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Organizuokim
Gerus Darbelius
Mūsų parapijoj tikrai yra keli 

senesnio amžiaus žmonės; seneliai ir 
chroniški ligoniai (net jaunesni), 
kurie jaučiasi vieniši, neturi kas juos 
aplankytų, gerą žodelį tartų. Viena 
skiltis gali pasirinkti netoliese 
gyvenančius ir juos aplankyti. 
Pasiteirauti kuo vardu, iš kur kilį, 
kiek metų čia gyvena. . . Lengvi 
klausimėliai, vien tik kad prasidėtų 
dialogas, pvz.:

— Ar negalėčiau Jus dar kartą 
aplankyti? Kada? kurią valandą? Gal 
galiu Jums šiandien kuo padėti? 
Langus atidaryti kelioms minutėms, 
naujo oro įleisti? Ar virtuvę sut
varkyti? O gal kambarį pašluoti? 
(VIENĄ gerą darbelį per dieną). Ačiū 
Jums, kad man leidot padaryti gerą 
darbelį, senutėli.

(Neprašykim nieko, bet 
padėkokim už prpgą mums būti 
geresniems, su jais pabendrauti). Po 
penkių minučių atsisveikinkit. 
Neužtrukit per ilgai.

— Sutartą dieną vėl ateisim, 
penkioms minutėms. Jei norėsit, | 

galėsim paimti laišką į pašto dėžutę 
įmesti. Ligi pasimatymo!

(Jei paklaus, iš kur toks gerumas, 
sakykit: esam skautai, kunigas 
Saulaitis mums priminė, kad ir mes 
pasidarysim senesni ir džiaugsimės, 
jei kas nors mūsų vienatvėj mus 
atsimintų.) Ne, ačiū, nepriimam jokio 
atlyginimo. Geras darbelis yra veltui. 
Kunigėlis sakė, kad ir Dievas mums 
gera daro, vis veltui.

Tokie žaibiniai apsilankymai, 
vieną kartą per savaitę, ar du, (ar 
kasdien, vien tik įkišant galvą pro 
duris: O, kaip laikotės? Atėjau Jums 
labą dieną pasakyti. Likit sveiki!)

Tai bus nuostabaus džiaugsmo 
šaltinis jauniesiems, ir netikėta 
paguoda seniams.

Atsiminkit retkarčiais paminėkit, 
kad kunigėlis mums sakė gerą daryti 
tiems, kurie mums negali atsiteisti.

(Ne tik katalikus, bet ir kitus arti 
gyvenančius senius ar ligonius galima 
taip aplankyti).

Skiltininkas paskui išklauso 
kiekvieno apsilankymo rezultatus, ir 

>ažymi s< a „kartotekoj”, kas 
padaryta ą. ;o dar reikėtų padaryti. 
Ro mėnesio kiekvienas gauna naują 
adresą: Jonas lankys tuos, kuriuos 
Pranas lankė, Pranas lankys tuos, 
kurie buvo Jono lankomi, (kad senis 
pajustų, kad yra kokia grupelė, kokia 
mažutė bendruomenė, kuri juo 
rūpinasi. Kad nesijaustų vieno 
asmens aptarnaujamas).

Gal pamažėle pasikeis senio 
galvosena, ir pamanys, kad kunigas 
ne vien pinigų prašo, ar testamentų 
laukia. Bet tada senis panorės 
kokiam labiau pagalbos reikalingam 
pagelbėti. („Jūs taip gerai atrodot, 
bet mes vakar aplankėm tokį 
vargšelį, kuris net aspirino nusipirkti 
negali”.) Pasakykit net ir ligoniams, 
kad jie jau gerėja, šyptelėkit, 
padrąsinkit. Sakykit, kad eisim dar 
kitų pažiūrėti. Anas daugiau kenčia, 
negu Jūs”.

Net ir chroniškas ligonis lovoj gali 
kitiems padėti: „pasimelsk už kitą 
labiau sergantį”.

Jeigu norit, galit šią gerų darbelių 
akciją pavadinti „gerųjų aitvarų” 
tarnyba. Jaunuoliai mėgsta būti 
aitvarais. Prisiminkit liet, tautosaką.

Kitas geras darbelis gali būti toks: 
pasakokit jam kokį juoką.

— Ar jau girdėjot, kaip žuvis 
įsikandusi meškeriotojo kirminą 
pasijuto aukštyn keliama. Sako sau: 
„kokia naujiena! Ne tik pusryčius 
duoda, bet ir lifto patama^.mas 
nemokamas!”

Gal tas senelis jau daug metų 
nebesijuokė, nė nešyptelėjo niekam? 
Šypsena yra: ’’užkrečiama Higa”, ir 
daug gero padaro tam, kuris buvo 
paniuręs.

Bet tik trumpai ir gražiai pa 
šnekėk, šyptelėk ir ’’Sudiev”.

Nepamiršk, kad tą šypsenų ir 
juokų ,,gerą darbelį” gali ir savo 
paties šeimoj padaryti. Vietoj tėvelio 
prašyti pinigų į kiną eiti, prajuokink jį. 
„Atleisk, nenoriu tavęs trukdyti. Bet 
aš girdėjau tokį juokelį, kad ir Tau 
panorėjau pasakyti”.

fil. kun. Kazys Bėkšta,
SAB (Manaus, Brazilija)
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IŠ LIETUVOS
TARPTAUTINĖ MĄSTYMO DIENA 

VILNIUJE Mieloji Sese!
Lietuvos skaučių Seserijos 

vyriausioji skautininke Alina 
Dvoreckienė, atsiliepdama į 
„Kernavės” tunto „Verpsčių” 
skautininkių būrelio vadovės vs 
Nijolė Užubalienės sveikinimą 
Vasario 22-sios — Mąstymo die
nos proga, rašo:

Mieloji sese,
prašau leisti jūsų asmenyje 

padėkoti „Kernavės” tunto 
„Verpsčių” būreliui už sveiki
nimus Lietuvos Seserijai Tarp
tautinio skaučių susimąstymo 
— vasario 22 dieną.

Si našlaitė jau nebe našlaitė.
Manau ir tikiu, kad žinote, 

esate girdėję ir skaitę apie 
didžią naujieną, ilgai lauktą ir 
puoselėtą svajonę — Lietuvos 
Nepriklausomybės tęstinumą. 
Žodžių neturiu. Džiaugsmo 

ašaros ne vieną kartą vilgė 
skruostus. Dar negaliu atsipei
kėti ir tik vieną sakau: „Dieve, 
laimink ir saugok Lietuvą”.

Vasario 22 d. Vilniaus 
skautės buvome prie Trijų 
Kryžių paminklo ant kalno. 
Mknau, kad žinote ir esate 
girdėję apie tą paminklą. Su
sikaupėme. Tariau žodį, aš, 
Vilniaus krašto atstovė s. Vili
ja, sugiedojome „Tautinę gies
mę”, „Lietuva brangi”, „Ateina 
naktis”. Trys kryžiai, tai lyg 
simbolis mūsų šūkiui. „Dievui, 
Tėvynei, Artimui”.
Siunčiu Jums skautiškus Se

serijos sveikinimus iš. Nepri
klausomos Lietuvos.

V.s. A. Dvoreckienė

Dar ir dar kartą dėkoju už 
„Skautų Aidą”. Vasario 16 d. buvau 
Vilniuje, „Birutės” dr-vės iškilmingo
je sueigoje. Ji buvo toje mokykloje, 
kur aš dirbu. Aš tos draugovės 
draugininkei truputį padedu — 
globoju. Manau, kad sekančiais 
metais ji jau pati dirbs. Uniformuotos 
skautės — 5-tos klasės mokinės. 
Tautiniais drabužėliais — antros 
klasės mokiniai — kandidatai į 
jaunesniuosius skautus.

Taigi, po truputį žengiame 
skautišku keliu. Kaip matote, unifor
mos nevienodos. Sunkūs laikai. 
Parduotuvės tuščios. Tačiau 
pakentėsime, visus akmenis su
rinksime ir tada švariu keliu — į 
tekančią saulę.

Su geriausiais skautiškai linkėjimais 
iš Lietuvos!

1990 vasario 16 d. sueigų. Skautės ir 
kandidatės į paukštytes bei kan
didatai į vilkiukus. Vilnius.

Po skaučių įžodžio 1990 vasario 16 
d. „Birutės" draugovė. Vilnius.
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Skautų suvažiavime Vilniuje — brolių spūstis prie registracijos stalo.

šio rudens į skautus yra susirašę 
mūsų mokykloje 50 vaikų. Pernai 
visi skautai buvo dešimtmečiai (ket
virtų klasių mokiniai). Šiais metais 
įstojo septintokai ir aštuntokai.

Nuo rudens padarėme keletą 
ekskursijų, dalyvavome talkoje 
tvarkant Gedimino pilies šlaitus ir 
Vilnelės pakrantę. Ant Trijų Kryžių 
kalno dalis mūsų pernykštinių 
skautų-kandidatų priiminėjo 
skautišką priesaiką. Planuojame 
suruošti skautišką vakarą savo 
mokykloje Vasario 16 d. garbei. 
Kartu su Baltupio skautais (ir dar kas 
prisidės) atšvęsime Kūčias, o 
Kalėdas kartu su visais Vilniaus 
skautais. Užmiršau dar paminėti, 
kad mokykloje leidžiame skautų 
sienlaikraštį.

Laiškas iš 
Lietuvos

Sveikas Česlovai,

Kadangi rašau pirmą kartą, tai 
trumpai papasakosiu apie savo 
draugovės skautus.

Naujoje Vilnioje skautai 
įsikūrė praėjusių metų rudenį, vieni iš 
pačių pirmųjų Lietuvoje. Miestelyje 
apsigyvenę daugumoje lenkai ir 
baltarusiai, lietuvių mažesnė dalis. 
Daug šeimų mišrios tautybės. Tik 
trys tėvai i š 30 skautų tėvų domėjosi 
savo vaikų skautiška veikla t. y. 
nutautėjimas, kaip pas jus. Mokyklos 
vadovybė į skautų veiklą žiūrėjo 
nepalankiai. Tačiau nežiūrint šių 
sunkumų ir trūkumų, pirmieji veiklos 
metai buvo romantiški ir įdomūs, 
kadangi sutapo su pirmaisiais tautos 
atgimimo žingsniais ir mūsų 
skautams teko juose dalyvauti — 
pirmąkart viešai švenčiant vasario 16 
(stovėjo garbės sargyboje prie 
Katedros altoriaus prie tautinės 
vėliavos), perkeliant Šv. Kazimiero 
karstą iš Petro ir Povilo bažnyčios į 
Katedrą tvarkė eismą, dalyvavo 

atidengiant memorialinę lentą prie 
namo, kuriame paskelbta Lietuvos 

Nepriklausomybė. Vežė pirmąjį 
kryžių nuo Vilniaus skautų į Kryžių 
kalną (tą kryžių padarė Baltupio 
skaudai), dalyvavo abiejuose 
respublikiniuose skautų 
suvažiavimuose. Vaikams tai 
neužmirštami įspūdžiai.

Šiais mokslo metais Švietimo 
ministerija ir tuo pačiu mūsų 
mokyklos vadovybė pripažino 
oficialiai skautus ir leido jų veiklai 

. naudotis mokyklos patalpomis. Nuo

Skautininkas Edv. Sakalauskas;

Vilnius, 1989.XII.23.

Šauni skautų skiltis Vilniuje. Nuotr. M. Vasiliauskienės
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Dail. Albinas Elskus buriuoja 
per Atlantą

(sesės j.v.s. Dalios pokalbio su broliu 
Albinu tęsinys)

D.: Atrodo , kad mūsų pokalbis 
artėja prie kitos pusės Atlanto. 
Papasakok apie paskutines kelionės 
dienas.
A.: Mano gimtadienio dieną vėjas 
apsisuko ir pradėjo pūsti iš piet
vakarių, tiesiai mums į nugarą. 
Plačiai ištiesę bures skridome į Airiją. 
Buvo puikus buriavimas ir 
pasiekėme rekordinį greitį: 132 
mylias perskrodėm per 24 valandas. 
Žinoma, mudviejų nuotaika kilo. 
Pradėjom ruoštis Airijos krantų ir 
Fasnet Rock žiburiams. Darėme 
navigąęinius apskaičiavimus, radijo 
signalų pagalba stengėmės nustatyti 
aiškią mūsų poziciją.

Bet vėl staigmena: vėjas, pūtęs 
tris dienas gana pastoviai, staiga 
atsisuko į rytinę pusę, atnešdamas 
lengvą rūką. Prakeikimas! — 
nematysime Airijos krantų! . . . 
Dean apskaičiavimu jau turėjome 
matyti Fasnet Rock švyturio šviesą 
dešinėje (starboard) pusėje, o Mitzen 

’Head — baltą šviesą kairėje (port) 
pusėje. Mūsų kursas buvo 060 1. 
kompaso rodyklėj. Laikrodis rodė 7 
vai. vakaro. Aš stovėjau prie vairo, 
vesdamas laivą Airijos link. Dean, 
tuo tarpu, kabinoje keikė atsisukusį 
vėją, rūką ir savo navigacinius 
nesugebėjimus. Rūkas netirštėjo, 
tačiau ir nerodė ženklų, kad greit 
pradings.

Staiga pro rūką pastebėjau 
dešinėje pusėje 110 1. kryptimi 
blykčiojančią švieselę. Dar’ nieko 
nesakiau Dean, tik skaičiavau 
sekundes: viena, dvi, trys, keturios, 
penkios — Fasnet Rock! Dean 
pašoko, visi keiksmai pradingo. Už 
minutės 010 1. kryptimi prasimušė 4 
sekundžių balta šviesa — Mitzen' 
Head Buvom pačiam mūsų kurso 

vidury, tiksliau ir nenorėtum. Tuoj 
pasikeitė jūrlapiai, o kalbos pasipylė 
trumpais koncentruotais sakiniais, 
aiškiais sprendimais ir tolimesnės 
eigos organizavimu. Mūsų laukė 
uolotos Airijos pakrantės. Artėjo 
vakaras. į Crookhaveno uostą 
plaukėme pro raudonai šviečiančias 
bujas, žyminčias pavojingas laivams 
vietas. Pasirodžius baltai 
šviečiamoms bujoms, sukome 
šiaurės kryptimi į uostą. 
Crookhavenas yra ilgas, gilus granito 
kalnais apjuostas didžiulis uostas. 
Jame dvelkė ramybė ir apsauga.

Mūsų laivas, vedamas sutaisyto 
motoriuko, slinko į uosto centrą, 
nepertoliausiai nuo krantinės, kur 
matėsi keletas laivų. Buvo 10:30 vai. 
vakaro, kai mūsų inkaras įsismeigė į 
Airijos žemę. Laivas atsisuko į šiltą, 
žemės kvapais pripildytą lengvutį 
vėją ir sustojo tiesus, išdidus — 
perplaukęs Atlantą!

D.: Ką pirmiausiai pamatėte 
krante?

ZA.: Netoliese krantinėje matėsi 
O’Sullivan užeiga, o jaunimo būrys 
su gitara linksminosi malonioj, gatvės 
lempos metamoj šviesoj. Gana 
greitai užeiga užsidarė, jaunimas 
aprimo ir išsiskirstė.
D.: Tą pirmąją naktį praleidot dar 
savo burlaivy?
A.: Taip. Anksti rytą iškėlėme Airijos 
ir karantino vėliavas ir laukėme 
muitininkų. Per dvi minutes jie viską 
sutvarkė ir pakvietė į krantą.
D.: Kaip judu pasitiko airiai?
A.: Airių nuoširdumas nėra perdėtas. 
Nuo pat ankstyvo ryto, vos išlipus į 
krantą, buvome jų brangūs svečiai. 
Tris dienas valgėm, gėrėm ir 
dainavom. Šeštadienio vakare, airių 
papročiu, visi susirinkę iš eilės j 
pradeda dainą, ir tada kiti prisi
jungia. Priėjo ir mano eilė. Pradėjau 

lietuvių liaudies dainelę „Šile gegė 
kukavo” ir mano didžiam džiaugsmui 
bei nustebimui apie trisdešimt 
besišypsančių airių traukė su manim 
melodiją ir prašė daugiau. Mano akys 
prisipildė ašarų. . .
D.: Kaip ilgai buvai Airijoj?
A.: Tik tris dienas. Jeigu laikas būtų 
leidęs, mielai būčiau pasilikęs il
gesniam vizitui.
D.: Atgal, manau, jau kitom 
priemonėm grįžai?
A.: Į New Yorką grįžau lėktuvu. 
Dean pasiliko dar porai savaičių. Jis 
nuburiavo laivą į Cork mieste esantį 
seniausią pasauly buriavimo 
jachtklubą, ten pakrovė Wayadance 
į specialius rėmus ir su sunkvežimiu 
nuvežė jį į Dubliną. Iš ten lapkričio 
mėn. prekybinis laivas ’’Irish Patriot” 
atvežė į Filadelfiją. Mes jį atsiėmėm tą 
pačią dieną ir sutvarkėm vietinėj 
buriavimo klubo prieplaukoj. Už 
savaitės buriavome pro Cape May į 
New Yorko uostą, o iš ten pro East 
River ir Hell Gate į Long Island 
Sound, iki kelionės pradžios — Old 
Saybrook Marine Service krantinės. 
Buvo Padėkos dienos šventės 
savaitgalis ir lengvos snaigės krito 
ant laivo denio.

(Pabaiga)
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Sakoma, kad tiktai vienas iš 
keturių skautų ar skaučių toliau 
vadovauja skautiškuose vienetuose, 
o dauguma išeina padėti kitose 
visuomeninėse organizacijose. 
Amazonijos misijonierius kun. 
Kazimieras Bėkšta brangina savo 
skautišką patirtį ir yra daugiau 
stovyklavęs negu dauguma skautų!

I Lietuvos Skautų sąjungą įstojęs 
Klaipėdoje, dar skautavo Vilniuje ir 
po karo — Vakarų Vokietijoje. 
Įstojęs į saleziečių vienuoliją, nuvyko 
į Braziliją ir pradėjo 40-ties metų 
darbą tarp čiabuvių džiunglėse ir 
Brazilijos Amazonės valstijos 
sostinėje Manaus.

Lietuvis indėnas?
Kun. Kazys yra taip ilgai tarp 

įvairių tautų indėnų gyvenęs, kad

Indėnai vaikai nuo mažens mokosi 
suaugusių darbų, kad kuo greičiau 
galėtų būti savistovūs — mokėtų 
medžioti, virti, įrankius ir medžioklei 
reikalingus daiktus gaminti.

M®

KAZIMIERAS
o

vaikšto, kaip indėnas džiunglių 
siauriems takeliams pritaikytu žin
gsniu. Būdamas mieste, „kaip vilkas 
vis į mišką žiūri”. Neretai apie save 
kalba' trečiu gramatikos asmeniu: ne 
„aš eisiu, darysiu”, bet „Kazimieras 
eis, darys. . .” arba „Jis rašys, 
skaitys. . .” Svarbiausia, kad ar
timesnių genčių vyrai tiek pasitikėjo 
kun. Bėkšta, kad jam papasakojo ir 
leido į juosteles įrašyti savo tautų 
mitologiją — švenčiausius pasako
jimus su visais: kultūros ir tikėjimo 
lobiais. Jis moka klausti ir klausyti, 
įsidėmėti ir atsiminti labai skirtingų 
kultūrų papročius ir kalbas, ben
dravimo bruožus ir visą medžiaginę 
kultūrą (įrankiai, namų apyvokos 
daiktai, papuošalai, vaistažolės). 
Visą gyvenimą mokosi, kad galėtų 
indėnams padėti savo kultūrą 
išsaugoti ir ugdyti.

Vaikų žaidimai
Atvykęs į Amazonės upės 

aukštupį, buvo paskirtas rūpintis 
indėnų berniukų bendrabučiu. Per 
pertrauką 140 berniukų išbėgdavo į 
aikštę, žaisti. Jei žaidžia futbolą, visi 
duodasi iš širdies, ir jaunas misi
jonierius pastebėjo moderniam 
pasauliui keistą reiškinį: kiek tik 
žaisdavo, visuomet abi komandos 
žaidimą baigdavo lygiom, turėdamos 
tiek pat taškų. Mat, indėnų kultūroje 
labai svarbi bendruomenė ir netinka 
iš jos išsiskirti.

Jeigu kas nors atneša vaikams 
saldainių, nė vienas negriebia ir 
nesuvalgo, nepafikrųję, kad 
kiekvienas kaimelio ar mokyklos 
klasės narys būtų saldainį gavęs —

Kun. Kazimieras Bėkšta, 40 metų 
dirbantis tarp Amazonijos čiabuvių 
tautų.

tik tada savo suvalgo.
Kartą labai gerai mokėsi vienas 

indėniukas, ir pagal mokyklos tvarką 
reikėjo jį atžymėti. Už gerus 
pažymius mokiniai gaudavo taškus, 
o gale metų, prieš grįždami iš 
bendrabučio namo pas savo šeimas 
miškuose, už taškus galėdavo 
krautuvėlėje nusipirkti įvairių 
dalykėlių. Gerasis mokinys, 
turėdamas 120 taškų („pinigų”), įėjo 
ir pamatė gėlių puokštę, kurią norėjo 
nupirkti — o tai buvo tik 
papuošimas, ne prekė. Kadangi taip 
norėjo pirkti, kun. Bėkšta pasakė, 
kad kainuos 5 taškai, bet indėniukas 
atsakė, „Ne 120”. k visus pinigus už 
gėles atidavė. Nunešė gėles ir padėjo 
prie Mar'jos statulos. Rudenį in
dėniukas į mokyklą nebegrįžo. Po 
daug metų kun. Bėkšta paklaušė, 
kodėl jis negrįžęs į mokyklą, nes 
buvęs toks geras mokinys. Šis 
atsakė, kad jam buvę labai nemalonu 
pasirodyti geresniu už kitus ber
niukus.

Gentys, tarp kurių kun. Bėkšta 
gyveno, neturi lėlių mažiems 
vaikams, nes berniukai ir mergaitės 
turi rūpintis už save mažesniaisiais, 
gyvom „lėlėm”.

Kartą tolimoje misijų stotyje 
reikėjo nuvalyti lėktuvui taką. 
Sudaryti būreliai, kurie turėjo
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varžytis — kas pirma pasieks antrą 
džiunglių aerodromo tako galą. Nors 
darbininkai buvo įvairaus amžiaus ir 
pajėgumo, visas darbas vyko lygiom, 
nė vienas būrelis daugiau už kitą 
krūmų ir aukštų žolių neišvalė.

(įdomu pažymėti, kad maždaug 
prieš 15 m. JAV prasidėjo „naujų 
žaidimų” sąjūdis, kuris pritaiko 
smagius žaidimus iš įvairiausių 
kultūrų; žaidimus, kuriuose nėra 
varžybų ar konkurencijos, o tik 
smagus bendravimas). Panašiai būna 
ir skautiškose varžybose, kur 
nereikia laimėti pirmosios vietos, o 
tik pasiekti tam tikrą lygį, taškų 
skaičių, kad būtų pripažinti).

Kalba ir kalbėjimas
Kartą jaunas indėnas kunigui 

prisipažino, kad labai nemandagiai 
elgęsis su savo tėvu — neatkartojęs 
tėvo žodžių. Baltų žmonių kultūroje 
yra labai nemandagu pakartoti 
žodžius, kuriuos kitas žmogus, ypač 
vyresnis, kątik baigė tarti. O indėnų 
kultūroje pakartoti kito asmens kątik 
pasakytų žodžių pabaigą yra pagar
bos ir klusnumo ženklas. Todėl 
indėnams būna sunku bažnyčioje, 
kai skaitomas šv. Raštas — jų 
mandagumas reikalauja pakartoti 
tokių brangių ir garbingų žodžių dalį, 
atsiliepti. Bet bažnytinės apeigos 
nustato, kad reikia tyliai klausytis — 
tai kaip indėnams atrodo nemandagu 
ir nepagarbu!

Prieš' 15 m. kun. Bėkšta po 
pusmetį kasmet praleisdavo su vis 
kita indėnų tauta. Iš anksto kalbos 
nemokėdamas, greitai išmokdavo 
kalbos pagrindus, pritaikydavo jos 
garsams tinkamą abėcėlę, 
paruošdavo gramatiką, skaitinių 
knygelę ir portugališkai-indėniškai 
žodyną. Svarbiausia, išmokydavo 
vieną indėną savo kalba rašyti ir 
skaityti, kad galėtų kitus išmokyti dar 
prieš tai, kaip Brazilijos (portugalų) 
kalba ateis j kaimą.

Kun. Kazimierui artimiausios 
indėnų tautos yra Tukanai ir 
Janomami. Tukanai gyvena Rio 
Negro aukštupyje prie Kolumbijos

Indėnų gentyse, kaip gamtoje, 
puošiasi daugiausia vyriškoji giminė. 
Namai ir pastogės nedailinami, tad 
telieka gražinti patį žmogų. 
Džiuglėse gyvenančių žmonių kalbo
je žalia nėra spalva.

sienos, o Janomamai — Brazilijoje ir 
Venesueloje. Per visus tuos metus 
kun. Bėkšta surinko virš 50.000 
kortelių apie šias dvi kalbas, o 
kiekvienoje kortelėje yra daugiau 
negu vienas žodis.

Čiabuviai yra linksmi ir ramūs 
žmonės, kurių pasakose išryškėja jų 
įstatymai, papročiai ir dvasinis

Dėstydamas socialinių bei 
kultūrinių mokslų institute ‘ mili
joniniame Manaus mieste, kun. 
Bėkšta daug laiko praleidžia prie 
kompiuterio, ruošdamas tų kalbų 
žodynus-. (Jam kompiuterio 
programas padėjo parūpinti Vilius 
Dundzila iš • Madi§on. ■ Wl). 
Kalbininkas ir antropologas norėtų 
dar padirbėti prie bendrinės 
Amazonijos kalbos žodyno — 
kiekviena tauta.turi savo kalbą, yra 
keturios kalbų šeimos, o nuo senų 
laikų yra kalba, kuria susikalba visai 
skirtingų tautų vyrai.

Indėnų kalbų sudėtis irgi skirtinga 
nuo lietuvių ar kitų indoeuropiečių 
kalbų — visai skirtingi linksniai ir 

gramatinės sąvokos. Ne tik 
žodžiai reikšmingi, bet ir’ tonai, 
kuriais kalbama. Ruošdamas 
žodyną, visuomet patikrina, kad 
tikrai žodis reikštų tą, . ką žodyno, 
sudarytojas mano.

Nuotykiai su žodžiais
Kai norima krikščioniškas 

maldas išversti, pakviečiamas 
dvikalbis indėnas, kuris pasako savo

pasaulis. (Skautai ir skautės 
pastebės gerąjį mazgą apykaklėje).

8

8



Kun. Bėkšta pažįsta visus vaistinius 
augalus, kurie parduodami paupio 
turguje.

kalba tinkamą žodį. Kartą neprityręs 
misijonierius norėjo išversti „Tėve 
mūsų” ir pažodžiui maldą kalbėjo, 
kol indėnas pasakydavo atitikmenį. 
Priėjus prie „teateinie tavo 
karalystė”, indėnas savo kalba 
pasakė „Kas tas yra?”, nes indėnų 
tarpe nėra karalių ar karalysčių.

Dvidešimt metų po šio įvykio 
kun. Bėkšta, gerai mokėdamas 
vietinę kalbą, išgirdo, kaip tos tautos 
indėnai meldžiasi: „Tėve mūsų. . . 
teateinie tavo kas tas yra. . .”

Kitą kartą indėnų būrelis 
nusileido upe iš džiunglių ir kalbėjosi 
su kun. Bėkšta, pasakodami, ką iš 
naujo misijonieriaus išmokę. 
Kalbėdami maldą „Sveika, Marija”, 
jie sakė: „Sveika, Marija, malonės iki 
upės pakrantės. . .” Mat, neprityręs 
kunigas dvikalbį indėną klausinėjo 
maldos žodžių. Kai pasakė malonės 
„pilnoji”, indėnas paklausė, ką 
reiškia „pilnoji”. Misijoni)erius 
parodė į upės krantą, iki kurio 
vanduo lietaus metu pakyla, tai yra, 
upės vaga būna „pilna” vandens. 
Tačiau indėnų kalboje nėra atskiro 

žodžio „pilna”, o tik labai konkretūs 
žodžiai — pilna ranka, pilnas puodas, 
pilna upė.

Kultūriniai nuotykiai

Tokius skirtingų kultūrų bei 
kalbų bruožus atpažinti ir suprasti 
reikia nuolatos mokytis, klausytis 
daugiau negu kalbėti, vesti 
rūpestingus užrašus. Kartais an
tropologo pamokos būna netikėtos, 

9

kai netolimų kaim)ų kultūra ir 
papročiai gali būti visai skirtingi.

Kartą kun. Bėkšta laiveliu plaukė 
į aukštupį. Išlipęs ant kranto, įėjo į 
indėnų didžiulį namą pro ar
timiausias duris — ir maloniai 
praleido laiką. Vėliau keliavo tolyn į 
aukštupį ir po kiek laiko leidosi upe 
žemyn. Šį kartą priplaukė ir išlipo į 
krantą iš kitos indėnų namo pusės, ir 
įėjo pro kitas duris antrame pastogės 
gale. Jo draugai visai nesisveikino, įjį 
nežiūrėjo, nekreipė dėmesio — ir 
kun. Bėkšta negalėjo suprasti, kodėl 
jų santykiai nutrūko.

Vienas iš palydovų pasišaukė jį į 
šalį ir tyliai pašnibždėjo: „Esi 
pasielgęs labai nemandagiai — įėjai į 
namą pro moterų duris!” Kun. 
Kazimieras išėjo lauk, apėjo namą ir
įėjo pro pirmąsias duris. Tuoj visi 
vyrai atsikėlė nuo ugniavietės, šoko 
jo sveikinti ir džiaugtis, kad atvyko 
vėl jų aplankyti!

Jeigu kun. Kazimieras Bėkšta 
galėtų mūsų stovyklose kartu 
stovyklauti, galėtų kiekvieną vakarą 
prie laužo pasakoti savo nuotykius, 
parodyti, kaip skiriasi tautos, kalbos 
ir kultūros, kaip svarbu kitų tautų 
žmones gerbti ir suprasti, branginant 
savo kalbą, kultūrą ir dvasinį pasaulį!
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fllTlTt S-K/tlTrės 
ITS SKAUTAI

Su burlente per 
Atlantą
B. STUNDŽIA

Norint buriuoti nebūtinai reikia 
turėti brangiai atseinančią jachtą, nes 
galima įdomiai praleisti laiką ant 
burlentės, kurios pasidarė pop
uliarios jaunimo tarpe. Su jomis 
galima buriuoti ir ant kūdros ir jūros 
pakrantėse.

Prancūzas C. Marty su burlente 
išbėgo į aukštą jūrą, perbūdavo 
Atlantą ir tuo parodė ką gali atlikti 
drąsa ir ištvermingumas.

1982 m. sausio 18 d. 13 vai. 13 
min. iš Atlanto į paplūdimį, Korou 
vietovėje, prancūzų Gvajanoje, išlipo 
žmogus atlikęs nepalyginamą žygį. 
Ant burlentės iš Dakaro, kuris 
randasi Senegalijoje, Afrikoje 
perbūriavo Atlantą, sukoręs 2400 
jūrmylių kelią. Iš Dakaro C. Marty 
išbūdavo 1981 m. gruodžio m. 12 d. 9 
v. 20 m. ryto. Ant burlentės jis 
praleido 37 dienas.

Paryžiaus laivų parodoje 
paklaustas apie savo žygį, jis pasakė, 
kad niekad daugiau neburiuotų per 
Atlantą, net su jachta. Tai buvo tikrai 
pavojingas buriavimas, nes'nevisos 
jachtos Atlantą įveikia. Jį lydėjo 
didelė 22 metrų jachta ASSIDOUS 
su 12 žmonių įgula.

Iš tikrųjų C. Marty pradėjo savo 
žygį lapkričio m. 30. d., bet 
nuburiavus apie 150 jūrmylių, teko 
kelionę nutraukti, nes sugedo 
ASSIDOUS jachtos vairavimo 
įrangą. Teko grįžti atgal į Dakarą ir 

sutaisyti vairo įrangos gedimą.
Per visą buriavimo laiką C. Marty 

nė karto neužlipo ant jachtos. Ten ir 
miegodavo, tik tris kartus per dieną 
jam iš jachtos atgabendavo maistą. 
Kad miegant burlentė neapsiverstų, 
nakčiai ją apjuosdavo oro pripūstu 
vamzdžiu arba, kaip buriuotojai sako 
„fenderiu”.

Per tris dienas C. Marty 
nubūdavo 450 jūrmylių, arba 
apytikriai beveik penktadalį viso 
nuotolio.Gruodžio m. 22 d. vėjas 
sustiprėjo iki 36 mazgų. Tą naktį 
bangos net du kartu apvertė 
burlentę. Beto, pripučiama valtis su 
kuria iš jachtos buvo palaikomas 
ryšys, atsirišo ir buvo surasta tik po 
ilgesnio jieškojimo.

Gruodžio m. 29 jau buvo 
nuburiuota 1000 jūrmylių. Iki tol C. 
Marty jautėsi visiškai tvirtas ir kas
dien ant burlentės išstovėdavo apie 8 
valandas.

1982 m. sausio 2 d. dėl at
siradusios priešingos srovės, reikėjo 

pasukti daugiau į pietus. Naujus 
metus jis atšventė su romu, kepta 
žuvimi, kiaulienos kepsniu su 
slyvomis ir aprikosų pyragaičiais. 
Paįvairinimui dar gavo šampano. 
Sutemus galėjo stebėti iš jachtos 
šaudomas spalvotas raketas.

Sausio 4 d. buvo apskaičiuota, 
kad C. Marty ant burlentės praleido 
jau 580 valandų.

Sausio 10 d. naktį vėjas pūtė 40 
mazgų stiprumu, tai yra netoli 
audros.

Burlentė net kelis kartus ap
sivertė, tad, atrodo, teko sušlapti, 
nedamiegoti ir, suprantama, sekanti 
diena turėjo būti nelengva. Prie to 
dar prisidėjo nepalanki srovė.

Vėliau, iki kelionės pabaigos, 
pasitaikė lengvi nepastovūs vėjai.

Sausio 18 d., pasiekus Gvajanos 
krantą, žygis užsibaigė pergale.

Sugrįžęs į Paryžių, 
laikraštininkams prisipažino, kad 
kartais jį baimė apimdavo. Baigiant 
kelionę, burlentė apvirto ir jis vos 
neprigėrė. Jis norėjo išgelbėti nuo 
burlentės nuplautą miegmaišį, kuris 
plūduriavo už kelių metrų. Jam 
šokus į vandenį, burlentė atsivertė ir 
pradėjo buriuoti. Atstumas tarp jo ir 
burlentės vis didėjo ir još nebegalėjo 
prisivyti. Jo laimei jachta buvo netoli 
ir jos įgula pastebėjo nelaimę. Su 
pripučiama valtimi C. Marty vėl buvo 
nugabentas į skydlentę, kuri buvo 
nutolusi nuo jo per 300 metrų.
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ATSIKŪRIMO
METUS
VOKIETIJOJE
PRISIMENANT

Antrojo pasaulinio karo audrai 
praūžus ir suirutei nurimus, Vokieti

joje atsiradę lietuviai, tų miestų j 
kuriuos juos likimas buvo nubloškęs, 
griuvėsiuose ėmėsi burtis, 
organizuotis, steigti jaunimui 
mokyklas bei atkurti savo anksčiau 
turėtas organizacijas.

Viena pirmųjų, tokių at- 
sisteigiančių organizacijų, buvo 
Lietuvių Skautų Sąjunga, kurios 
padaliniai vienas po kito, kaip 
pavasario žibuoklės iš po tirpstančio 
sniego, pradėjo dygti beveik 
kiekvienoje didesnėje pabėgėlių 
stovykloje.

Tuos įvykius, nuo kurių bus 
prabėgę jau virš keturiasdešimties 
metų, dabar neretai su nostalgija 
tenka prisiminti. Štai neseniai, 
gruodžio mėn. pradžioje, Skautų 
Aidą pasiekė įdomus, vieno iš Hanau 
lietuvių stovyklos jūrų skautų 
steigėjų Miko Pyzovo (Michael 
Pyschow) laiškas ir keletas įdomių 
nuotraukų.

Apie Hanau DLK Algirdo jūrų 
skautų laivą, kuris buvo įsteigtas 
1945 m., gruodžio mėnesį, Petro 
Jurgėlos paruoštoje knygoje 
„Lietuviškoji skautija” yra trumpas

Buriuojama Kahl ežerėlyje, 
Laivo stovyklos metu, 
1947 m.

Hanau jūrų skautų D. L. K. 
Algirdo Laivo nariai, 1946 m.

Svarstoma kaip sutaisyti tas 
valtis. . .

aprašymas, kuriame yra minima, kad 
Hanau jūrų skautai buvo gavę”. . .iš 
UNRRA guminį laivelį, įtaisę irklus ir 
juo plaukioję.” įdomiu sutapimu tą, 
knygoje minimo laivelio (faktinai 
gelbėjimo valties) nuotrauką dabar 
mums prisiuntė brolis Mikas. 
Pasirodo, kad ne vien tik tuo 
„guminiu laiveliu” Hanau skautai 
plaukiojo, nes savo laiške Mikas P. 
mums rašo: „Per amerikiečius 
pavyko mums gauti karo sužalotas ir 
saulėje perdžiūvusias vokiečių 
Sturmboot tipo valtis iš kurių, ben
drom jėgom, naudojantis Eriko 
Jasiukaičio patyrimu, pavyko vieną 
valtį buriavimui, kitą — irklavimui 
pritaikinti”.

Talpindami dabar tas, jau 
istorinėmis tapusias nuotraukas, 
kviečiame ir kitus jūrų skautus siųsti 
Sk. Aidui savo buvusių vienetų 
įdomesnes nuotraukas ar net vienetų 
aprašymus. .Laikui bėgant, visi tie 
įvykiai ir vaizdai, kuriuos taip gerai 
žinojome dabar jau užmaršties 
miglomis apsitraukia, todėl būtų 
labai įdomu ir naudinga, kad nors 
dalis to gyvo ir įvairaus skautiško 
veikimo, mūsų spaudoje savo pėd
sakus paliktų.

jvs S. Makarevičius

Pirmoji iškyla Kinzing upėje.
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musu didžioji seimai
KAIP MES RUOŠĖMĖS KAZIUKO 

MUGEI

Los Angeles „Palangos” tun
to prityrusios skautės kovo 3 d., 
po pamokų šeštadieninėje 
mokykloje, susirinko Jasiu- 
konių namuose Kaziuko mugei 
pasiruošimo darbams. Visos 
gailėjomės sesės, sirgusios plau
čių uždegimu, todėl negalėjusios 
šioje smagioje sueigoje daly
vauti.

Kelios sesės padėjo p. Jasiuko- 
nienei paruošti tešlą žaga- 
rėliams, o kitos, susėdusios 
lauke, svarstė kaip pavadinti 
mūsų stalą mugėje. Nenorėjome 
stalą su kepiniais vadinti „Pri
tyrusių skaučių kepykla” — tas 
įprastas vardas jau nusibodo. 
Taip pat ir žaidimų kampeliui 
nebetiko banalus „Žaidimai”. 
Pagaliau nutarėm stalą su pui
kiais žagarėliais, riestainiais, 
sviestu ir sūriu pavadinti 
„Baronkų baras”, o žaidimų 
aikštelę — „Pupų kampelis”, 
nes žaidimai buvo mažiesiems 
(mažiukus pavadinome „pu-

KAZIUKO MUGĖ TORONTE
Toronto skautų ir skaučių 

Kaziuko mugė, gausiai susido
mėjusios visuomenės lankoma, 
visuomet būna įdomi ir sėkmin
ga. Ir šimetinė neapvylė nei jos 
rengėjų, nei lankytojų. Štai kaip 
apie ją rašoma kanadiškiuose 
„Tėviškės žiburiuose”: 

pomis”), o ir žaidimams nau
dojome pupų maišelius (bean
bags).

Kaziuko mugės tema-šiemet 
buvo „Trispalvė”. Susitarusios 
nudažėme geltona-žalia- 
raudona spalvomis plakatus su 
mūsų sugalvotais pavadinimais. 
Bedirbdamos išalkome. Kelios 
sesės nuėjo visoms nupirkti 
užkandžių į „Taco Bell”. Pa- 
valgiusios, visos padėjome 
kočioti tešlą ir daryti žagarėlius. 
Buvo labai įdomu. Kelios iš 
mūsų, niekad nedariusios ža- 
garėlių, džiaugėsi šioje suei
goje turėjusios progą tai 
išmokti. Iškepusios ir cukrum 
apibarsčiusios žagarėlius, bai
gėme sueigą patenkintos savo 
darbu.

Kitą dieną Kaziuko mugėje 
mūsų „Pupų kampelis” ir „Ba
ronkų baras” turėjo puikų 
pasisekimą.

Tara Barauskaitė

Kovo 4 d. įvyko Kaziuko 
mugė, kurios tema buvo „Lietu
va”. Anksti rytą Prisikėlimo 
parapijos salėse „Rambyno” ir 
„Šatrijos” tuntai skubėdami 
ruošėsi atidarymui. Mugę pra
dėjo 9:45 v.r. komendante ps. J. 
Melnikaitė. Draugovės išsiri

kiavo prie paviljonų. Ji api
būdino šv. Kazimiero atlaidus ir 
mugės tradicijas, kurios vyk
davo laisvoj Lietuvoj. Po to 
pakvietė atidaryti mugę, daug 
dirbusią skautybės veikloje, v.s. 
L. Yčienę. Ji atrišo juostas ir 
oficialiai mugę atidarė. Visi 
palydėjo plojimais ir tuojau 
keliavo išklausyti Mišių, 
atnašaujamų svečio iš Lietuvos 
kun. A. Kildušio, kun. E. Jur- 
gučio, OFM, ir kun. A. Volskio. 
Pastarasis, irgi svečias iš Lie
tuvos, pasakė turiningą pa
mokslą. Parapijos choras, va
dovaujamas muz. D. Viskontie- 
nės, vargonais palydint muz. 
Rodkienei, gražiai giedojo. Po 
Mišių draugovės grįžo į pavil
jonus, kurių vardai — Lietuvos 
miestai. DLK Mindaugo drau
govės „Trakuose” buvo vienas 
stalas su p. Misevičiaus meniš
kais medžio dirbiniais, kurie 
labai pagražino bei praturtino 
mugę. Prityrę skautai „Salo
čiuose” turėjo daug vertingų 
knygų, atvirukų ir kitko, tik 
gaila, kad nebuvo vietos juos 
gražiai išdėstyti. Prityrusios 
skautės „Vilniuje” skendo savo 
rankdarbiuose ir pyraguose, o 
akademikės — keramikoj bei 
kvapnioj kavoj. Vilkiukų
„Vilkaviškis”, kaip ir visuomet, 
buvo patrauklus. Paukštytės 
nuostabiai įsirengė „Kryžių 
kalne”, turėjo daug pasisekimo. 
Jūrų skautės „Palangoj” poil
siavo, o jūrų skautai „Klaipė
doje” su laivais buriavo, bet 
neužteko vėjo. Skautų vyčių ir
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ATLIKIME
PAREIGĄ

Šie metai Lietuviškos Skauty- 
bės fondui reikšmingi tuo, kad 
minėsime jo veiklos 15-kos metų 
sukaktį. Nors dar tik vos 
įžengėme į 1990-tuosius, laikas 
pradėti planuoti, kaip galėtume 
šią sukaktį tinkamai paminėti. 
Paskutiniu metu fondo au
gimas, palyginti, gana lėtas. 
Daugumą įplaukų sudaro miru
siųjų atminimui skirtos aukos. 
Jau sulaukėme dienų, kai mūsų 
tėvynėje laisvai gali reikštis 
skautų organizacija, kuri reika
linga, ne tik mūsų moralinės, 
bet ir finansinės paramos. Taigi, 
negalime sėdėti rankas sudėję, 
turime stengtis, kad mūsų LSF 
sparčiau pradėtų augti. Fondo 
valdyba nuolat suka galvas, 
kaip surasti naujų būdų lėšoms 
telkti. Labai vertiname LSF 
skyrių veiklą įvairiuose mies
tuose, nes jų pastangos atneša 
gražių vaisių. Norėtume at
kreipti Jūsų dėmesį į vietoves, 
kuriose buvo surengti išskirti

nai LS f ondui skirti vaka- 
rai-koncertai. Visi šie renginiai 
atnešė gražias pajamas į fondo 
kasą. Tai Baltimorės, Clevelan- 
do, Los Angeles ir Rochesterio 
LSF talkininkai bei bičiuliai, 
kurių pastangos prisidėjo prie 
spartesnio fondo augimo. 
Kviečiame ir kitas vietoves pa
sekti jų pavyzdžiu. Turime LSF 
skyrius su atstovais bei jų 
pagelbininkais didžiausiuose 
lietuvių telkiniuose, kaip 
Chicaga ir Torontas, kurie 
šiame reikale dar nepajudėjo. 
Dabar, kai minėsime veiklos 
15-tą gimtadienį, būtų tinkama 
proga sukrusti visiems LSF sky
riams, kurie iki šiol vis delsė su 
fondui skirtais vakarais — 
šventėmis. Kai pernai vasarą 
skautiškos dainos ir vėl skam
bėjo Dzūkijos miškuose, kai 
tenka organizuoti „Ąžuolo” - 
„Gintaro” mokyklą ne tik 
šiapus Atlanto, bet ir tėvynėje, 
kai jau planuojame dalyvauti 
bendrose stovyklose, nebe
galime laukti — turime kuo rim
čiau jungtis į lėšų telkimo 
darbą. Nuoširdžiai kviečiame 
visas ir visus LSF atstovus, 
talkininkus bei bičiulius pa
sukti galvas, kaip būtų galima 
15-kos veiklos metų proga 
papildyti mūsų fondo aruodus, 
kad skautiško auklėjimo darbas 
galėtų klestėti, ne tik vaka
ruose, bet ir mūsų tėvynėje. 
Kviečiame visus mums į talką!

Lietuviškos Skautybės 
fondo valdyba

Sesė uyr. u. Dana Mikužienė Lemen
to žinių centre.

Lietuviškų trispalvių siuvėja
Naktį, prieš lietuvių demonstraci

jas Čikagoje, sesė vyr. v. Dana 
Mikužienė siuvo lietuviškas vėliavas. 
30 x 5 pėdų dydžio vėliavų sesė 
Dana pasiuvo keturiolika, o kiek 
mažesnių — jau ji pati nebegalėjo 
suskaičiuoti. . .

Jos vėliavos plėvesavo Daly 
plazoj penktadienį, kovo 30 d. 
tūkstantinėje lietuvių minioj, 
susirinkusioj protestui prieš Sovietų 
priespaudą Lietuvai.

Balandžio trėčią dieną sesės 
Danos pasiūtos vėliavos iškeliavo 
autobusu kitoms demonstracijoms 
— Washingtone.

1
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Pas Washington© Židinietes

Washington© Žijdinietės. Iš k.: Irena 
JankauskienėAldona 
Simanavičienė, Laima 
Simanavičiūtė, Vida Čejauskienė, 
Ona Adomaitienė, Regina Liogienė, 
Gina Skučienė, Ramutė Aidienė,

Meilė MICKIENĖ, Nijolė Grinienė, 
Janiha Čikotienė, Teresė 
Landsbergienė (sėdi), Virginija Bu- 
tienė, Daiva Orentienė, Danutė 
Cunningham.

2

Washingtono Židiniečių 
„meniško darbo” sueiga įvyko sesės 
Irenos ir Mindaugo Jankauskų 
namuose. Tai sueiga, kurioje mes 
turėjome progą ne tik aptarti Židinio 
einamuosius reikalus, bet taip pat 
išbandyti ir savo kūrybingumo 
gyslelę mene. Šios sueigos projektas 
—' gintarais nusėti paveikslai.

Saulėtą sekmadienio popietę 
sugužėjo net penkiolika sesių. Mūsų 
darbams visus reikmenis, įskaitant 
didžiulį krepšį gintarų, padovanojo 
mūsų instruktoriai sesė Irena ir 
Mindaugas Jankauskai. Laimės 
traukimo keliu gavome po paveikslą. 
Išpjaustytą koplytėlę, piemenėlį, 
undinę ar dar kitokią įdomybę 
turėjome nudailinti ir priklijuoti prie 
lentos. Susikaupę mums neįprastoje 
tyloje, paskendę vaizduotėje, savo 
kūrinius pradėjome „marginti” gin
tarais. Sesė Irena ir Mindaugas vos 
spėjo sukinėtis su patarimais. Porai 
valandų praslinkus, negalėjome at
sigrožėti savo užbaigtais darbais.

Po įtempjto darbo sekė vaišės, o 
po jų, sesei Irenai vadovaujant, daina 
sekė dainą iki vėlyvo vakaro. 
Nenoromis skirstėmės namo ir tik su 
sąlyga, kad sekančiais metais vėl 
rinksimės čia pat savo tradicinei 
„meniško darbo” sueigai.

Washingtono sesės davę Vyr. 
Skautės įžodį. Iš k.: Giedrė Jazbu* 
tienė, Milda Motekaitė, Gina 
Skučienė, Janina Čikotienė.
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Nijolė Sadūnaitė kalbasi su skautų vadovais Kaziuko mugėje Detroite. Iš 
k.: skautininkai Juozas Orentas ir Česlovas Anužis, Nijolė Sadūnaitė ir skau
tininke Danguolė Jurgutienė.

Nuotr. J. Urbono

LIETUVA AMERIKIETĖS AKIMIS
„Kernavės” tunto „Verpsčių” 

sueigoje kovo 4 d. dalyvavo 
įdomi viešnia — Bridgeview mo
kyklos direktorė dr. Ruth Bill, 
neseniai grįžusi iš Lietuvos. Dr. 
R. Bill Lietuvoje lankėsi su 
.šešiomis savo mokyklos moky
tojomis (viena jų — s. Rita Pen- 
čylienė) ir dviem 13 m. moki
nėm. Jos buvo Tauragės ILsios 
vid. mokyklos viešnios.

Lietuviškos viešnagės įspū
džiais Ruth Bill noriai pasi
dalino su sesėmis verpstėmis. Ji 
yra puiki pasakotoja, nebūtų gi 
pasižymėjusi mokytoja viena iš 
100 Š. Amerikoje ir viena iš ge
riausių egzekutyvinių administ
ratorių Illinois valstijoje. Porą 
valandų, klausant apie Lietuvą, 
jos žmones, ypač jaunimą, pra
bėgo kaip kelios minutės.

Didžiausią įspūdį dr. R. Bill 
Lietuvoje padarė žmonių nuošir
dumas, dosnumas, visuotinis 
nepriklausomo gyvenimo troš

kimas ir jaunimo noras bend
rauti su Amerikos jaunimu.

Jos teigimu: „Parsivežėm 
maišą adresų, o jaunosios Brid
geview amerikietės buvusios 
taip sužavėtos Tauragės moki
niais, kad vykstant namo, lieja
si graudžios ašaros. Joms patikę 
šokiai (rateliai, polkos su ra
gučiais), dainos, jaunimo nuošir
dumas ir, žinoma, lietuviai 
berniukai...

Įdomius pasakojimus mok. 
Ruth pailiustravo gausiomis 
nuotraukomis iš įvairių ke
lionės momentų, o sesė Rita pa
demonstravo juostelėje įgrotą 
dainą, šiuo metu Lietuvoje labai 
populiarią. Dnina — jautri, 
patriotiška, tikra Tėvynės 
apoteozė.

Sesė Rita „verpstes” pavai
šino lietuviškais saldainiais, bū
relio vadovę ir jos padėjėją ap
dovanojo moliniais švilpukais ir 
visas pamokė dainuoti Lietuvoje 

išmoktą dainą — „Tėvyne, 
dainų ir artojų...”

Ši sueiga buvo gera proga • 
verpstėms pasveikinti savo se
ses kernavietes pakeltas į vyr. 
laipsnius: v.s. Rūtą Daukienę ir 
tuntininkę ps. Ireną Meilienę. 
Sesė Rūta buvo apjuosta puikia 
juosta, sesei Irenai prisegta 
gintarinė sagė.

Gėlėmis ir gintarėliu padėko
jusios viešniai Ruth Bill (kuri 
Lietuvoje gavo naują vardą — 
teta Rūta ir surado savo „šak
nis” Žemaitijoje, Batakių 
parapijoj, buv. Baukų miestely), 
verpstės baigė sueigą daina 
„Graži tu mano, brangi 
Tėvyne”.

Sesės verpstės tikisi Lietuvą 
atradusią ir pamilusią „Rūtą” 
dažniau matyti savo tarpe ir 
dėkoja sesėms Ritai, kad su ja 
supažindino, o Ritonei Rudai- 
tienei už jaukią pastogę ir ska
nias vaišes.

Verpstė

„Kernavės” tunto „Verpsčių” L. , 
dešimtmečio sueigoje — dabartinė 
būrelio vadovė vs Nijolė Užubalienė 
ir Joana Krutulienė.

15



Lietuvos Skaučių Seserijos VS pavaduotoja ps Monika Girčytė, Chicagos 
skautininkių draugovės draugininke s. Aldona Palukaitienė, Kauno skaučių 
tuntininkė ps Lukrecija Malkevičienė ir Lietuvos Seserijos Vyriausia 
skautininke s. Alina Dvoreckienė.

VILKIUKŲ 
UŽSIĖMIMAI

STOVYKLOJE
Jie tinka ir paukštytėms! 

Pažvelkime įt sumanymus popietinei 
ir vakarinei programai. Dauguma 
užsiėmimų užtrumka apie valandų.

LENKTYNĖS: Negilioje vietoje 
ežero pakrantėje padedamos 
aluminio lėkštės. Nubėgti ar 
nuplaukti ir atnešti j krantų. 
Kiekvienas įstengia vienų atnešti.

Po šešis valtyje ar kitokiame 
laivelyje. Irkluoja rankomis.

Ant plausto visokių drabužių 
(arba kiekvienas paduoda savo). 
Nuplaukia, apsirengia, grįta 
plaukdami. Kurio būrelio visi nariai 
pirma sugrįš?

Vilkiukai plaukia nugara, ant 
krūtinės turėdami laikraštį. 
Nuplaukti nuotolį ir įteikti sausų 
laikraštį!

Dar nemokantys plaukti pripučia 
popierinį maišų savo plaukti 
mokančiai porai. Plaukikas 
nuplaukia ir grįžta.

Stalo teniso kamuoliukai ir 
šaukštai — kaip su kiaušiniu ir 
šaukštu, tik geriau — nubėgti ir 
grįžti.

Tiek mokantys plaukti, tiek dar 
neplaukiantys prisikabina rankomis 
prie stambios lentos ir kojomis iriasi. 
Kuris būrelis pirma?

Virvės traukimas.

LOBIO JIEŠKYNĖS. Visi ap
sirengia kaip piratai ar kariai ir eina 
siūlais ar kitaip pažymėtų taku ligi 
paslėpto lobio • (po vienų lobį 
kiekvienam žaidėjų būreliui). Lobio 
vietoje iškelta piratų (ar kita panaši) 
vėliava. Iškelti trispalvę.

SMĖLIO PILIS. Arba pavieniui 
arba būreliais. Saldainių ar vaisių 
premijos.

OKIS. Miesto vaikai mielai 
apžiūri kad ir mažų ūkelį, jo gyvulius, 
įrengimus, pastatus.

Vakaro užsiėmimai
Visada reikėtų dainuoti ir 

skautiškus šūkius* paleisti vakaro 
programoje, bet nėra būtina 
vilkiukams vis rengti laužų, jeigu yra 
vyresniųjų tarpe.

TALENTŲ VAKARAS. Ne tik 
, .profesiniai” talentai, bet 
pasirodymai, pamėgdžiojimai, 
eilėraštis, juokai, pasakojimai.

ĮDOMYBIŲ JIEŠKYNĖS. 
Kiekvienas vilkiukas turi popierinį 
maišų ir per 15 min. surenka kiek gali 
įdomių daiktų. Žaidimo vedėjas 
garsiai pasako įvairių daiktų 
pavadinimus, o pirmasis tokį daiktų 
ištraukęs iš savo rinkinio laimi 
saldainiukų. Labai tinka lietingų 
dienų.

LOTO AR BINGO. Vietoj eilinių 
skaičių, greitai padaryti languotas 
lenteles su gamtos dalykais, aplink 
lengvai randamais daiktais arba 
piešinėliais. Laimėtojams tenka koks 
nors daiktelis ar vaisius.

PRAMOGINIAI ŽAIDIMAI. 
Žaidžiama būreliais, o būrelio galva 
surašo taškus: 1) mesti tris 
kamuoliukus į klauno piešinio burnų; 
2) įmesti keturis pagaliukus į butelio 
siaurų kaklelį; 3) atvirkščiai pro 
žiūronus žiūrėdamas, žaidėjas turi 
nueiti virve (padėta ant žemės); 4) 
nuo virvės viena ranka (kita už 
nugaros) nuimti kiek gali daugiau 
drabužių žnybtukų; 5) prisegti 
uodegų kokiam žvėriukui, nupieštam 
ant kartono; 6) virvinius žiedus ant 
kuoliukų užmesti; 7) meškere iškelti 
1-o ar 2-jų svarų maišų per 15 
sekundžių; 8) užmesti centus ant 
dubenyje plūduriuojančių lėkštučių "> 
ir pn.
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budžių „Panevėžys” buvo 
nematomas, nes jie skuto bulves 
„cepelinams”. Birutės draugovė 
„Birutės kalne” apsikrovė juos
tomis, pagalvėlėmis, lėlėmis bei 
kitokiomis grožybėmis. Skauti
ninkai,-ės užėmė visą sceną su 
gausybe laimikių, kurių visą 
pelną paskyrė Lietuvos skau
tams,-ėms. Veikė tiekimo

BRAZILIJA 

Karia Stukaitė nori Buenos Airėse 
(Argentinoje) atgaivinti lietuvius 
skautus (paukštytes ir vilkiukus),

tardamasi su vyr. skaute Klarise 
Bacevičiūte (Brazilija) kairėje ir v. s. 
A. Saulaičių.

Sant Paulo 1990 sausis. „Lietuvos 
atgimimo” stovykloje žaidžiame

Kūčių, Kalėdų ir Naujųjų Metų 
lietuviškus papročius.

skyrius, „Romuvos” aukų stalas 
ir tėvų komitetas su V. 
Vaitkiene ir K. Sapočkinu bei jų 
pagalbininkais skautų,-čių 
mamytėmis ir tėveliais. Lanky
tojų buvo daug. Toronto skautija 
džiaugiasi ir yra dėkinga visiem 
už gausų dalyvavimą tradicinė
je Kaziuko mugėje.

M.

KANADA
Romuva

Nuotr. R. Belzinsko
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ĄNADA Romuva
1989 m. Ramovės skautų 
pastouyklės gyventojai su vadovais 
pastatė vartus. Visi galvoja kaip 
užbaigti.

1989 m. Ramovės stovykloj 
užsiėmimai vidin — pastate.

1989 Ramovės stovykloj f ii. J. 
Petrauskienė užsiėmimo metu su 
paukštytėm.

s***

1989 „Ramovės” Vilkų pastov. 
ruošiasi statyti vartus. .

Ramovės stovykloj lauko Baltakio, R. Paulionio, A. 
Paulionytės ir kitų, laukia valgytojų.1989 m. ------ r

virtuvėje paruošti kepsniai. L.
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18



KANADA Kūčios

Vasario 16 sueiga

1989-XII-10 d. Toronto „Rambyno ir 
Šatrijos”, tuntų skautiškos Kūčios. 
Laukia maldos.

1990 m. Vasario 16 d. minėjime, 
davusioms įžodį prityrusioms 
skautėms Tėvynės mazgelį užriša V.

S. Pavaduotoja v.s. M. Mickienė 
Toronte.

1990 m. Vasario 16-s įžodis.

1990 m. Vasario 16-tos minėjime jggg m vasrjo 16-os Toronto sesės pasipuošė prityrusių sk-čių
Rambyno ir Šatrijos tuntų. Ran.buno ir Šatrijbs tuntų minėjime šlipsais.
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19



Kaziuko mugė 
New Yorke
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ČIKAGOS 
„NERIJOS ” 
TUNTO
UOSTE
Čikagos „Nerijos” tunto velykinė 

sueiga
„Nerijos” tunto vadovės ir gin- 

tarės šių metų kovo 23 d. j. ps. 
Vilgailės Lendraitienės namuose su
ruošė linksmą popietę ūdrytėms ir 
jūrų jaunėms.

Sueigos tema buvo Šv. Velykos. 
Vyresnės sesės pasakojo mažosioms 
apie lietuviškus velykinius papročius, 
lietuvišką Velykų bobutę, margučius 
ir žaidimus. Kartu su sesėm mamom 
jos vaidino Velykų papročius, paskui 
į vaidinimą įtraukė ir jaunąsias. Buvo 
tikrai linksma ir jauku!

Sesėjs j. ps. Alytė Gražytė, ir 
gintarėš Rasa Putriūtė ir Elena 
Tuskenytė pasakoja ūdrytėms apie 
lietuviškus margučius.

Udrytės Erika Pernecky ir Austė 
Ringutė vaidina Velykų bobutes.

Ir čia kažką vaidina vyresnės jūrų 
sesės.

„Nerijos” tunto sesės vadovės ir 
sesės mamos vaidina velykinėje 
sueigoje.

Odryčių pasirodymas „Nerijos” 
velykinėj sueigoj.
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CHICHGO
J

„Lituanicos” tunto dievdirbiai su savo kuriniais 31-je Chicago.® skautų,-čių
Kaziuko mugėje. Iš k.: vs. Juozas Liubinskas, vsSigitas Miknaitis, 
js Antanas Levanas ir js Leopoldas Kupcikevičius. Nuotr. J. Tamulaičio

„Nerijos” jūrų skaučių tunto sesės rikiuojasi prieš savo paviljoną 31-je Chicagos 
skautų ii- skaučių Kaziuko mugėje. Kairėje mugės komendantas
vs Juozas Šalčiūnas. Nuotr. Audronės Gulbinienės

Skautininke Dalė Gotceitienė ir Alė Steponavičienė „Aušros Vartų” tunto 
payiljone Chicagos skautų ir skaučių Kaziuko mugėje. Nuotr j Tamulaičio

Montrealio vyr. Skaučių grupės 
,, Vaivorykštės” pagamintas 
gobelenas ’’Lietuva”pagal dail. A. 
Tamošaičio projektą.
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LSS ir LSB praneša, kad 1990 
metais „Gintaro” ir „Ąžuolo” 
vadovų,-ių lavinimo mokyklų 
stovykla vyks š.m. rugpjūčio 
18-25 dienomis B.S.A. Camp 
Resolute, Bolton, MA, maž
daug 15 mylių į rytus nuo Wor
cester, MA.

LSS „Gintaro” mokyklos va
dovė vs fil Amanda Mulio- 
lienė, 1725 Sherwood Blvd., 
Euclid, .OH 44117, tel. (216) 
692-0702.

LSB „Ąžuolo” mokyklos vado
vas: vs fil. Kazys Matonis, 2 
Jackson Circle, Ocean, NJ 
07712, tel. (201) 922-1296.
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DETROIT

Pilėnų skautai iškylauja Ajiranjack Parke, New York. Žiemos savaitgalis

Pilėnų tunto skautai po iškylos. Po 1 savaitės iškylos. Nuotr. R. Belzinsko

UŽGAVĖNIŲ BLYNŲ 
BALIUS

Valanda prieš balių užėjo 
baisi sniego audra. Maišėsi 
dangus ir žemė. Sodinėda
mas atsiradau Lietuvių na
muose. Pamačiau gražiai iš

puoštą salų. Šeimininkė B. 
Mainelienė vaikštinėja kaip 
žemų pardavusi. Atsirado Tė
vų Kom. pirm. Dr. G. Ma- 
tienė kuri buvo įstrigusi į 70 
automobilių avariją. Nors 
verk iš sielvarto. Su pavėla
vimu pradėjo rinktis svečiai su 
apšarmojusiais akiniais ir kra
tydami sniegą. Po valandos 

pavėlavimo jau matėsi 3/4 
svečių. Ačiū Dievui ir tiems, 
kurie nepabūgo sniego audros 
ir atėjo paremti skautų veiklą 
ir užsigavėti.

Šokiams grojo "Viltis" 
skauto vyčio R. B;liūno vado
vaujamas. Pagirtina. Orkes
tras turi platų repertuarą ir 
svarbiausiai - negarsiai grojo.
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O skautai su šypsenom aptar
navo prie stalų svečius su val
giais ir ypatingai su blynais.

Tėvų komt. pirm. Dr. G. 
Matienė tarė žodį ir pasidžiau
gė, kad taip gražiai susirinko 
svečiai. Pilėnų tunto tuntinin- 
kas R. Belzinskas irgi pas
veikino svečius. A. Miški
nis pristatė solistes iš Austra
lijos Virginija Bruožytų ir 
Arlenę Alvarado su akom. R. 
Klioriene. Kun G. Kijauskas 
S.J. sukalbėjo maldą ir prasi
dėjo Užgavėnių baliaus Blynų

Vakaro pelnas užtikrina 
Pilėnų skautus vykti šiais me
tais į Wasagą - Kanadą sto
vyklauti. Pilėnų skautų vado
vai ypatingai dėkingi Tėvų 
komiteto pirm. Dr. G. Matie- 
nei, M. Puškorienei, J. Bi
liūnui, skautei B. Taraškienei. 
Dėkingi ir svečiam kurie ne
pabūgo audros ir atvyko.

Dar sniego pūgai siaučiant 
skirstėmės į namus. O kai ku
rie prašėsi pagalbos, nes maši
nos buvo apledėjusios.

V. Bacevičius.

Darbai virtuvėje. B. Mainelienė, ps. A. Solistės Arlene Alvarado ir
' Spirikaitis, s. R. Belzinskas ir Minkūnienė Virginija Bruožytė

šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos Vasario 16 minėjims

Užgavėnių blynų balius. R. Kliorienė, solistės A. Aluarade ir'
V. Bruožytė, vyr. skautė K. Freudenberg, s. M. Puškorienė.

nepriklausomą

^^5 

nu

O

Skautės A. Degesytė ir G. Bublytė per 
šu. Kazimiero lituanistinės mokyklos 
Vasario 16 minėjimą Nuor. V. Bacevičiaus

Už LIETUVA!
UžSRJŪDU
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BOSTON 
Kaziuko mugė

Kovo 4 d. kaip ir kiekvienais 
metais Bostono skautų tuntas sur
uošė „Kaziuko” mugę. -Ją skautai 
pradėjo su iškilminga sueiga. Gražu 
buvo matyti skaitlingas skautų 
rikiuotės eiles, o ypatingai gražiai 
atrodė jauniausi skautų nariai — 
paukštytės ir vilkiukai. Salė buvo 
pilna jaunimo, tėvų, rėmėjų ir svečių.

Broliai skautai išstatė savo pačių 
gamintas įrankių laikymui dėžes ir 
kitus gaminius. Draugininko Gintaro 
Čepo suorganizuoti broliai gražiai 
viską patys tvarkė. Broliai vyčiai 
pravedė įdomius žaidimus.

Vilkiukų vadovai Glorija ir Algis 
Adomkaičiai paruošė užkandžių 
stalą, kur vilkiukai su tėvų pagalba 
pardavinėjo dešreles ir gėrimus. Taip 
pat buvo ir loterija.

Paukštyčių stalą gražiai 
suorganizavo Judita Subatytė- 
Houston. Energingos jaunos 
vadovės Elytė Kazlaitė, Rūta 
Kalvaitytė ir Nina Philips su skautėm 
buvo spalvingai nudažę marškinėlius 
ir kepures vadovės Gemos Phillips 
globa. Naida Šnipaitė tvarkė" 
prityrusių sesių stalą.

Didžiąją loteriją organizavo Vita 
Hodges ir Aldona Dabrilienė, kur visi 
vaikai ir suaugę galėjo mėginti savo 
laimę.

Gausų pyragų stalą tvarkė Rita 
Ausiejūtė-Heidelmann. Kepiniai 
buvo suaukoti skautų mamų ir 
rėmėjų.

Astos Norvaišienės vadovau
jamas skaučių Židinys, kaip ir kitais 
metais suruošė turtingą stalą su 
tautinėm lėlėm, drožiniais, audeklais 
ir mozaika.

Trečią valandą visus stebino 
gražus vaidinimas. Sesė Stefa Suba- 
tienė scenai pritaikė Birutės 
Pukelevičiūtės vaidinimą 
„Kriuksiukas”. Režisavo Lina Suba- 
tienė. Garsus ir šviesas paruošė 
Glorija Adomkaitienė. Pagrindines 
roles nuostabiai vaidino aštuonių m. 
sesės Angelika Kazakaitytė ir Gilija 
Aukštikalnytė ir dešimt m. Kazys

Ar broliai gali padėti sesėms? Paukštytės, iš k: Daina Žiaugaitė, 
Gilija Aukštikalnytė, Loreta 
Kazakaitytė. Su vadovėm iš k: Rūta 

Kalvaitytė, Nina Phillips, Nidc 
Veitaitė ruošiasi Kaziuko Mugei

vaidinimas): „Kriuksiukas”. Gilija 
Aukštikalnytė: Kriuksienė, Angelika 
Kazakaitytė: Kriuksiukas ir kiemo 
draugai.

Kaziuko Mugės vaidinimas 
,,Kriuksiukas”. Viršila bara 
Kriuksiukq.
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Adomkaitis. Kiti vaidintojai buvo net 
jaunesni, bet puikiai atliko savo roles. 
Jų tarpe buvo Loreta Kazakaitytė, 

Kąstytis Norvaiša, Alvydas Knašas, 
Mantas Lingertaitis, Daina 
Žiaugraitė, Gintas Adomkaitis) ir 
Gina Wallat.

Mugės organizavimo darbų atliko 
tuntininkai Jūratė Aukštikalnienė ir 
Vytautas Jurgėla.

Pirkite mūsų nudažytus marškinius. 
Birutės Skaučių Draugovė.

Birutės Skaučių Draugovė su 
vadove Elyte Kazlaite dažo 
marškinius

Vilkai gausiai 
dalyvauja 
Nepriklausomybės 
Atstatyme, 
Bostono Miesto 
Valdžios Aikštėje. 
Kovo 11-1990

„Džiugo ” tunto 
stovykla

Melburno „Džiugo” tunto 
stovykla vyko saysio 2-7 d.d. 
Gilwell’io Parke, apie 70 km. j rytus 

nuo Melburno, kur. 1978 m. buvo 
suruošta Vl-ji Tautinė Stovykla.

Stovyklavo „Džiugo” tunto 90 
skatzų-čių ir svečių: 1 iš Lietuvos, 10 
iš Adelaidės, 5 iš Sydnėjaus ir T iš 
Tasmanijos; visi kiti iš Melburno. 
Stovyklai vadovavo rajono vadeivė, 
s. Rasa Statkuvienė, jos adjutantas 
— s.v. Zigmas Jokūbaitis, Brolijos 
pastovyklės vadas, ps. Povilas 
Kviecinskas ir Seserijos pastovyklės 
vadovė, ps. Kristina Coxaite. 
Skautiškų ženklų ir knygų 
krautuvėlę vedė rajono tiekimo 
skyriaus vedėjas, ps. fil. Jonas 

Vizbaras. Virtuvės ir ūkvedžio 
pareigas atliko Božena 
Kviecinskienė, Regina Firinauskienė, 
Romas Skeivys ir tėvų komiteto 
pirmininkas, Juozas Lukaitis. švarą 
palaikė Pranas Šukys, finansus 
tvarkė Nina Meiliūnienė.

Stovykla pradėta sausio 2 d. 
vėliavų pakėlimu ir įsakymais: įrengti 
stovyklavietę, .pastatyti palapines, 
padaryti papuošimus. Buvo karšta 
diena, tai po darbų ėjom maudytis, 
prižiūrimi skautų vyčių. Stovykloje 
buvo daug vyčių ir vyr. skaučių, kurie 
talkino programų pravedime, brolių5
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sesių įžodžiams pasiruošime. Sesė 
Rita Bruožytė davė prityrusių 
skaučių įžodį. Sesės Venta 
Jokubaitytė ir Albina Strugaitė — 
skaučių įžodį. Broliai Benas ir Danius 
Žižiai, Mikas Firinauskas ir Vytas 
Brazaitis — skautų įžodį. Vyko 
pasiruošimas įvairiems skautiško 
patyrimo laipsniams. Jauniausieji^, 
vilkiukai ir paukštytės, kurių buvo 
25, pasiruošę visi išlaikė egzaminus 
bent 2 ar 3 specialybėms; juos ruošė 
prityrusios skautės.

Kasdien vyko dainavimo 
pamokos, kurias pravedė sesės

Coxaites, Aidas Antanaitis, Gin
taras Šimkus. Vakarais vyko smagūs 
laužai, kuriuos pravesdavo vyresni 
skautai, koordinuojant laužų koor
dinatoriams — Vytui Antanaičiui ir 
Linui Kasperiūnui. Kasdien vyko ir 
lietuvių kalbos pamokos atskirose 
grupėse; mokino Kristina Coxaite, 
Rasa Statkuvienė, Zigmas 
Jokūbaitis, Pam Sadauskienė. Vieną
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CHICAGO
JŪRŲ skautės
IR SKAUTAI 
ŽINIŲ 
TARNYBOJE

Padidėjus politinei įtampai 
Lietuvoje, o Amerikos valdžiai tylint, 
Lemento Pasaulio lietuvių centre 
susiorganizavo grupė savanorių, 
jokių organizacijų nepaskatinti, kurie 
žaibo greitumu sudarė ’’hot line” 
žinių tarnybą.

Jų iniciatyva kovo 27 d. pradėjo 
veikti budėjimo būstas Lemonte, 
buvo įjungti šeši telefonai, , susidarė 
gražus būrys budinčiųjų, kurie at
sakinėjo skambintojams ir teikė 
paskutines žinias iš Lietuvos.

Apie jų veiklą greitai sužinojo 
Čikagos radijų stotys, TV kanalai bei 
spauda, kurie siuntė savo atstovus ir 

vakarą buvo suruošti naktiniai 
žaidimai, kurių metu puolimo 
komanda, nepastebėta, paėmė 
vėliavą — buvo daug juoko. Dienos 
metu vyko skautorama; jos metu 
stovyklautojai turėjo progos išmokti 
praktiško stovyklavimo miške.

Sausio 6 d. buvo svečių lankymo 
diena. Privažiavo tėvelių ir draugų, 
skautininkai suruošė savo sueigą. V. 
s. fil. kun. Pranas Dauknys — rajono 
skautų dvasios vadovas, atlaikė 
mišias stovyklos koplytėlėje, kur nuo 
1978 m. tebestovi pastatytas 
Tautinės Stovyklos atminimo 
kryžius, kurį australų skautai at
naujino. Vakarė vyko vėliavų 
nuleidimas, įžodis, apdovanojimai, 
padėkos. Palapinių bei kambarių 
patikrinimo konkursą laimėjo 
paukštytės.

Stovykloje trys jaunuoliai tapo 
skautais vyčiais: Aleksas Brovedani, 
Linas Kasperiūnas ir Kazys Zdanius.

korespondentus į lietuviškąjį Lemen
to centrą.

Budėtojai visus informavo apie 
padėtį Lietuvoje, teikė žinias apie 
Lietuvą, jos ilgą valstybinę istoriją bei 
Sovietų įvykdytą genocidą ir kitas 
žiaurias skriaudas, padarytas mūsų 
tautai.

Netrukus Čikagos TV kanaluose 
pamatėme Lemonto žinių centrą ir 
mūsų šaunias seses, drąsiai 
kalbančias į mikrofonus.

Mūsų žiniomis prie telefonų 
budėjo šios Čikagos „Nerijos” tunto 
jūrų skautės: jūrų paskautininkės 
Aleksandra Gražytė, Audronė
Gulbinienė, Laura Lapinskienė,
Viligailė Lendraitytė; gintarės vyr. 
valtininkės Ingrida Cicėnaitė, Jūratė 
Jankauskaitė, Aušrinė Karaitytė, 
Milda Rudaitytė, Taiyda Rudaitytė; 
valtininke Rasa Rauckinaitė; 
vairininkės Julytė Narbutytė, 
Kristina Urbonaitė; gintare kand. 
vairininke Lara Bartkutė; j. skautės 
Dana Ancevičiūtė, Ilona 

Radzevičiūte; j. jaunė valtininke 
Diana Gulbinaitė. Vėliau prisidėjo ir 
g. vyr. v. Dana Mikužienė. Taip pat 
budėjo ir ’’Lituanicos” tunto 
budžiai): Tauras Gaižutis, Darius 
Marchertas, Darius Maurukas, 
Audrius Rūbas, Tomas Žukauskas.

Vieni pirmųjų tos žinių tarnybos 
organizatoriai buvo taip pat jūrinės 
šeimos nariai: Viligailė ir Jurgis 
Lendraičiai ir Audronė ir Rimas 
Gulbinai. Jie taip pat yra aktyvūs 
keturiolikos žmonių ”hot line' 
komiteto nariai.

Mums, vyresniems, be gal< 
smagu ir malonu matyti jaunesnius 
jūrų skautų šeimos narius, kurie be 
jokių nurodymų ar įsakymų „iš 
aukščiau”, patys organizavosi ir 
jungėsi į budėtojų eiles.

Budėkite ir toliau, siekdami 
Lietuvos išsivadavimo iš nelaisvės!

«>>>>>

Juried i m
STOVYKLA
Šių metų jūrų skautų ir jūrų 

skaučių buriavimo stovykla — ’ sai 
įvyks Michigano valstybėje liej -s 7- 
14 d. Po šios stovyklos visi jūrų 
skautai vyks į bendrą Čikagos 
skautų stovyklą Rako stovyklavietė
je.

Buriavimo kursus organizuoja 
LSS Brolijos ir Seserijos jūrų skau*-' • 
čių skyriai. Stovyklos globėja 
Čikagos jūrų skautininkų-ių „G 
dis”.

Informacijai ir registr 
prašome kreiptis į jūrų skai 
vienetų vadovus arba į Čik 
„Nerijos” tunto tuntininkę 
Violetą Pautienę: 706-584-5527.
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SKAUTU AIDAS
4613 W. 106 Pi.
Oak Lawn, IL 60453

J. Martinaičio karikatūras ir žodžiai.

1. Rėkia Pempė. Bliąuna Tiškus. 
Skamba aidi žalias miškas. 
Traukia broliai dainą naują 
Nes, kaip, reikia, iškylauja. 
Tarp linksmos .šios giminės 
Ir betr iksta tik manęs!

3. Susitiko jie senelį:
„Oi, seneli, rodyk kelią!" 
„Patys kelią galit rasti •— 
Iš samanų reikia spręsti: 
Pažiūrėkite gerai — 
Rodo šiaurę jos tikrai!'“)

•J Ta medžio pusė, kuri labiau apaugus 
6ajnanomis, rodo šiaurę.

2. Kas čia būtų atsitikę?
Mažas Tiškus verkia, klykia. 
Tiek teliko ir iš Pempės — 
Dairos akeles ištempęs. 
Pasiklydo jie miške — 
Reikaliukai nekokie!

4. Vėl linksmieji broliai šaukia, 
Vėl daina per mišką plaukia. 
Aidi ir senelio bosas. 
Taip viskas ir baigės šposais. 
Gera traukti jiems linksmai, 
Jeigu žino, kur nalhai!

Dabar nei minutei negalime nuleisti 
akių nuo savo tėvų.

Menkas užkandis
— Žiūrėk, čia išspausdinta,— 

sako žmona, — kad kai kuriose 
Pietų vandenyno salose dar yra 
3.000 žmogėdrų! Bet ten dabar 
pasiųsta 4 misijonieriai!

— Tikrai? — stebisi vyras, — 
ant tiek žmonių, man rodos, ke
turių permaža!

Vaiko logika
— Mamyte! Kodėl aš turiu 

gulti, kai dar miego nenoriu, ir 
turiu kelti, kai dar noriu mie
goti?
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