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Mieli „Skautų Aido” 
prenumeratoriai,

Primename, kad jau laikas - 
atnaujinti ,,Skautų Aido"* 
prenumeratą 1983-siems metams.

Dalis prenumeratorių dar yra 
neatsilyginę už praėjusius .metus. 
Tikimės, kad siųsdami šių metų 
prenumeratos mokestį, pridėsite ir 
už praėjusius metus. Tokiu būdu 
sutapysime laiką ir pinigus. 
Budėkime.

M. Jonikienė 
Administratorė

GARBĖS LEIDĖJO
PRENUMERATA

A. Grina — Murysville, PA

GARBĖS
PRENUMERATA ($10.-)
A. Setikas — St. Catharines, Ont. 
R. Vabolis — Charlesbourg, P.Q.
J. Bružas — Wappingers Falls, N.Y. 
Kun. J. Pakalniškis — Brooklyn,

N.Y.

A. Pumputis — Woodhaven, N.Y.
A. Kliorienė — St. Petersburg 

Beach, FL
S. Dabkus — Toronto, Ont.
K. Giedraitis — Ypsilanti, Ml
D. Motiejūnas — Euclid, OH
N. Kazlas — Cleveland, OH
D. Miškinytė — Cleveland, OH 
A. Samušis — Richmond Hill, N.Y.
E. Matioska — Dorchester, MA
N. Norienė — Chicago, IL
D. Viskontienė — Toronto, Ont.
L. Milukienė — Plainview, N.Y.
D. Vodopalas— Highland Heights, 

OH
A. N. Rukšėnas — Cleveland, OH 
K. V. Civinskas — Cleveland, OH 
V. Malcanas — Gibsonia, PA 
Kun. L. Musteikis— Plaineview, NE 
S. Statkienė — N. Riverside, IL

“SKAUTŲ AIDĄ“ 
I UŽJŪRIUS 
ATNAUJINA

R. Babickas — Cleveland, OH — 
5.00 dol. (Apmoka vieną 
prenumeratą į Pietų Ameriką).

AUKOS
“SKAUTŲ AIDUI “

„Žalgirio” v-ia per M. Gverzdienę 
— St. Catharines — 62.00 dol. 
(Kanad. 77 dol.)

M. Manomaitis — Boston, MA — 
40.00 dol.

D. Kasinskas — W. Henrietta, N.Y.
— 25.00 dol.

„Pilėnų” skautų tnt. — Cleveland, 
OH — 25.00 dol.

„Neries” tnt. Židinio būrelis — 
Waterbury, CT — 25.00 dol.

A. Samušis — Richmond Hill, N.Y.
— 20.00 dol.

A. Gobis — Kirkland, OH — 10.00 
dol.

■ A. Jablonskienė — Bankstown,
N.S.W. Australija — 10.00 dol.

B. Barkus — Concord N.S.W. 
Australija — 10.00 dol.

Ponia M. Janavičienė ir V!. 
Bacevičius, Clev., OH — 10.00 
dol.

(Už numargintus ir Kaziuko mugė
je parduotus margučius).

PERKELTA Į 21 pusi.
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DRAUGIŠKUMAS
STOVYKLOJE

., Skiltų ir skaučių papročiai 
išmokstami ne iš knygų, bet gyvu 
kitų pavyzdžiu. Pereitame „Skautų 
aido” numeryje pažvelgėme į 
laužo papročius. O kaip skautai ir 
skautės būna draugiški ir man
dagūs ryšium su dienotvarke? 
Pradėkime anksti rytą!

Kol kiti miega, kai kurie keliasi 
dienos tarnyboms — ruošti 
pusryčių ar kitų uždavinių atlikti. 
Kai kurie skautai anksti pabunda ir 
pradeda judėti. Ko reikalauja 
draugiškumas? Aišku, nepažadinti 
kitų! Poilsis reikalingas, jei norime 
dieną smagiai praleisti. Jei 
keliamasi anksčiau, keliamasi tyliai. 
Pareigų neturintys pasilieka 
palapinėje ar namelyje iki ženklo 
keltis, nesikalbėdami.

Ryto mankštos tikslas — iš
judinti kaulus, pabusti, anksti rytą 
pasimatyti. Mandagi skautė skuba, 
kad kitos neturėtų laukti. Mankšta 
mandagi — vos keletą minučių. 
Mankštai pasibaigus gali būti trum
pa savais žodžiais ryto malda, kuri 
jaukesnė, negu iškilminga malda 
prie vėliavų.

Prieš dienotvarkės ateinantį 
dalyką visada yra laiko. Jei 
kiekvienas pasirūpintų, būtų laiko 
aplink stovyklavietę aptvarkyti 
išmėtytus daiktus, parinkti pop
ierėlius, sudėti reikmenis. Yra laiko 
palapines sutvarkyti, iššluoti, 
miegmaišius vėdinti, susidėti 
asmeninius ir visų daiktus. 
Draugiški skautai padeda vienas 
kitam ir rūpinasi bendrais reikalais 
net neprašyti.

Draugiškos skautės — ne iš 
medžio iškritusios! Laiku 
susirenka, laiku susitvarko. Jei rytą 
yra rikiuotė — ateina skiltimis, 
būreliais visos kartu — ir pusę 
minutės prieš numatytą laiką.

Užsiėmimuose draugiški 
vadovai ar instruktoriai visada 
naudoja vaizdines priemones, 
žaidimus, dainas, judesį, be ilgų 
kalbų. Draugiški dalyviai su savim 
turi pieštuką, mažą užrašų 
knygutę, visus reikalingus 
reikmenis. Skiltininkas ir kiti 
skautai žiūri, kad visi dalyvautų, 
būtų įtraukti, aprūpinti. 
Palaukiame atsilikusių, nesuspė
jančių.

Ypatingas laikas — laisvalaikis. 
Kada gi pasiruoši tai labai norimai 
specialybei, jei ne laisvalaikiu! 
Vyresnis ar jau specialybę turintis 
padeda besiruošiančiam. Gal yra 
kokių stovyklavietės darbelių, 
kuriuos galima tęsti ar užbaigti 
laisvalaikiu. Draugiški žmonės 
jieško kaip kitiems padėti, o lovytė 
— nakties poilsiui, ne laisvalaikiui!

Popietinis poilsis — skautiškas 
paprotys. Tada stovyklavietėje 
ramu. Vienas kitas nuvargęs miega, 
snaudžia. Kiti tyliai užsiima 
rankdarbiais, rašo laiškutį 
draugams ar tėvams. Po smagaus ir 
nuotaikingo ryto — poilsis gera 
proga atsipūsti. Keli tyliai ar toliau 
nuėję kalbasi apie vakaro 
programą. Draugiškos skautės 
leidžia kitoms pasilsėti.

Draugiškumas reikalauja, kad 
įrankiai būtų grąžinami į vietą, 
daiktai apsaugojami nuo lietaus ar 

drėgmės (kai dienos metu pradeda 
lyti, o miegmaišiai dar lauke). Visų 
saugumas taip pat priklauso prie 
draugystės: atsargiai su ugnimi, 
jokių žvakių palapinėse.

Ne tik vadovai, bet ir visi žiūri, 
kaip stovyklaujame, ar visi linksmi 
ir užimti. Jei kas nuliūdęs ar 
nusiminęs, einame pasikalbėti, 
Įtraukti į dainą, žaidimą.

Pavakariai, naktipiečiai — ne 
„kriu-kriu” susirinkimas! Ar 
visiems užteks? Ar niekas 
neužmirštas (tuo metu 
stovyklavietėje nesąs)?

Lankymo laikas — kaip su 
"iedrąsia skaute ar neturinčiu daug 
iraugų skautu? „Gal einam kartu, 
;ese?” Ką veikia tie, kurie stovyklos 
-ajone būna?

Vakaro tyla — kaip ryto. Jeigu 
trimituojama tyla („Ateina naktis” 
melodija) visi tuo metu tyli ir stovi, 
jeigu dar nėra atsigulę. Po tylos — 
tyla.

Nuo draugiškumo priklauso 
jaukumas kiekvienos draugovės ar 
kito vieneto stovyklavietėje!

Romuvos stovyklos kryžius.
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LSS SESERIJOS JUBILIEJINĖS 
STOVYKLOS VADIJA

v.s.fil. Danutė Eidukienė — Stovyklos Viršininkė 
ps. Dalė Gotceitienė — Viršininkės Pavaduotoja 
ps.tn. Regina Vilkaitė — Komendantė
v.s. Alė Namikienė — Adjutantė, korespondentė
s. Aldona Baltakienė — Kanados, Ramiojo Vand. Rajono

V adovė
j.s. Genė Treinienė — Atlanto, Australijos, Europos Rajono

V adovė
ps. Aldona Miškinienė — Vidurio Rajono Vadovė 

:—Skautininkių, Židiniečių Rajono Vadovė
v.s. kun. Juozas Vaišnys, S J. — Religinės Programos 
kun. Povilas Dilys — Religinės Programos
ps. Marytė Utz — Vyresnių Skaučių Programa 
v.s. Lilė Milukienė — Prityrusių Skaučių Programa 
ps.fil. Rita Kisielienė — Skaučių Programa
s. Danutė Dirvonienė — Jaunesnių Skaučių Programa 
j.s. Birutė Vindašienė — Jūrų Skaučių Programa 
s.fil. Liuda Rugienienė — Tautinio Auklėjimo Programa 
vyr.sk.v.sl. Vida Senkuvienė — Iškylų Programa 
Rasa Šoliūnaitė — Dainų Programa 
ps.fil. Rita Kisielienė — Laiižavedė
s. Nijolė Balzarienė — Įsirengimai
s. Irena Lileikienė — Budinti Vadovė.
ps. Irena Valaitienė — BudintiVadovė 
ps.fil. Teresė Gaidelytė — Fotografė

LS Brolijos JS 
„VARPAS” 
Vadovybė

v.s. Vytautas Vidugiris —.Stovyklos 
Viršininkas

s. kun. Paulius Baltakis, OFM — 
Katalikų Dvasios Vadovas

kun. dr. Eugenijus Gerulis — 
Evangelikų Dvasios Vadovas

v.s. Kazys Matonis — Viršininko 
Pavaduotojas (bendros 

. programos)
v.s. Vytautas Skrinskas — 

Viršininko Pavaduotojas (ad
ministracija, ūkis, tiekimas)

v.s. Vytautas Jokūbaitis — Komen
dantas ir Garbės Svečiai

s. Ramūnas Bužėnas — Adjutantas
s. Romas Puodžiūnas — Vilkiukų

Pastovyklės Viršininkas
v.s. Eugenijus Vilkas — Skautų 

Pastovyklės Viršininkas
v.s. Kazys Matonis — Prityrusių 

Skautų Pastovyklės Viršininkas
j.v.s. Stepas Makarevičius — Jūrų 

Skautų Pastovyklės Viršininkas
s.v.ps. Eduardas Meilus, Jr. — 

Skautų Vyčių Pastovyklės
Viršininkas
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SESERIJOS 
Jubiliejinės 

programa:

Sekmadienis — liepos 31 d. 
Atvykimas, kūrimasis.
Seserijos Stovyklos atidarymas. 
Rajonų laužai.
Pirmadienis — rugpjūčio 1 d.
AUŠROS DIENA
Procesija, šv. Mišios. 
Bendras laužas.
Antradienis — rugpjūčio 2 d.
KANADOS RAJONO DIENA. 
Rajonų laikas
Užsiėmimai
Vakarinė programa 
Šokiai amžiaus grupėmis. 
Trečiadienis — rugpjūčio 3 d. 
ATLANTO RAJONO DIENA 
„Parapija ir mes” 
Vakarinė programa 
Seserijos laužas.
Ketvirtadienis — rugpjūčio 4 d.
AUSTRALIJOS RAJONO DIENA 
Skautamokslis
Vakarinė programa 
Pasakų laužas
Penktadienis — rugpjūčio 5 d.
SENOVĖS DIENA
„Senpilė" 
Užsiėmimai
Vakarinė programa 
Šakų laužai 
šeštaidenis — rugpjūčio 6 d. 
JUBILIEJINĖ DIENA 
Rajonų laikas 
Užsiėmimai
Paradas
Bendras bužas
Sekmadienis — rugpjūčio 7 d. 
AUŠROS DIENA
Pamaldos
Minėjimai 
šokiai amžiaus grupėmis 
IPirmadiefus — rugpjūčio 8 d. 
SESERIJOS DIENA
„Senpilė 
Užsiėmimai

Vakarinė programa
Seserijos laužas
Antradienis — rugpjūčio 9 d.
VIDURIO RAJONO DIENA
Jūrų skaučių diena
Rajonų laikas
Pamario jūrų skaučių laužas
Trečiadienis — rugpjūčio 10 d.
RAMIOJO VANDENYNO RA
JONO DIENA
„Sodžius”
Užsiėmimai
Vakarinė programa
Seserijos laužas

Ketvirtadienis — rugpjūčio 11 d.
EUROPOS RAJONO DIENA
„Sodžius”
Užsiėmimai
Vakarinė programa
Šakų laužai
Penktadienis — rugpjūčio 12 d.
DERLIAUS ŠVENTĖS DIENA
Rajonų laikas
Derliaus šventė
Bendras laužas, Rajonų laužai
Šestedienis — rugpjūčio 13 d.
Seserijos Jubiliejinės Stovyklos
uždarymas
Atsisveikinimas
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VIRS 
DEBESŲ,

Storių veda

s.v.v.sl. Audrius Kirvelaitis
3717 W. 82nd Place

ORO SKAUTŲ SKYRELIS Chicago, III. «»52

DARIAUS-
GIRĖNO ORO 

SKAUTŲ DR-VĖS
EILĖS DIDĖJA

Šiais metais sausio 9 dieną įvyko 
Nerijos ir Lituanicos tuntų 
Klaipėdos atvadavimo minėjimas 
Jaunimo Centro didžiojoje salėje. 
Lituanicos tunto jūrų skautai 
pastatė gražų ceremoninį denį, 
kuriame buvo išsirikiavę jūrų 
skautės ir skautai. Minėjimo 
pradžioje Klaipėdos atvadavimo 
dalyvis ir Lietuvos istorikas v.s.fil. 
Jonas Dainauskas įdomiai 
paaiškino to seno uosto turtingą 
istoriją ir reikšmę Lietuvai. Po to 
buvo įžodžiai, pakėlimai, ap
dovanojimai.

Tačiau ši diena nebuvo vien tik 
jūreivių šventė, bet ir oro skautų, 
nes per Klaipėdos minėjimą sep
tyni oro skautąi kandidatai davė 
įžodį. Kai šventės komendantas 
j.b.valt. Tomas Pocius sukomen- 
davo „Ramiai!" ir „Įžodį didžiuoju 
saliutu gerbt!” oro skautų veidai 
nušvito,-kai nauji oro skautai tarė 
įžodžio žodžius. Šlipsus užrišo 
draugovės draugininkas ps. 
Adomas Didžbalis,ojo pavaduoto
jai Darius ir Ritas Pavilioniai prisegė 
skautų lelijėlę ir oro skautų spar-

Tėveliai ragauja oro skautų vyčių 
kavutę. Iš kairės: draugovės 
tėvūnas Arvydas Tamulis, Birutė 
Sasnauskienė, Vasiliauskaitė, 
Laima Vasiliauskienė ir Albinas 
Sasnauskas.

Nuotr. R. Pavilionio

Ps. Adomas Didžbalis — Dariaus ir 
Girėno draugovės draugininkas.

nūs. Tėveliai buvo pakviesti užrišti 
tėvynės ligesio mazgelį, o tun- 
tininkas s. J. Kirvelaitis — gerojo 
darbelio. Po to, oro skautai 
sekdami savo tradicija — kiekvieną 
naują draugovės narį išmetė tris 
kartus į orą. Naujieji oro skautai 
Gintas Brakauskas, Adomas 
Didžbalis, Tadas Glavinskas, Jonas 
Sasnauskas, Petras Skripskūnas, 
Aleksandras Tamulis ir Tomas 
Vasiliauskas prašvitino draugovės 
eiles su savo šviesiai mėlynais šlip- 
sais.

Po minėjimo visi oro skautai ir 
tėveliai buvo pakviesti į bendrą 
subuvimą, kurį paruošė Vyr.lt.inž. 
Jurgio Dobkevičiaus oro skautų 
vyčių būrelis. Oficialią dalį pradėjo 
būrelio vadas s.v.v.sl. Vytenis 
Kirvelaitis, kuris apibudino apie 
būrelio bendradarbiavimą su
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Naujieji oro skautai A. Tamulis, A. 
Didžbalis ir T. Vasiliauskas vaišinasi . 
po įžodžio.

Dariaus ir Girėno oro skautų 
draugove. Po to, draugininkas ps. 
Adomas Didžbalis paaiškino apie 
draugovės veiklą, naujus oro 
skautus ir jų sunkų pasiruošimą dėl 
įžodžio. Subuvimą aplankė ir 
buvęs draugovės draugininkas, o 
dabar Lituanicos tuntininkas.

Programą užbaigę šio skyrelio 
vedėjas s.v.v.sl. Audrius Kirvelaitis, 
kuris plačiau paaiškino apie 
įžodžio davimo prasmę.

Programa pasibaigus 
draugininkas ps. Adomas Didžbalis 
pravedė draugovės tėvūno 
rinkimą. Tėvūnu išrinktas p. Ar
vydas Tamulis ir jis mielai sutiko 
imti šias pareigas.

Toliau sekė diskusiniai minčių 
pasikeitimai apie Čikagos oro 
skautų veiklą ir ateitį, vaišinantis 
įvairiais oro skautų vyšių gamintais 
skanumynais.

ĮGYVENDINATE SAVO 
ĮŽODĮ IR BUDĖKITE!

Oro skautų vadovui paruošti 
net vieną kandidatą duoti įžodį yra 
nelengvas darbas ir tarnavimas 
savo artimui. Reikia tą kandidatą 
motyvuoti, kad jis stengusi atlikti 
savo uždavinius ir išmokinti įvairius 
skautavimo, aviacijos, bei 
lietuvybės punktus. Reikia, taip 
pat, jį supažindinti su skautavimo 
ideologija ir jos pritaikymą 
kasdieniniame gyvenime. Dar svar
biau, reikia padidinti, o kartais net 
ir užkurti kandidato skautybės ir 
lietuvybės ugnį, kad mylėtų mūsų 
tėvų šalį Lietuvą ir būtų geras 
skautas. Lengvai matome, kad čia 
yra svarbus, milžiniškas darbas.

Vadovas tik gali šitą tikslą 
pasiekti per savo gerą pavyzdį, 
energiją, efektingą žinių per
davimą ir draugystę su jaunuoliu 
kandidatu. Geras draugininkas 

pasidaro beveik kaip to vaiko 
antras tėvelis, o jo pavaduotojai — 
vaiko ptarėjai. Jie kartu, sutartiniai, 
lavina ir ugdo jaunuolį ne vien tik 
per kandidatavimo laikotarpį, bet 
ir per jo visą jaunystės skautavimą, 
iki kol jisai jau pats gali vadovauti.

Neseniai oro skautų Dariaus ir 
Girėno draugovė užsiėmė šį 
paruošimo darbą ne vienam kan
didatui, bet septyniems. Vyr.lt. inž. 
Jurgio Dobkevičiaus oro skautų 
vyčių būrelis irgi prisidėjo kan
didatų paruošimui. Tai yra ne 
pirmas įrodymas, kad Čikagos oro 
skautai veikia kartu kaip viena 
artima šeima. Kas savaitę per 
keturius mėnesius vadovai ruošė 
visus septynius kandidatus, kurie 
sunkiai mokėsi. Pagaliau šių metų 
sausio mėnesyje atsiektas tikslas, 
kai kandidatai saliutuodami 
įžodžio saliutu vėliavą kartu tarė:

„Brangindamas savo garbę, aš 
pasižadu stengtis tarnauti Dievui ir 
Tėvynei, padėti artimui, vykdyti 
skautų įstatus ir būti pavyzdingu 
oro skautų". Įžodis, tai buvo jų 
laisvas pasižadėjimas pilnai įeiti į 
Dievo, Tėvynės ir artimo tarnavimo 
eiles. Jie įsijungė į lietuvių oro 
skautų mažą, bet darbiną šeimą. 
Tai naujiesiems oro skautams buvo 
didelis augimo žingsnis, o oro 
skautams šaunus laimėjimas, kad į 
jų eiles įsijungė septyni nauji 
nariai.

Po įžodžio buvo suruoštas 
naujų oro skautų, jų tėvų ir draugų 
subuvimas. Per subuvimo 
programą, vienas oro skautų ben
dradarbis skaitydamas paskaitėlę 
apibudino visų jausmus naujiem 
oro skautam. Jo užbaigiamieji 
žodžiai buvo: „Esant vienai oro 
skautų šeimai, mes visi turime 
visuomet vienas kitam padėti. Kaip 
jūsų vadovai bando jus išmokinti 
ką jie išmoko iš skautavimo, taip ir 
jūs turite pagilinti lietuvybės ir 
skautavimo žinias, kad jūs irgi 
ateityje galėtumėte pasidaryti oro 
skautai vyčiai ir vadovai. Įgyven
dinkite savo įžodį ir budėkite!”

Brolis Sūirdua
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GgSTA LAUŽAI

Jau gęsta laužai, 
Paskutiniai laužai, 
•Ir pakalnės kažinko nutyla - 
Nebraidys čia jaunystė 
Šešėliais tyliais, 
Kai rūkas pašlaitėse kyla.

Užgęsta ugnis 
Ir užmiega daina, 
Sūpavusi juoką ant rankų - 
Ir džiaugsmo gana 
Ir jaunystės gana - 
Lyg ežero vilnys - 
Nusenka.

Susirinkę sapnus.
Iš stovyklos šilų,
Neišmėtykim gatvėse miestų, 
Susirinkę žodžius, 
Nuo laužų ir dainų, 
Juos gaivinkime, 
Kad neišblėstų

Tegul dega ugnis, 
Žaižaruoja smagiai - 
Stovykla širdys lai gyvena. 
Tai, sudiev, jums kalnai - 
Laikinai, laikinai -
Nauji žingsniai į tolumas gena.

PRAŽYDO JAZMINAI PO LANGU

Pražydo jazminai po langu, 
Nusviro balti jų žiedai. 
Kam leidai, motulė, kam leidai 
Išeit mane vargo, keliu?

Burkuoja balandis po langu, 
Mojuoja baltu sparneliu. 
Kodėl pas motulę, pas brangią 
Pareiti daugiau negaliu?

Dievuliau, žvaigždėtoj padangėj, 
Kiek daugel plevena žvaigždžių! 
Gal būt, jau daugiau nebegrįšiu 
Aš paruge baltu keliu.
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Vargu ar jubiliejinėje stovyklo
je sutiksime mešką ar lokį, bet 
Kanados vakaruose gyvena du 
įdomūs lokiai. Pilkoji arba 
sidabrinė meška angliškai 
vadinama „grizzly” lokys. Žiemą 
jis elgiasi kaip kai kurie žmones 
per ilgas paskaitas — lokio miegas 
žiemą vadinamas įmygis.

Kodiako lokys yra vienas 
didžiausių pasaulyje plėšrūnų — 
suaugęs sveria net 800 kg.

Paveikslėliuose — įprastinis 
kiekvienos rūšies maistas, išvaiz
da, pėda ir kojų nagai. Žemėlapy
je — gyvenamos sritys.

Lietuvoje paskutinė meška 
buvo nušauta žmogaus, pavarde 
Miškinio, lygiai prieš 100 metų 
(1883 metais) Gudų girioje. Seniau 
lokių būdavo daugiau, bet 
sumažėjus miškams, jos 
pasitraukė ar išnyko. Apie 1968 m. 
Lietuvoje buvo pastebėtos dvi 
meškos.

Meškos mėgsta medų, todėl 
senovės lietuviai turėjo savo 
avilius didelių medžių drevėse 
apsaugoti smailiais pagaliais. 
Tautosakoje ir pasakose meška 
(arba lokys) yra išminties, patirties 
miške simbolis. Spėjama, kad 
Lokio ar Meškos skilties skautai 
dažniau lankysis jubiliejinės 
stovyklos saldumynų par
duotuvėje negu kiti stovyklauto
jai.
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flKISU DIDŽIOJI SflfDl
IŠ BOSTONO 

PRITYRUSIŲ SKAUČIŲ 
„ŠATRIJOS RAGANOS” 

DRAUGOVĖS
PADANGĖS

Mūsų draugovę sudaro 9 
skaučių. Visos esame tarp 14-17 
metų amžiaus, šiuo metu smarkiai 
ruošiamės prityrusių skaučių 
patyrimo laipsniams. Praeitą 
mėnesį turėjome keletą įdomių 
sueigų. Vieną jų pravedė sesė Lilė 
Kulbjenė. Ji kalbėjo mums apie 
tautinius drabužius, išryškindama 
priejuosčių skirtumus.

Ant didelio lakšto popieriaus 
sesė Vita apibrėžė Lietuvos sienas, 
o skautės pasinaudodamos 
Tąmošaičių „Lithuanian National 
Costume" knyga, pažymėjo sep
tynias Lietuvos dalis, kur gyvena 
žemaičiai, aukštaičiai, dzūkai, 
kapsai, ^zanavykai, vilniečiai ir 
klaipėdiečiai. Sesės pažymėjo iš 
kurios Lietuvos dalies kilę jų tėvai 
ir apibudino tos srities tautinių 
drabužių priejuostes ir kuom jų 
raštai skiriasi nuo kitų.

Matėme p. Tamošaitienės 
austus tautinius drabužius, keletą 
knygų su sendviškais tautiniais 
drabužiais ir mokinomės kaip rišti 
nuometus. Sueigai pasibaigiant, 
buvo duotas uždavinys: trumpai 
apibudinti svetimtaučiui 
lietuviškus tautinius drabužius.

Kitoje sueigoje Atlanto Rajono 
vadeivė, Sesė Genė Treinienė, 
kalbėjo mums apie skautybės 
įkūrėją Lordą R. Baden-Powell, 
kuris įsteigė skautus 1907 metais. 
Sesė Treinienė apibudino Lordo

R. Baden-Powellio gyvenimą, bei 
būdo savybes. Papasakojo mums 
apie Būrų karą Mefekenge 1899 
metais, kuriame Lordui Baden- 
Powelliui kilo mintis įsteigti 
skautus. Buvo įdomu išgirsti, kad 
Baden-Powellis aplankė Lietuvą ir 
dalyvavo pirmoje Jubiliejinėje 
stovykloje Palangoje.

Lordo Baden Powellio gim
tadienio diena, vasario mėn. 22 d., 
yra pasaulio skaučių Susimąstymo 
diena ir skautų įkūrėjo diena. 
Buvo įdomu sužinoti, kad 
pasaulio skaučių įsteigėja Lady 
Baden-Powell tą pačią dieną 
gimė, tik 1889 -metais. 
Susimąstymo diena pradėta švęsti 
1926 metais.

Rišam nuometą. Iš kSirės: Vida 
Petronytė, d ra u g i n i n k ė s 
pavaduotoja Regina Kulbytė, Vita 
Špakevičiūtė, ir Nina Phillips.

Atlanto Rajono vadeivė sesė Genė 
Treinienė skaito pašnekesį apie 
Lordą Baden-Powellį.
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„Šatrijos Raganos" draugovė su 
nupieštu Lietuvos žemėlapiu ir p. 
Tamošaitienės austais tautiniais 
drabužiais. Iš kairės: Vita 
Špakevičiūtė, viešnia sesė Lilė 

Kulbienė, Nina Phillips, Vida 
Petronytė, Naida Šnipaitė, 
draugininkės pavaduotoja Regina 
Kulbytė, ir draugininke Laimutė 
Švarcaitė-Kormos.

„Šatrijos Raganos" draugovės 
korespondentės: Vida Petronytė ir 
Vita Špakevičiūtė.

Skautybės įkūrėjas mirė 1941 
metais sausio mėn. 8 d. Palaidotas 
Kenijoje, Afrikoje. Jo antkapis 
papuoštas skautišku ženkleliu — 
paprastu rateliu su tašku ir 
strėlele, kuris mums pasako: 
„NUĖJAU NAMOV.

Pašnekesį užbaigus, Sesė Trei- 
nienė davė visoms užpildyti Lordo 
R. Baden-Powellio pažinimo 
anketą.

Vida Petroyntė ir 
Vita Špakevičiūtė 

„Šatrijos Raganos” 
korespondentės 

Rūta Bričkutė 
„Šatrijos Raganos” 

fotografė

LSS AUSTRALUOS
RAJONE

„AUŠRA” MINĖJO
VASARIO 16-ją

Vasario 14 d. vakare mašina po 
mašinos suko į Lietuvių N amų kiemą 
Bankstown’e, o iš jų — po du, po tris, 
po kelius pylėsi uniformuoti jaunieji 
broliai ir sesės, vadovai-vės.

Pradžioje vyko tunto vienetų 
užsiėmimai.

Atskiroje saliukėje susirinkusi 
jaun. skautų-čių „Šešupės” 
draugovė, vadovaujama v.si. 
Kristinos Coxaitės: čiulba-ulba 
paukštytės ir vilkiukai — aiškinasi 
Vasario 16-sios reikšmę, lipina 
lietuviškas trispalves ...

„Živilės” skaučių draugovės 
būrelis, vad. t.n. Kristinos 
Virgeningaitės, susispietęs į kamputį 
mokinasi šūkius. Kažką rimtai taria 
vyr. skautės. Pasimaišo vienas, kitas 
išdidus skautas vytis, nešinas dvišake 

lazda. O skaitai, vadovaujami savo 
draugininko, Algio Kapočiaus, 
susirado tokį kuošalų kampą, kad jų 
ir su žiburiu nesurasi ...

Koridoriuje, pasiruošęs patar
nauti, skautiškos spaudos platin
tojas, židinietis Jonas Zinkus, prie 
išdėstytos šių žurnalų parodėlės.

Tunto sueiga prasidėjo 8 vai. 
vakare. Tunto adjutantas, s.v. 
Pullinen priima vienetų vadovų 

-raportus. Suskamba dienai skirtas 
šūkis: „Laisvės mūsų Lietuvai!”. 
Adjutantas raportuoja tuntininkui. 
Nuskamba pasisveikinimas: 
..Budėk'” — „Vis budžiu!”, skamba 
vienetų šūkiai, giedama Maironio 
„Lietuva, brangi mano tėvyne . .
V. Coxaitė deklamuoja A. Prižgin- 
taitės eilėr. ,,Laisvė”. Po tunto 
skautų sk. vedėja, ps. Algio Bučinsko 
įvado, vienetai kalba savo sudėtas 
maldas, prašydami Aukščiausiojo 
laisvės Lietuvai.

Į minėjimą įsijungia ir vyresnieji’ 
v.s. dr. A. Mauragis papasakoja 
žiupsnį atsiminimų iš 1918 metų, kai 
jis buvo 9 m. amžiaus. Po „Laužai 
liepsnoja vakaruos . . .” dainos,
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brolis Vytenis Šliogeris papasakojo 
apie Vasario 16 reikšmę lietuvių 
tautai. Sekė vilkiukų-pūukštyčių 
deklamacijos ir visa eilė, bendrai 
dainuojamų, dainų.

Po tunto įsakymų, įžpdį davė 
jaun. skautas kand. ' Markus 
Veclovas. Naujai paskirtiems 
pareigūnams išduoti pareigų ženklai.

Sueiga užbaigta daina „Atgimė 
tėvynė". . .” ir Lietuvos Himnu.

B. Ž.

ŽIDINIO METINĖ
SUEIGA

Sydnejaus Skautų Židinio metinė 
sueiga įvyko vasario 27 d. Liet. 
Namuose, Bankstown’e. Sueigų 
pravedė 2 metus židiniui vadovavęs 
v j. dr. V ytautas Kišonas ir kancicre 
Mikfe Karpayičienė. Iš tėvūno 
pranešimo buvo matyti, kad metų 
bėgyje buvo išvystyta gyva veikla: 
suruošta literatūrinis popietis, dvi 
ekskursijos, platinta skautiška 
spauda, talkinta „Aušros” tuntui, 
piniginiai paremta skautiška spauda 
ir Lietuvių Namai bei kt.

Sueigos metu išsirinkta nauja 
vadovybė: tėvūnu — v.s. Bronius 
Žalys, kanclere — sesė Aldona 
Adomėnienė, pasitarta einamaisiais 
reikalais. Naujai išrinktas tėvūnas 
trumpai supažindino su svarbesniais 
pramatomais darbais kadencijos 
metu.

— x —

RAJONO
VIENETUOSE

* Tunto sueigos metu, vasario 14 d. 
Skaučių „Živilės” draugovės 
draugininke patvirtinta t.n. Kristina 
Virgeningaitė. Vyr. skaučių būrelis, 
pertvarkytas į Vyr. Skaučių Šatrijos 
Raganos draugovę, jos vadove 
paskiriant v.sk. Rita Barkutę. 
Draugavę sudaro du vyr. skaučių ir 
vienas kandidačių būrelis. Kan
didates globoja ps. Elena Erzikav. I- 
jam vyr. skaučių būreliui vad. vjk.

Belinda Homaitė.
* Vasario 20 d. Nepriklausomybės 
šventės pamaldose dalyvavo gražus 
būrys „Aušros” tunto skautų-čių. 
Prie tunto vėliavos budėjo jaunoji 
skautų-čių karta. Galiniuose 
suoluose matėsi ir keli veteranai, bet 
jų galėjo būti ir daugiau . . .
* Balandžio 12 d. iš J.A.V. į 
Australiją atvyksta v.s. Regina 
Kučienė, buv. amerikiečių VI 
Tautinės Stovyklos išvykos į 
Australiją organizatorė, žymi J.A.V. 
liet.. skaučių veikėja, 
visuomenininke, mokytoja bei žur
nalistė. Australijoje svečiuosis apie 3 
savaites.

Praeitų metų pabaigoje — š.m. 
pradžioje Australijoje viešėjo ir 
daugiau buv. VI T.S. dalyvių: 
kanadietis A. Kalinauskas, 
amerikiečiai V. Rasutis, J. Bužėnas ir 
A. Bužėnaitė (abu Los Angeles. 
„Spindulio” ansamblio dalyviai) ir 
kt.
* Sydnejaus skautininkai ir jų 
bičiuliai kuklia auka parėmė skautų 
vadovo, v.s.fil. Vytauto Vaitkaus 
šeimą, Pelenų dieną, Macedon, Vic., 
vykusių miško gaisrų metu 
praradusią savo namus ir turtą.
* Židinieris, v.s. Bronius Žalys, 
LSS metinių proga apdovanotas 
LSS Geležinio Vilko ordinu.

Melbourne

* Rajoninės Stovyklos Rengimo 
Komitetas ir „Džiugo” Tunto štabas 
vasario 1 d. posėdžiavo Rajono 
Dvasios vadovo, s. kun. Pr. Dauknio 
namuose, Melburne. Aptarta praė
jusi rajoninė stovykla ir tunto 
einamieji reikalai, vadovai paraginti 
pristatyti metinius darbo planus.
* „Džiugo” Tunto tuntininkas, s. 
Henrikas Antanaitis, LSS metinių 
proga, pakeltas į vyr.' skautininko 
laipsnį. Sveikiname!

Canberra

* Canbcrros „Baltijos” Tunto pir
mo pusmečio darbo planas:

Vasario mėn. — 7 d. — tunto 
snrifcf; 14 d.—tautiniai šokiai; 20 d.

— Vasario 16 minėjimas; 27 d. —
išvyka į paežerę, pasivažinėjimas 
laiveliais ežere; 28 d. — tautiniai 
šokiai. r

Kovo mėn. — 7 d. — sueiga; 14 d.
— tautiniai šokiai; 26 d. —> iškyla 
dviračiais;27 d. — Kaziuko mugė;28 
d. — tautiniai šokiai.

Balandžio 10 d. — Atvelykio 
išvyka; 11 d. — sueiga; 18 d. — 
Tautiniai šokiai; 23-25 d. — 
šeimyninė stovykla.

Gegužės 1 d. — Motinos diena; 30 
d. — sbeiga.

RAJONINĖ 
STOVYKLA

LSS Australijos Rajono „Mūsų 
Lietuvos” vardo stovykla įvyko 
sausio 3-12 d.d., Gilwell Parko 
stovyklavietėje, Viktorijoje. 
Stovyklavo virš i00 skautų-čių iš 
Melburno (52), Canberros (24), 
Geelongo (1), Sydnejaus (23), 
Tasmanijos (1), Brisbanės (1), 
Adelaidės (7) ir du vyčiai iš J.A.V.

VADOVYBĖ: 'Stovyklai 
vadovavo v.s. Danutė Cižauskienė. 
Stovyklos štabą sudarė: stovyklos 
viršininkės pavaduotoja — s.fil. 
Pajauta Pullinen, adjutantas — v.v. 
Petras Kiužas, dvasios vadovas — 
s.fil. kun. Pranas Dauknys, Seserijos 
vadovė — ps. Marytė Špokevičienė, 
Brolijos vadovas — v.sl. Rika 
Sipavičius, iždininkas — ps. V. 
Gaidžionis, ūkvedys — Algis 
Vaitiekūnas, Vytas Mockus, 
užsiėmimų vadovas — v.sl. Algis 
Šimkus, laužavedė — v.sl. Rita 
Barkutė, laikraštėlio redaktorė — 
v.sl. Jieva Arienė, pirmosios 
pagalbos teikėjas — j.b. Rimas 
Liubinas. Stovyklos virtuvę tvarkė 
Nijolė Kairaitienė ir Dita Mockienė, 
talkinamos visos eilės pagalbininkių
— virėjų.

Paskiroms grupėms vadovavo: 
paukštyčių — Rasa Mauragienė, 
skaučių — Danutė Špokevičiūtė, 
Akvilė Stasiliūnaitė, prityrusių 
skaučių — Loreta Cižauskaitž, 
Laima Muceniekaitė, vyr. skaučių—
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MŪSŲ SKAUTŲ 
DRAUGAI

Kiek skautų ar skaučių vadovai 
atsako už skautų draugus ir 
drauges? Kiek įtakos tėvai turi, kad 
vaikų draugai būtų padorūs ir geri? 
Kaip galima tėvams padėti?

1. Ištirti draugus. Ar sakoma, 
kad draugai blogi, nes skiriasi jų 
spalva, tautybė ar socialinis 
luomas? Gal kitos tikybos? Visko 
ištirti negalima, bet kai kuriuos 
svarbius dalykus galima sužinoti: 
kaip kalba, kur paleidžia laisvalaikį, 
kaip mokosi.

2. Ištirti priežastis. Kodėl vaikas 
ar jaunuolis draugauja su blogais 
draugais? Ko j ieško? Gal 
pripažinimo, dėmesio, draugystės, 
laisvės nuo tėvų? Čia tėvai su 
vaikais pasikalba, gali pasikalbėti ir 
vadovė, kuriai jos skautė rūpi ne tik 
kaip sueigų lankytoja, bet kaip 
jaunas asmuo.

3. Aptarti kitas galimybes. Gal 
vaikai neturi, kur dėtis, kur spor
tuoti? Gal reikia suaugusio 
žmogaus, kuris galėtų budėti, 
prižiūrėti, pamokyti? Kai yra daug 
žmonių Ge darbo, gali atsirasti 
asmuo, kuris turėtų laiko su 
jaunimu laiką praleisti. Kokių yra 
įdomių užsiėmimų apylinkėje? Gal 
mokyklose, viešuose knygynuose, 
parkuose yra įvairios grupės, kur
sai, konkursai, pamokos, 
pramogos? Ką turi parapija, 
religinis ar socialinis centras, ber
niukų klubas, YMCA ar YWCA?

4. Parūpinti užsiėmimų. Gal 
jaunuolis gali apsiimti kokiomis 
didesnėmis pareigomis namie, 
ypač tuo metu, kai tie blogi draugai 

kartu būna? Ypač vasarą, tiktų rasti 
darbelį, kuriuo užsidirbtais 
pinigais galėtų nusipirkti tai, ko 
labai trokšta — kokį aparatą, 
drabužį. Pamatęs kitą asmenį, 
užsiėmusį kokiu įdomiu 
laisvalaikio užsiėmimu, pomėgiu, 
jaunuolis gali greičiau susidomėti, 
negu apie tai išgirdęs ar paskaitęs. 
Kaip būtų užkliūti rankdarbių ar 
panašioj parduotuvėj?

5. Pritaikyti šeimos gyvenimą. 
Ar galima namuose įrengti 
užeiginę, kieme ugniavietę ar kokį 
lauko žaidimą, kad vaiko draugai 
kartu galėtų ten laiką praleisti? Jei 
tėvas su sūnum kartu įrengia, šeima 
suartėja. Arba gal vienas iš tėvų su

RŪPINKIMĖS 
VADOVAIS IR 
VADOVĖMIS

1. Padrąsinti. Padėkoti už gerai 
atliktą uždavinį. Padrąsinti, kai 
dirbamas koks darbas. Pasiklausti, 
kas daroma ir kaip uždavinys 
vykdomas.

2. Atsiminti. Kai vadovė ar 
vadovas dėl darbo, mokslo, 
šeimos ar kitos priežasties negali 
pilnai dalyvauti, visvien pranešti 
apie veiklą, įvykius, nes jie kada 
nors sugrįš.

3. Draugystė. Pasikalbėti apie 
užsiėmimus, pareigas, uždavinius, 
sunkumus, kad nė vienas vienetas 
ar vadovų grupelė nebūtų at
siskyrusi.

4. įvertinimas. įvertinti taip, 

dukra gali įrengti namuose 
salionėlj, „šeimos” kambarį, 
kuriame smagu draugėms ateiti 
muzikos pasiklausyti ar. 
pasikalbėti?

6. Pritaikyti pramogas. Gal tik 
suaugę kviečiami svečių namuose? 
Jei ateitų suaugę su vaikais, vaikai 
susidraugauja, susipažįsta. Šeimų 
gegužinės, skautų ir jaunimo 
„piknikai” — tai progos žmonėms 
sueiti, su kitais jaunuoliais ar 
vaikais susidraugauti.

Kai kurie šie siūlymai ar mintys 
liečia tik šeimas. Žinodama apie 
šiuos klausimus, vadovė gali padėti 
ir skautei ir tėvams.

kad vadovė suprastų, kas įver
tinama ir kas siūloma.

5. Pareigų perdavimas. Su 
asmenimi pasikalbėti apie 
pareigas, kurias palieka ir kurias 
užims. Atviras pokalbis — 
pasitikėjimo ženklas.

6. Parama. Vadovas ir vadovė 
nori su kuo nors pasikalbėti apie 
savo skautukus, jų tėvus, 
programą, žaidimus. Tegul 
papasakoja gerus įspūdžius, 
pergyvenimus. Svarbu klausytis ir 
išklausyti.

7. Asmeninės bėdos. Kai 
vadovas pasitiki kitu, visa tai lieka 
paslaptyje. Gali atrodyti 
menkniekis, bet tam asmeniui 
svarbu.

8. Pagarba nuosprendžiams. 
Spręsti tik tai, kas įmanoma, o kai 
nuspręsta — įvykdyti. Tai savitvar
dos dalis.
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GAMTOS GLOBOS UŽSIĖMIMAI

Gamtos priežiūra ir-apsauga 
nėra tik valdžios dalykas, o labai 
asmeninis. Gamtos (ir pasaulio!) 
ateitis priklauso nuo kiekvieno.

Vilkiukai ir paukštytės

1. Gaminti inkilėlius ir juos 
įkelti. Lesyklos, paukščiams 
maudyklės kiemuose ar parke.

2. Sudėti parodėlę, kaip 
drabužiai ir maistas prasideda 
žemėje ir kaip drabužių ir maisto 
priežiūra taupo žemę.

3. Parodėlė apie medžio 
naudojimą namų statyboje, apie 
miško medžiagą kitiems 
reikalams, kaip svarbu mišką 
apsaugoti nuo' gaisro.

4^ Aiškinamoji parodėlė apie 
laukinius gyvius ir jų svarba 
žmogaus maistui, drabužiams, 
ūkiui ir pramogai

5. Sodinti krūmus ar medelius 
kieme ar parke, kad žvėreliai ir 
paukščiai turėtų maisto ir slėpynę.

6. Sėti žolę ir ją prižiūrėti 
plikose vietose — kieme, 
bažnyčios kieme, parke ar 
tuščiame, sklype.

7. Sodinti medžių daigus 
kieme ar parke pavėsiui, grožiui 
ar gyviams.

8. Padėti šeimos sodelyje ar 
darže.

9. Įsigyti specialybę, kurioje 
yra gamtos apsaugos ir priežiūros 
programos dalis.'

10. Aplankyti žuvų ūkį, žvėrių 
ūkį, draustinį ar stotį ir pamatyti, 
kaip šie" gyviai išauginami.

11. Apžiūrėti ūkį ir susipažinti 
su dirvožemio apsaugos būdlais.

12. Apeiti lentpjūvę, pamatyti 
kaip medžio dalys panaudojamos.

13. Susipažinti su vandentekio 
stotimi. Iš kur miestas gauna 
geriamą vandenį, kaip jis 

valomas? Kaip žmonės geriamą 
vandenį eikvoja?

14. Palyginti miškelį ir palyginti 
miško augalus ir gyvius su augalais 
ir gyviais ten, kur mažai medžių. 
Aplankyti medelyną.

15. Pasivaikščioti gamtoje ir 
išmokti pažinti gėles, medžius, 
paukščius. Tinkamiausia vieta — 
valdiška gamtos stotelė.

16. Susipažinti su apylinkės

žuvų rūšimis, aplankyti 
žuvininkystės stotį.

17 Svariai užlaikyti vietą, kur 
vilkiukai susirenka. Pataisyti, kas 
sugedo ar nusidėvėjo.

.18. Gražiai prižiūrėti savo 
kambarį, namus ir šeimos kiemą.

19. Surašyti paukštytėms ar 
savo šeimoms taisykles kaip elgtis 
parke ar gegužinių vietose.

20. Susipažinti su įvairiom 
dirvožemio, smėlio, molio ir pan. 
rūšimis apylinkėje.

21. Nupiešti plakatus apie 
miškų apsaugą nuo gaisro.

22. Išnuomoti filmą apie gam
tos apsaugą ar iš vis apie gamtą.

23. Padėti namuose ar Kitame 
darže augintas daržoves ir vaisius 
sudėti žiemai (užšaldyti, į stiklus 
sudėti, džiovinti).

24. Padėti išdalinti» įsttaigų 
plakatus' apie gamtos priežiūrą, 
apsaugą nuo gaisro ir pan.

25. Prisidėti prie piktžolių 
naikinimo (nuodingų augalų ir 
kt.).

26. Surinkti naudingas gėlių, 
medžių ir kt. sėklas daržui ar 
kitam tikslui.

27. Pataisyti tvoras, varelius, 
užtvaras.

28. Namuose, būkle ir gamtoje 
pašalinti tai, kas gali būti pavo
jinga, jei užsidegtų.

Šie vilkiukų ir paukšytčių 
užsiėmimai pabrėžia: (1-4) 
statyba, (5-8) auginimą, (10-16) 
ekskursijas ir iškylas, (17-19) švarą.

Skautai, skautės-vyčiai, vyr. 
skautės

Paukščiai ir žvėreliai

1. Rinkti ir sodinti laukinių 
gėlių sėklas. Sodinti krūmus ir 
medelius.

2. Sukalti ir įkelti paukščiams 
inkilus ir voverėms būdeles.

3. Sukrauti sausų šakų krūveles 
gyviams slapstytis.

4. Sodinti gyvatvores.
5. Išretinti pertankiai 

suaugusias vietas, kad išdygtų 
nauji augalai, uogos, gėlės.

6. Prie upelių sodinti augalus, 
kad vanduo krantų neišplautų; 
mažus užtvankos ar žuvims 
„užuovėjos".

7. Padėti gamtos apsaugos bei 
miškų tarnautojams.

8. Parodyti filmą visuomenės 
pobūvyje, šeimų gegužinėje, 
lituanistinėje mokykloje ar kitame 
žmonių subuvime.

9. Paruošti mažas parodėles ar 
plakatus apie gamtos apsaugos 
būdus ir apie kenksmin 
iškylautojų, žuvautojų ir 
veiksmus.
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10. Dalinti valdžios, žuvavimo 
jštaigų ir kitų informacinę 
medžiagą.

11. Padėti vajams, kurie bando 
išnaikinti miesto ar kitus kenkėjus 
'žiurkes).

12. Padėti įleisti žuvis į upes ir 
ežerus.

13. Skautų stovyklavietėje ar 
kitur įrengti gamtos takelius ir 
juos užlaikyti.

14. įsigyti specialybes, kurios 
rišasi su gamtos priežiūra.

15. Aplankyti žuvų peryklas, 
gamtos draustinius, susipažinti su 
jų darbų ir sužinoti, ar galima kaip 
nors padėti.

16. Skirti laiko gyvulių globos 
draugijai.

Žemės paviršius ir vanduo

1. Sodinti medelius ar krūmus 
prie pakelių, kad būtų gražiau ir 
vanduo pakraščių neišplautų.

2. Apsodinti atkrantes, kad jos 
nebūtų išplautos.

3. Grioviose sodinti krūmelius, 
vijoklius ir žoles.

4. Paruošti parodėlę 
mokykloms, sueigoms apie 
velėnos ir dirvožemio apsaugą.

5. Skautų stovyklavietėje ar 
kitoje vietoje įvesti gamtos ap
saugos sistemą.

6. Apsodinti mokyklos kiemą, 
namų kiemą žole ir ankštiniais 
vijokliais, taip apsaugojant 
paviršių ir parūpinant gyviiams 
vietos slapstytis.

7. Parodėlė parduotuvės 
langui ar mokyklai apie žemės 
paviršių "’kaip maisto ir aprangos 
šaltinį.

8. Apžiūrėti miesto vandens 
stotį, sužinoti apie geriamo 
vandens šaltinius ir kanalizacijos 
sistemą bei nutekančio vandens 
valymą.

9. Namuose pataisyti 
vandentekius, čiauptus, kad van
duo būtų taupiai naudojamas.

10. Aplankyti įmones, kurios 
naudoja daug vandens, 
pavyzdžiui, popieriaus fabriką.

Sužinoti, kaip vandenį valo, kiek 
jo naudoja ir kaip.

11. Stovykloje nedeginti 
ugnies ant velėnos ar apaugusioje 
vietoje.

12 Apsiimti prižiūrėti kurią 
nors upelio, parko ar miškelio 
dalį.

Miškai

1. Sodinti medžių daigelius 
pagal miškininkystės planą 
stovyklavietėje, ūkyje, miesto 
žemėje, kad ateityje būtų miško.

2. Retinti miškus stovykloje ar 
kitoje vietoje, kad medžiai geriau 
augtų.

GERO PILIEČIO
POŽYMIAI

1. Pažinti save, savo geras 
ypatybes ir savo trūkumus.

2. Mokėti tai, kas baugu, 
palaikyti sau; mokėti tuo, kas 
duoda drąsos, dalintis su kitais.

3. Suprasti, kad save pilnai 
išreikšti gali tik tarnyba kitiems.

4. Pažinti socialinės tarnybos 
reikšmę ir progas taip tarnauti.

5. Išmokti nuolankumo ir

3

3. Sts miškų ugniagesio 
pagalba susipažinti su gaisro ap
sauga ir kas darytina, kai miškas 
užsidega.

4. Baldų fabrike, lentpjūvėje ar 
kitoje įmonėje, kuri medį naudo
ja, įsižiūrėti, ką ir kaip dirba.

5. Išmokti apie gaminius, kurie 
iš medienos gaminami, įskaitant 
prieskonius, dažus, terpentiną, 
dervą, aliejus, vaistus, 
plastmases..;

6. Paruošti parodėlę ar plakatą 
apie miško gaisrų pasekmes gam
tai ir žmonėms.

7. Kita parodėlė apie miškų 
svarbą vandeniui, gyviams, 
pramonei ir pramogai.

8. Stovyklavietėje ar namie iš 
sėklų išauginti medelius.

9. Padėti miškuose išlaikyti 
gaisro apsaugos takus — tuščius 
ruožus.

10. Nupjauti sausas šakas ir 
uždažyti.

11. Padėti apkarpyti parkų, 
viešų vietų ir kt. medžius.

12. Iškyloje surinktas sėklas 
pasėti pakelėse ir tuščiose vietose.

suprasti, kad paprasti darbai 
žmogaus nenužemina.

6. Žinoti, kad turtas turi būti 
užsidirbtas. Ir kad turtas turi būti 
išmintingai panaudotas.

7. Pajusti, ką reiškia vadovauti, 
kaip atpažinti vadovus — ir tuos, 
kurie nėra vadovai.

8. Laikytis aukštų nusistatymų: 
vykdyti piliečio pareigas, gerbti 
kitus ir dorai gyventi.

9. Atpažinti aiškius siekius ir 
savo gyvenimą jiems pritaikyti.

10. Patirti laiko vertę.
„Word Scouting”

15



SAUGIAI PRIE UGNIES
ĮDOMESNĖ 

PROGRAMA
VYRESNIESIEMS!

1. Tik ne vien kambariuose ir 
salėse!

2. Pabrėžti tikrą išsamų ir 
specifinį lavinimąsi skautavime 
gamtoje: gelbėjimas, žemėlapiai, 
gamtamokslis, pionerija . . .

3. Instruktoriai ir padėjėjai — 
išsilavinę ir patyrę suaugę žmonės, 
ypač stovyklose ir savaitgalio 
iškylose.

4. Planuojant užsiėmimus, 
pasinaudoti patyrusiais skautavime 
gamtoje.

5. Daugiau stovyklavimo žiemą!
6. Lavinimesi, pokalbiuose, 

instruktavime — visada pabrėžti 
esminius dalykus.

7. Suegių bent dalį praleisti 
lauke,

8. Skiltimis ar mažais būreliais 
ruoštis iškyloms, stovykloms, ne 
visai miniai kartu! Jie sugeba patys 
ruoštis ir lavintis.

»9. Daugiau vienos dienos iškylų 
— skiltimis, būreliais.

10. Gamtoje tarnybos 
užsiėmimų — gamtos apsaugos 
darbų, sodinti medžius, aptvarkyti 
kapines . . .

11. Bent dešimt naktinių iškylų 
(savaitgalio ar pusantros dienos 
stovyklų) per metus.

12. Daugiau virimo, kepimo 
stovykloje. Išd: ! ti sveiką maistą ir 
valgius.

13. Patobulinti stovyklavietę. 
Ištirti tinkamas vietas iškylauti ir 
stovyklauti.

14. ’ Pastiprinti suaugusių 
vadovų vienetą, kuris su jaunimu 
stovyklauja.

15. Tegul stovyklavimas būna 
nuotykis, o ne ištvermės 
egzaminai.

Ugnis stovykloje yra draugiška. 
Ugnis šildo, ignimi verdame, prie 
jos susirenkame laužui. Ugnis gali 
būti pavojinga. Todėl:

1. Lauželis niekad nestatomas 
prie palapinės, net ir šaltą žiemos 
naktį.

2. Palapinėje ar prie palapinės 
niekas neuždega degtukų ir 
nedegina žvakių.

3. Skystoje kuro žibintai ar 
pečiukai laikomi toliau nuo 
palapinių, niekad nedeginami 
palapinėse.

Jei palapinė užsidega:
1. Prie palapinės turėti du 

kibirėlius ar dideles skardines 
vandens.

2. Palapinė lėčiau dega, jei -ji 
guli ant žemės. Tada ir lengviau 
užgesinti. Nuleisti palapinę — 
nustumti kuolus ar stulpus.

4. Skautai ir skautės nenaudoja 
skystimų ugniai uždegti. Jie pavo
jingi, nes staigiai užsidega. Geri 
skautai uždega net ir lietuvje 
laužą ar ugnelę šakelėmis, 
žolėmis lapeliais. Ir medžio 
anglių ugnys uždegamos lauželiu, 
ne skysčiu.

5. Prieš atisgulant vakare ar 
prieš apleidžiant stovyklavietę 
iškylai ar užsiėmimui, visos ugnys 
turi būti užgesintos.

6. Prie laužavietės yra kibirai 
su vandeniu, rankinis gesintuvas, 
kastuvas.

Gera stovykla turi ugniai 
gesinti planą. Stovyklavietėje turi 
būti ugniagesių stotis — grėbliai, 
šluotos, kastuvas, kibirai ir 
purkštuvai su vandeniu. Stovykla 
turi signalą, kuris skambinamas ar 
pučiamas tik gaisrui. Davus 
ženklą, stovyklautojai renkasi į 
nurodytą vietą.

Kai kurios stovyklos pačioj 
pradžioj praveda „repeticiją”. Visi 
susirenka, atsineša ugniai gesinti 
įrankius ir laukia nurodymų. 
Vienas iš vadovų turėtų būti 
saugumo tikrintojas — prižiūrėti, 
kad kasdien būtų vandens prie 
palapinių, kad ugnys ir laužai 
tinkamai kuriami, toli nuo žolių, 
lapų, malkų, palapinių ir pastatų. 
Tokias pareigas gali eiti ir at- 
sakomingas skautas ar skautė. ■
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Belinda Homaitė, vilkiukų — ps. 
Jūratė Šimkuvienė, Audronė Stepa- 
nienė, skautų — Darius Alekna, 
.Marius Baltutis, skautų vyčių — A. 
Kapočius, budžių — Andrius 
Vaitiekūnas, skautininkų — ps. 
Audronė Kovalskienė.

Stovyklų globojo LSS Australi
jos Rajono vadas, s. Albinas Pocius.

SOTVYKLOS GYVENIMAS: 
buvo įdomus ir įvairus. Netrūko 
nuotykių, darbų ir šposų.

Sausio 3-4 d.d. stovykloje vyko 
kūrimasis. Į stovyklų atsilankė Los 
Angeles „Spindulio” ansamblyje 
dalyvauju skautai. Buvo kasamas 
stalas, papuošiamas Lietuvos 
žemėlapiu.

Sausio 5 d. brolis A. Šimkus 
pravedė „laivų” statybos ir lenktynių 
varžybas. Septynios grupės dirbo 
visų rytų, kol vėliavų aikštėje neat
sirado 7 . laivai — visi originalūs, 
niekad pasauly nematyti. . . Iš jų 
buvo renkami „gražiausieji”, o po to 
sekė „laivų lenktynės”, kurių metu 
vienas jų prarado stiebų, kitas visai 
„sudužo”. Popiet vyko žygiai, vienas 
jų pašvęstas menui. Vilkiukai padarė 
2 valandų gamtos kelionę. Ps. A. 
Kovalskienė mokino seses juostų 
audimo meno-, o Dita Mockienė — 
„macramė” pynimo. Broliai ir sesės 
atliko 15 km. žygį, sekdami kelionės 
ženklais.

Sausio 9 d. atvykusi p. Birutė 
Vaitkuvienė mokino seses siuvinė
jimo meno. Popiet — p. Gabrielius 
Žemkalnis rodė skaidres apie Darių 
ir Girėnų, išsamiai apie juos 
papasakodamas.

Sausio 10 d. ryta, užsiėmimų 
metu, pravestas skautoramos 
konkursas: skautai-tės grupėmis 
turėjo praeiti per eilę „stočių”, 
kuriose per 20 minučių turėjo, atlikti 
kokį nors uždavinį.

Sausio 11 d., po pusryčių, vyko 
kliūčių kelionė, kuri neviriems (po 
naktinių žaidimų) buvo lengva ... O 
kliūtys buvo o-ho-hol . . . (Geriau 
apie jas neprišmintž)

Samšo 12 — pasiruošimas ir 
į mmK

Dėl didelio gaisrų pavojaus laužų 
kurti nebuvo leista, net, nežiūrint to, 
jie praeidavo labai entuziastiškai.

Stovyklos metu išleisti5 numeriai 
laikraštėlio, pavadinto „Rajono 
Ragu”. Ji redagavo v.s.v.sL Jieva 
Arienė, talkinama pačių 
stovyklautojų.

IŠVADOS: Stovykla, kiek teko 
išgirsti iš joje dalyvavusių skautų ir 
vadovų, pasisekė gerai. Oras buvo 
neperkarštas. Virtuvė, dėka 
pasišventusių virėjų būrio, dirbo 
pavyzdingai, o esant skaniai 
pavalgiusiam, jaunų draugų būry, ir 
nuotaika gera, ypač kai įvairiausių 
užsiėmimų stovykloje irgi nestokojo".

-—X —

KALNAI, KALNELIAI 
TOLIMI . . .

(Sydnejaus Skautų 
Židinio X-ją ekskursiją 

prisimenant)

Gal taip ir tiko — Sydnejaus 
Skautų Židinys savo dešimtųjų 
ekskursijų „pratempė” iki 3 -jų dienų, 
suruošdamas išvykų į Snieguotuosius 
Kalnus, pasižiūrėti, kaip tie kalnai 
atrodo vasaros metu . . .

Išvykome ankstų šeštadienio rytų 
(29/1), nuo Lietuvių Namų 
Bankstown’e, pakeliui dar paimdami 
būrelį cabramatiškių. Viso vyko 47 
asmenys. Ekskursijai vadovavo 
židinietis, v.s. Jonas Zinkus.

T rampai stabtelėjome Mit- 
tagong’e ir Goulbum’e, apsukome 
ratų apie Canberros ambasadas ir 
kitas įžimybes, papietavome viename 
Burley Griffin ežero pakrančių parke 
ir vėl tolyn. Kelionės vadovas aiškino 
apie pravažiuojamas vietoves, jų 
atsiradimo istorijas ir dabartinę 
reikšmę. Suskamba viena, kita 
dainelė, pasakojami anekdotai, 
pravedami pašsaekesiri (iš kurių ypač 
■psmmžtfflss p. A. Skiafess ag®.

RAJONO VADOVŲ '
■SUVAŽIAVIMAS

Sausio 8 d., „Mūsų Lietuvos” 
stovyklos rajone įvyko LSS Australi
jos Rajono Vadovų Suvažiavimas. 
Dalyvavo 14 vadovų-vių. Buvo 
tariamasi einamaisiais rajono 
reikalais.

Tarp kitko nutarta, kad šiai 
stovyklai pagaminti darbo baltiniai 
turėtų tapti visoj Australijoj skautų 
stovykline darbo uniforma.

Canberros tunto atstovas ta 
proga pakvietė visus dalyvauti 
ateinančioje rajoninėje stovykloje 
Canberroje.

x —

Salomėją Nerį ir dr. A. Mauragio— 
apie poilsį).

Kadangi visi ekskursantei buvo 
sydnejiškiai (išskyras vieną ponių iš 
Lietuvos) ir dauguma susigyvenę 
laike ankstyvesnių Židinio ekskur
sijų, tai šios mažos bendruomenės 
vidaus gyvenimas buvo intymus, 
šeimyniškas. Daug tų, kurių su 
pagaEu neišvarytum į „viešųjų plat
formų”, prie mikrofono reiškėsi visai 
laisvai, o jų buvo visa eilė: p.p. A. 
Skirka, dr. A. Mauragis, M. 
Kavaliauskienė, O. Osinienė, A. 
Skirkienė, V. Milaitė, S. Šapalienė, 
M. Vaškevičienė, P r. Antanaitis, B. 
Žalys ir kt.

Deja, gėrėjimasis pravažiuo
jamais vaizdais buvo liūdnas. Gyven
dami mieste nejutome tos 
milžiniškos, didelę Australijos dalį 
apimančias, sausros padariniu. Buvo 
gaila žiūrėti į išdžiūvusį, iškankinta 
kraštų — laukai kąip suakėti — nei

Kalasi, kalneliai tolimi 
paskendę saulės ežeruos, 
S lygumų saugių dairaus 
tss actim plačiu į -------
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stiebelio žolės . . . Išlikę perkarusių 
avių ir galvijų pulkeliai glaustosi 
apdžiūvusių medžių vargingame 
pavėsyje; matosi daug kritusių 
gyvulių, kai kurie jų visai prie kelio. 
Pravažiuojame šimtų po šimto 
kilomfctrų, o vaizdas tas pats — 
saulės išplikyta dykuma, į kurių 
žiūrint į akis veržiasi ašaros! Tik vėju 
nupustyti akmenys, suklaupę 
laukuose, prašo neišprašo Dangaus 
taip trokštamo lietaus . . .

220' vai. popiet pasiekiame 
Cooma. Pasisukinėjame dailaus 
miestuko gatvėse, aplankome 
olandų, klumpių miestrų ir vėl atgal į 
autobusų. Apie 5 vai. pasiekiame 
Jindabynės apylinkėse esantį 
„Snowy Valley”, motelį. Skubame 
maudytis ir vakarieniauti, o po to 
einame pasivaikščioti į Jindabynės 
ežero pakrantes; ežeras nusekęs, bet 
dar turi nemažai vandens, o 
apylinkės nors ir apvytę, nėra taip 
baugiriančiai .išdžiuvę, kaip 
žemumose esančios lygumos.

Sakančios dienos (30/1) rytų, 
apsipasakoję nakties įspūdžius ir 
kautynes su įkyriais Snieguotųjų 
Kalnų uodais, po pusryčių — 8.15 
vai. — išvykstame į Thredbo. 
Kadangi šiandien sekmadienis, p. A. 
Sąvikcienės vadovaujami, sur
uoštame autobuse religinę valandėlę; 
jų užbaigiame „Marija, Marija . . .” 
giesme ir Malda už tėvynę.

Gražiene, turistiniame Thredbo 
miestelyje (šiuo metu labai ramiame, 
nes dabar ne žiemos sporto sezonas) 
pasikeliame pašliužininkų liftu iki 
kalnuose esančio viešbučio. Iš čia, 
pėsčiom, dar apie 4-5 valandų kelias į 
Kosciuškos viršukalnę, iškilusių2228 
m. virš jūros lygio ir esančių 
aukščiausia Australijoje. Bet žygiui 
nėra laiko! Vėl lipame į autobusų ir 
pasileidžiame į Perrisher Valley ir 
Charlotte Pass pasigėri kairių 
vaizdais, skendinčiais melsvuose 
ūkuose.

Pirmadienio rytų (31/1) 
išvykstame iš svetingo motelio 
Sydnejaus link. Kelionės vadovas, 
priminęs, kad šiandien yra Australi
jos Diena, davė šiek tiek žinių apie 

Australijos atradimų ir jos apgyven
dinimų. Adaminaby vietovėje, prie 
milžiniško upėtakio „paminklo”, 
visa grupė nusifotografuojame.

Ąutobuse*vėl aidi dainos, šposai, 
menamos mįslęs, lietuvių kalbos 
prašmatnybėmis miklinami liežuviai, 
kai pastebime, kad mes važiuojame 
„bedugniu” pakraščiais, o mūsų 
autobuso paskutinieji ratai kelio 
nebesiekia (bent taip atrodė!) . . . 
Kurį taikų nutylame, bet neilgam —

CLEVELAND,

Neringos tunto skautės su gėlėm atsisveikina su tunto 
vadove v.s.s. Gedgaudiene 1983 kovo 28 dieną.

Fil. Danguolė Vodopolienė, naujoji Neringos tunto 
tuntininkė, ir buvusi tuntininkė v.s. Stefa Gedgau
dienė, kuri pareigas ėjo trejus metus.

"V. Bacevičiaus 
nuotr. 

kai tik išvažiuojame į lygesnį kelių, 
taip ir vėl suūžiame kaip bičių avilys!

2.10 vai. papietavom ¥355*0 
miestelio parkelyje, o 630 vai. jau vėl 
buvome namuose — prie Lietuvių 
Klubo Bankstown’e, padarę virš 1300 
km kelionę — kiek išvarginti kaitrios 
dienos, su vienu, kitu „mazolių” nuo 
sėdėjimo ant tam tikros kūno vietos, 
bet sveiki ir linksmi!

B. Ž.
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NE? 1ŠTAMA
DIENA

J. Budrienė

Clevelando Neringos skaučių 
tuntp vėliavos dienos belaukiant 
patyrusios skautės Rima 
Apanavičiūtė, Vilija Banionytė, 
Vida Kašubaitė, Ingrida Nasvytytė 
ir Rūta Nasvytytė pasiryžo 
sustiprinti ištikimybę lietuviškai 
skautybei. Dieną prieš šventę, 
gamtos žalumoj, saulei tekant, 
pasižadėjo visą gyvenimą palaikyti 
artimus ryšius su lietuvių skautų 
organizacija ir pasipuošė mėlynais 
Lietuvos rugiagėlių spalvos 
kaklaryšiais.

Vasario 20 d. rytą Clevelando 
skautija rinkosi j Dievo Motinos 
parapiją organizuotai eisenai j 
pamaldas. Ilgus metus Neringos 
skaučių tuntui tarnavusi tautinė 
vėliava ėjo pirmoji, paskui žengė 
uniformuotas jaunimas ir vadovai. 
Skaugė Daina Mataitė su 
palydovėm įnešė naują Neringos 
skaučių tuntui, skautininkų Nelly ir 
Gerardo Juškėnų padovanotą žalią 
skautybės vėliavą, aprištą tautinių 
raštų juosta, kurioje įausta visų 
buvusių Neringos tunto tun- 
tininkių vardai. Vėliavą prie 
altoriaus lydėjo skautė Vilija 
Vedegytė su puošnia geltonų nar
cizų puokšte. Vėliavos krikšto 
motina dr. S. juškėnienė atrišo 
juostą Tr perdavė tuntininkei. 
Naują tunto vėliavą pašventino, šv. 
mišias atnašavo ir pamokslą pasakė 
dvasios vadas, klebonas ps. 
Gediminas Kijauskas. Mišių maldas 
skaitė ps. Julija Taorienė. Pamaldų 
metu giedojo buvusi Neringietė 
vyr. skautė Danutė Petronienė iš 
Detroito. Skaučių kaklaryšius 
Dievo garbei nešė: paukštytė Rita 
Penkauskaitė, skautė Viliją 
Vedegytė, prityrusi skautė Vija 
Bublytė, vyr. skautė Dalia 
Miškinytė ir ps. Danutė

Naujoji Neringos tunto vėliava Sesių rate.

Belzinskienė. Trišakę miško 
žvakidę su trim degančiom žvakėm 
nešė ps. Virginija Juodišiūtė. 
Liturgines aukas nešė viešnia — 
Chicagos Aušros Vartų tunto tun- 
tininkė ps. Adelė Izokaitienė, 
Rajono vadeivė ps. Aldona Miški
nienė, tėvų komiteto pirmininkė 
ps. Birutė Vedegienė, Clevelando 
skautininkų draugovės pirm. v.s.

Kun. G. Kijauskas, SJ šventina 
Neringos tunto skaučių naują 

Jadvyga Budrienė.
Po pamaldų, salėje, įvyko 

iškilminga sueiga į kurią atsilankė 
nemažas skaičius svečių. Tun- 
tininkė v.s. Stefa Gedgaudienė 
priklaupusi vėliavą pabučiavo, 
užrišo istorinę juostą ir perdavė 
tunto vėliavininke! Dainai Ur- 
baitytei.

vėliavą. Krikšto tėvai skautininkai: 
Nelė ir gerardas Juškėnai.
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KAZIUKO MUGĖ 
CLEVELANDE

JADVYGA BUDRIENĖ

Kasmet lietuviškoji skautija mus 
nukelia į Vilnių, kur kovo mėn. 3-5 
dienomis, šv. Kazimiero šventės 
proga vykdavo turgus — 
prekymetis. Spėjama, kad 
prekymetis atsirado po to, kai šv.

1 Amerikos lietuvaitė Marian 
Bartkus atsilankė į Clevelando 
skautijos Kaziuko mugę atvykdama 
specialiai iš Pensilvanijos..

Marian Bartkus dalyvavo Il-je 
Tautinėje Stovykloje Pažaislyje 
1938 m.

2 Kaziuko mugėje Seselė Igne ir p. 
M. Lenkauskienė.

3 Laukiama Kaziuko mugės 
atidarymo.

4 ps. Vilija Nasvytytė praveda 
Clevelando Skautijos Kaziuko 
mugės atidarymą.

5 Te du broliai daugiausiai pasidar
bavo Kaziuko mugėje. Pilėnų 
tunto tunt. ps. R. Belzinskas ir 
skautas vytis A. Miškinis.

6 Per atidarymą Kaziuko mugėje . . . 
ps.t.n.fil. A. Juodikis, Dvasios vadas 
ps. C. Kijauskas, S.J., Pilėnų tun- 
tininkas ps. R. Belzinskas.

7 Skautijos pirmūnai vyr.sk.
Voldemaras ir Apolonija Senbergai 
atidaro Clevelando skautijos
Kaziuko mugę.

8 Clevelando skautijos Kaziuko
mugės atidarymas.

9 ps. E. Laniauskienė ir M. 
Janavičienė demonstruoja 
margučių dažymo techniką per 
Clevelando skautijos Kaziuko 
mugę.

10 Skaučių pasirodymas užbaigiant 
Clevelando skautijos Kaziuko 
mugę.
Nuotraukos V. Bacevičiaus 
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Kazimiero palaikai buvo perkelti į 
Vilniaus katedrą 1636 m. ir buvo 
įvesti atlaidai, kurie sutraukdavo 
minias maldininkų. Prekybininkai 
ir įvairūs amatininkai rado progą 
pasipelnimui ir net 3 dienas,pačio
je katedros aikštėje, vesdavo 
prekybą. Pasiruošimus atlikdavo iš 
anksto. Tvarkingai paruoštose 
būdelėse ant stalų išdėliodavo 
prekes. Būdingos prekės buvo: 
medžio drožiniai ir kiti dirbiniai, 
audiniai,- vežimai, ratai, kubilai, 
šaukštai, samčiai, įvairios pintinės 
rėčiai, grėbliai ir daug kitų ūkio 
padargų. Garsi buvo mugė 
kepiniais: riestainiais, meduoliais, 
velykinėms bobutėms, gražiai 
išdekoruotomis spalvotomis 
širdelėmis su įrašytais vyrų ir 
moterų vardais. Garsios ir Vilniaus 
verbos, nupintos iš įvairiaspalvių 
džiovintų laukinių gėlių. Be savų 
gaminių, buvo pardavinėjamos 
įvairios fabrikinės reikmenės, 
suvežtos iš kitų miestų. Didelį 
pasisekimą turėjo audiniai, 
vaistažolės: čiobreliai, liepos 
žiedai, ramunėlės, alijošius ir kt. 
Tolkia mugė Vilniaus kraštui turėjo 
didelę ekonominę reikšmę.

Člevelando skautijos ruošta 
mugė įvyko kovo mėn. 13 d., 
sekmadienį. Vyresnės skautės, 
vadovaujamos ps. Vilijos 
Nasvytytės Ir ps. Julijos Taorienės, 
rodydamos darbštumo pavyzdį 
jaunesnėms sesėms, turėjo net du 
stalus: vieną įvairių rankdarbių, 
antrą — velykinių kepsnių. 
Patyrusios skautės, vadovaujamos 
s.fil. Amandos Muliolienės irvyr.s. 
Rimos Apanavičiūtės, spėjo 
„pririnkti” gražių baravykų, 
kuriuos sekmadienį, žmonės labai 
greit išpirko. Skautės, vadovau
jamos ps. Virginijos Juodišiūtės ir 
fil. Danguolės Vadcpalienės 
išdėstė' magnetinius gaminius, 
papuošalus ir kitus smulkius 
rankdarbius. Vyresnių skaučių 
„Židinys”, vadovaujamas ps. 

Albinos Bakūnienės, prigamino 
davinėtų rankinukų, piniginių, 

kitų rankdarbių ir prikepė skanių 
riestainių, kurių dalį pardavinėjo 
paukštytės ir aguonėlės. 
Paukštyčių stalas, vadovaujamas 
prityrusios skautės Vijos Bublytės ir 
talkininkės pš. Danutės 
Belzinskienės, dailiai ir skoningai 
sutvarkytas, tvarkingai išdėlioti 
paukštyčių pagaminti zuikučiai, 
paukščiukai, maži krepšeliai — 
labai patraukia! atrodė. Neatsiliko 
ir skautininkės su Vilniaus ver
bomis, lietuviškais audiniais, 
Velykų bobutėmis figūrėlėmis, 
margučiais, gražiai dekoruotomis 
širdelėmis ir kitomis 
įvairenybėmis. Be to, skautininkės 
suorganizavo ir pravedė laimės 
šulinio loteriją. Patį šulinį sumon
tavo akademikių pirmininkė fil. 
Diana Petrauskaitė-Lavvlor.

Brolių stalai pasižymėjo įvairiais 
medžio išdirbiniais: koplytėlėmis, 
rankšluostinėmis, gražiomis 
žvakidėmis, medinėm gėlėm ir 
kitais dailiais dekoratyviniais dar
bais, kurie rodė skautų nagingumą 
ir menišką sugebėjimą.

Sekmadienį skautija 
organizuotai dalyvavo pamaldose. 
Tuoj po pamaldų, įvyko mugės 
atidarymas. Susirinkusius tėvus, 
visuomenę ir atvykusius svečius iš 
kitur, pasveikino jūrų v.s. Vladas 
Petukauskas, tolimesnei eigai vesti 
pakvietė ps. Viliją Nasvytytę. Tun- 
tininkas ps. Remigijus Belzinskas ir 
tuntininkė v.s. Stefa Gedgaudienė 
pasveikino atvykusius į salę 
skautus-es. Tuntininkė S. Gedgau
dienė pavkietė 65 metus skautybei 
dirbančius vyr. skautininkus 
Apoloniją ir Voldemarą Šenbergus 
atidaryti mugę. Juos lydėjo dvasios 
vadas ps. G. Kijauskas, abu tun- 
tininkai, rajono vadas v.s. V. 
Jokūbaitis, rajono vadeiyė ps. 
Aldona Miškinienė, skautininkių 
skyriaus vedėja ps. M. Nasvytienė, 
Cleveland© skautininkių 
draugovės pirm. v.s. J. Budrienė, 
jūrų skautų įgulos vadas j.vs. Vi. 
Petukauskas ir vyr. skaučių 
„Židinio” pirm. A. Bakūnienė. 

Perkirpus kaspiną v.s. A. 
Šenbergienė pasveikino skautus 
šūkiu „Budėk”!

Akademikų pirmininkai — fil. 
Diana Petrauskaitė-Lavvlor ir fil.ps. 
Linas Jokūbaitis su pasisekimu 
pravedė „Užburtąją fotografiją”. 
Mugę aplankė amerikiečių „Peo
ple and Culture” organizacijos 
ekskursantai, kurie domėjosi 
margučių marginimo technika. Šį 
meną svečiams demonstravo ir 
juos pamokino M. Janavičienė ir 
ps. Eglė Laniauskienė.

Apatinėje salėje svečių laukė 
tėvų ir skautų bičiulių suaukotas 
turtingas tortų stalas, tvarkomas 
v.s.fil. M. Švarcienės ir Tėvų 
Komiteto rūpesčiu paruošti pietūs. 
Tėvų Komitetui vadovauja ps. 
Birutė Vedegienė. Lankytojų buvo 
daugiau negu manyta, todėl 
šeimininkės greit išpardavė 
paruoštus valgius. Daugelis lankosi 
mugėje tikslu paremti skautišką 
veiklą. Tėvų talka yra labai svarbi ir 
reikšminga, tėvų aukos grįžta jų 
pačių vaikams, kurie mokosi 
savistovumo, atsakomybės jausmo, 
pareigingumo, tarpusavio ben- 
dravimosi ir deda dideles 
pastangas išlaikyti lietuvybę.

Kaziuko mugės ruošime taip 
pat daug talkininkavo Neringos 
tunto vyresnių sesių nauja Gabijos 
draugovė.

Malonu buvo sekti vaidinimą 
„Karalaitė ir Nykštukai”. Kiekvieno 
„artisto” lietuvių kalba džiugino 
klausytojo širdį. Pasigėrėtinai gera 
vaidyba, gal net talentinga. Vija 
Bublytė karalaitės vaidmenį atliko 
puikiai, neatsiliko raganos 
vaidmeny Audrė Apanavičiūtė, 
princas Linas Biliūnas, ilgabarzdis 
nykštukas — Lina Kijauskaitė ir visi 
kiti. Dėka dail. Eglės Muliolienės ir 
sesės Aldonos Raulinaitienės, 
spalvinga scena,

Visus mugės darbus sumaniai 
organizavo ir daug širdies įdėjo 
tunt’rinkė v.s. gilvelistė Stefa 
Gedgaudienė. Dėka tėvų, vadovų 
ir talkininkų, mugė pavyko gerai.
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IŠ HAMILTONO 
SKAUTIŠKOSIOS

PADANGĖS

„Širvintos” ir „Nemuno” tuntai 
per 30-tį su virš metų perleidę per 
skautų eiles didelį skaičių jaunimo, 
jau mažai prieauglio besusilaukia. 
Prityrusių vadovų, kurių visuomet 
trūko, skaičiui mažėjant, teko 
užversti atskirų brolijos ir seserijos 
tuntų veiklos lapus ir jungtis į vienų, 
mišrų „Širvintos-Nemuno” tuntų. 
Tai buvo padaryta pagal LSS 
nuostatus ir naujasis tuntas buvo 
Vyriausių Skautininkų patvirtintas. 
Taigi pradėjome veikti bendrai ir 
žadam stiprėti ir augti vieni iš kitų 
besimokydami.

Norisi prisiminti praėjusius 2-3 
metus, kada, jau skaičiumi nedidelis, 
„Širvintos” tuntas nepasidavė 
didesniems vienetams. Neskaitant

eilinių sueigų, tunto iškilmingų 
sueigų su pritaikytoms laužo 
programoms, buvo ruošiamos 
skautų Kūčios, Kaziuko Mugės. 
Parengimai, reikalauja daug 
pasiruošimo, bet ir teikia malonumo 
jauniems ir vyresniems. Sesės mūsų 
judrios ir mėgsta keliauti ir su kitų 
vietovių sesėms pabendrauti. Turbūt 
nei vienas suvažiavimas neapsiėjo be 
atstovių iš Hamiltono. Kad būtų 
linksmiau, pasikviesdavom ir 
brolius. Mielai prisimenami 
įspūdžiai iš Cleveland ir Dainavoje 
įvykusių sųskrydžių. Negreit bus 
užmiršti senovės lietuvių ir kaimo 
papročiai! Pridedamose 
nuotraukose matyti vaizdų iš to 
laikotarpio iškylų, stovyklų, Kūčių, 
vyr. skaučių įžodžio ir 1981 m. 
Dainavoje įvykusio vadovų 
suvažiavimo, kur „Širvintos” tuntas 
buvo skaitlingai atstovaujamas. 
Dabar jau sesės ir broliai kartu 
planuojame ir ruošiamės į Jubiliejinę 
stovyklų ir, jei finansiniai pajėgsime, 
tai ir į Dainavų. Kadangi ekonominė 
padėts Hamiltone ypatingai bloga, 
tai nežinia ar pavyks visus užsimo
jimus įvykdyti. Tuo labiau, kad visur 
reikalinga JAV valiuta mokėti, net už 
stovyklų, kuri vyksta Kanadoje!

v.s. D. Gutauskienė
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Worcester, Mass. v.s. Apolinaras Treinys, s. Romas 
Jokubauskas, j.s. Genė Treinienė 
kerpa Worcesterio Kaziuko mugės 
kaspiną kovo 27 d.

Worcesterio tuntininkas s. Bronius 
Naras kalbasi su rajono vadu s. R. 
Jakubausku.

Skaučių stalas.

20

24



Verbų sekmadienį skautės padaro 
ir dalina verbas bažnyčioje. 
Klebonas Tėvas Justinas Vaškys 
šventina verbas.

ROCHESTER
Sekančiame "Skautų Aide" 
bus daugiau

Skautės padeda prie parapijos 
bazaro. ps. C. Skučienė, L. 
Skučaitė, vyr.sk. A. Olienė, skautės
L. Alvarado, R. Kiršteinaitė ir A. 
Lėlytė.

ATKELTA iš 2 pusi.

M. Pažemėnienė — Rancho Palos 
Verdes, CA — 5.00 dol.

V. Virbalienė — Omro, Wise. — 
5.00 dol.

A. Butas — Woodhaven, N.Y. — 
5.00 dol.

A. Olienė — Rochester, N.Y. — 
5.00 dol.

Kun. J. Pakalniškis — Brooklyn,
N.Y. — 5.00 dol.

R. Šilbajoris — Richmond Hill, N.Y.
— 5.00 dol.

G. Simokonienė — Richmond Hill, 
N.Y. — 5.00 dol.

A. Jagutienė — Ormond Beach, FL
— 5.00 dol.

D. Titenytė — Chicago, IL — 5.00 
dol.

K. Čampienė — Waterbury, CT — 
5.00 dol.

G. Kenterienė — Danbury, CT — 
5.00 dol.

K. Miškinienė — Rochester, N.Y.
— 5.00 dol.

V. Alksninis — Flushing, N.Y. — 
5.00 dol.

V. Jankauskienė — Woodhaven, 
N.Y. — 3.00 dol.

J. Maslauskas — Derbyshire, Angli
ja — 2.92 dol.

A. Biknevičiūtė — Commack, N.Y.
— 2.00 dol.

V. Zmuidzinas — Rochester, N.Y.
— 1.09 dol.

B. Juodikis — Seven Hills, OH — 
1.00 dol.

1983.3.22.
Nuoširdus skautiškas ačiū.

Administracija
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