru mistelyje, kuris, 
Onutės pasakojimu, buvo labai 
mėgiamas jos tėvelio ir jo 
draugų.

Kiek nuvargusios, bet paten
kintos grįžome į namus.

Danutė Genčiūtė

3-13 d. Šių metų stovykla ke
liomis dienomis trumpesnė, 
negu mums įprasta, nes nema
žai skautų,-čių vyks į Lietuvą 
dalyvauti Dainų šventėje ir Pa
saulio Lietuvių Jaunimo kong
rese.
Stovyklos pavadinimas — „Aras” ' 

pagerbiant pernai gruodžio 
mėn. tragiškai žuvusį a.a. ps. 
Aro Rimavičiaus atminimą.

Stovyklos bendras viršininkas
— s.fil. Romas Rupinskas, vir
šininko pavaduotoja stovykloje
— s. Dalė Trakienė
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Maudo Neringos teata sveikina vi« Stai^ Aido skaitytoji®

LSS 75 m. jubiliejus 
Sydnęjuje. Kalba 
v.s.fil. Pajauta Pullinen, 
šalia stovi fil’dr. Vida 
Viliūnaitė
Nuotr. L. Balkutės
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Nuotraukos Ritos K.Naujieji vilkai

“Rodom - darom”Rišame mazgus Sesė Ingrida moko anie pirmąją pagalbą Pirmosios pagalbos pamok

Sessės Kristė ir Rasa riša kaklaraiščius Stovyklos štabas
21
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Vyr.sk.kan. Kristina D„ sk.vytis 
Darius G irprit.sk. Aleya R.

Naujo štabo dalis, vyr.sk. Vide Moss, ps. Rita Kasputienė, p$ (jaj 
Dėdinienė, ps. Rasa Karvelienė, v.s. Kriste Zambor ir Alma M.

Sesės kūčiose Antanas Paškus, Saulius Anužis ir Lina Anužienė pi 
kūčių stalo

Kaina $2.00

Kūčiose. Tomas S., Tomas D., Mark J., Michael J.

SESE, UDĖK!

22

A. Jarunas
945 Balsam Lane
Bartlet, IL 60103

SKAIJTAMOKSLJS VIENOJE KNYGOJE
Įsigyjama r. kalbinant 1-708-964-4364, 

Sasnauskienei
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KANADA 
TORONTO

KAZIUKO MUGĖ
Kaziuko mugė kovo 6 d. įvy

ko Prisikėlimo parapijos salėse. 
Paruošiamieji darbai atlikti 
šeštadienio vakare. Sekmadie
nio rytą pirmuosius darbus 
pradėjo tėvų komitetas, vado
vaujamas Onos Narušienės, 
ruošdamas įvairius lietuviškus 
valgius. „Rambyno” ir „Šat
rijos” tuntų vadovai, sk. vyčiai, 
vyr. skautės ir visos draugovės 
puošė, dėstė savo prekes ir 
rankdarbius. Paviljonai buvo 
pavadinti valstybių vardais: vil
kiukų — „Meksika”, paukštyčių
— „Japonija”, skautų — „Indi
ja”, skaučių — „Prancūzija”, 
jūros skautų — „Barbados” (jų 
paviljonas laimėjo premiją), 
jūros skaučių — „Anglija’, prit. 
skaučių — „Egiptas”, vyr. skau
čių ir sk. vyčių — „Australija”, 
kung. Birutės draugovės — „Ha
vajų” salos, liepsnelių ir giliukų
— „Šveicarija”. Laimikių stalą 
tvarkė skautininkės,-kai. Jis 
buvo patrauklus, nes visi ten ką 
nors laimėjo. Tiekimo skyrius 
buvo turtingas įvairiais skau
tiškais ženklais, stovykliniais 
marškinukai®, diržais, unifor
momis, knygomis ir kt.

Visi paviljonai sudarė puikų 
vaizdą, svečius viliojo įsigyti 
kokį rankdarbį, riestainį ar 
skanų pyragą, kurių buvo įvai
riausių.

Mugė pradėta paradu. „Gin
taro” kaimo kapelai, vadovau
jamai T. Pabrėžos, sudarytai ir 
Ri Melkienės, V. Ramanausko, 
J. Baleišio, M. Grabio, J. Ka- 
rasiejaus ir sol. L. Turūtaitės, 

grojant B. Jonušo maršą, neši
nos plakatus pražygiavo drau
govės. Tuntininkai pakvietė 
Kanados rajono vadą j. ps. R. 
Sriubiškį atidaryti mugę. Pa
kviestasis atrišo juostų mazgą ir 
paskelbė, kad mugė atidaryta.

Po atidarymo visi ėjo išklau
syti Mišių, kurias aukojo s. kun. 
klebonas Augustinas Simanavi
čius, OFM, kun. Eugenijus Jur
gutis, OFM, ir kun. E. Putri
mas, naujasis parapijos vikaras, 
pasakęs pamokslą apie šv. Kazi
mierą ir mugių pradžią Vilniu
je bei tradicijos tąsą Toronte. 
Mišių metu giedojo Prisikėlimo 
parapijos vaikų choras, vad. 
muz. D. Viskontienės vargonais 
palydint muz. D. Radtkei. Au
kas nešė skautai,-ės skaitinius 
skaitė ps. A. Simonavičius. Bai
giant Mišias, klebonas kvietė 
visus aplankyti mugę ir paremti 
skautų veiklą.

Mugėje lankytojų buvo pilnos 
visos salės. Vieni pietavo, kiti 
pirko rankdarbius, skanėstus, 
bandė laimę loterijose. Draugo
vės džiaugiasi gerai pasisekusia 
muge. Tuntai ir tėvų komitetas 
nuoširdžiai dėkoja Prisikėlimo 
parapijos klebonui už sales ir 
virtuvę. M

„Tėviškės žiburiai”

SUSIMĄSTYMO DIENA

Vasario 22 d. skautybės 
įsteigėjo Baden-Powell gimimo 
diena, kurią prisimena viso pa
saulio skautai,-tės, o „Šatrijos” 
tunto vyr. skautės t^ dieną 

i turėjo susimąstymo sueigą, kar
tu su kitų tautybių skautėm. 
Šią sueigą pravedė tuntininkė 
s. V. Senkuvienė’Lietuvių na
muose. „Rambyno” tunto skau
tai šį paminėjimą atliko drau
govių sueigose.

VOKIETIJA
KAZIUKO MUGĖ

Vasario 16-osios gimnazijos 
skautai kovo 5 d. po pietų su
ruošė tradicinę Kaziuko mugę. 
Po sueigos, kuriai vadovavo 
„Aušros” tunto tuntininkas s. 
Petras Veršelis, svečiai galėjo 
vaišintis kava, pyragu ir kitais 
skanumynais, pabandyti savo. 
laimę laimėjimuose, arba įsigyti 
įvairiausių rankdarbių. Mugę 
aplankė beveik 100 asmenų.

Šv. Kazimiero šventės proga 
kovo 4 d. vakare ir sekmadienį, 
kovo 6 d., skautai ir ateitininkai 
Mišiose dalyvavo uniformuoti 
su savo vėliavomis, o vietoj pa
mokslo ateitininkai skaitė apie 
šv. Kazimiero gyvenimą.

A.Š.
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Skautai įsigilino į labai įdomų uždavinį, bet jau 
laikas pietų.

— Broliai, jau pirma valanda. Turime skubėti 
prie virtuvės.

— Čia taip įdomu. Tegul mums atneša valgyti.
— Kas tau atneš? Gal neturi proto?
— Tegul atneša ir proto.

Stovyklos slaugė pravedė pokalbį apie sveikatą, 
pabrėždama, kaip svarbu valyti dantys. Klausia:

— Ar žinote, kurie dantys atsiranda paskutiniai?
—: Dirbtiniai.

- Sakiau, kad verta keltis 
ankstį rytą

— Stovykloje šventėme mano gimtadienį ir visi 
pagiedojo "Ilgiausių metų!". Tik nežinau kokio 
ilgumo. ’

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

— Nusiramink.
— Palik mane ramybėje.
— Pataikyk.

— Draugovė išvyko į dienos iškylą prie jūros. 
Mildutė pirmą kartą mato jūrą.

— Mildute, ar patiko jūra?
— Labai. Tiek daug smėlio.

Prausykloje besiruošdami pietums visi prausiasi.
— Tų labaiu už mane murzinas.
— Žinoma. Aš esu pirmo patyrimo skautas.
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