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TAI^;\¥BA
Prisimenu dienas, kai buvau 

jauna ir pradėjau skautauti. Mūsų 
obalsis „Dievui, Tėvynei ir Ar
timui” skambėjo taip didingai ir aš 
bandžiau jį vykdyti su visu 
jaunystės nekaltu entuziazmu.

Mylėti Dievą, tą gražiosios 
gamtos ir viso pasaulio Kūrėją, 
buvo taip lengva. Mano tėvai jį 
mylėjo ir mane to išmokė.

Mylėti tėvynę, o taip, atrodė, 
kad dėl jos viską galėtum aukoti, 
juk ji pati gražiausia. Čia puto
jančios Baltijos jūros bangos ap-

Nemuno 
senove 
pievos,

čia žaviosios
savo 

pilimis;
įvairiaspalvėmis

Idovanoja mus savo turtu — gin
taru;
pakrantės su 
dvelkiančiomis 
pasipuošusios 
gėlėmis; miškai, kuriuose gegužė 
kukuoja, siūbuojantys javų laukai, 
kurie per amžius maitino 
lietuvį . , .

Mylėti artimą — 
nebeprisimenu, kaip tą šūkio dalį 
tada supratau. Nemanau, kad ji 
man sukėlė per daug rūpesčių. 
Žinojau, kad reikia pavalgydinti 
alkaną, pagirdyti trokštantį ir

S. fJL Marija Milienė

gailėtis nelaimės ištikto žmogaus.
Bet atėjo laikas, kad aš turėjau 

palikti jaukų, šilima bei meile 
dvelkiantį, tėvų namelį ir važiuoti į 
universitetą. Pasijutau, lyg 
išplaukusi iš siauro upelio į platų 
vandenyną, kurio krantų 
nebegalėjau matyti. Susidūriau su 
kitų jaunų 
pasaulėžvalgomis ir 

žmonių 
idėjomis.

kiekvienas gynė savo įsitikinimus ir 
bandė juos įskiepyti į universitetą 
atėjusiems jauniems studentams. 
O juk nėra jau taip sunku patraukti 
jaunuolį į savo pusę. Susidūriau su 
cinikais, kurie juokėsi iš mano 
naivaus tikėjimo. Tėvynė, kas ji? 
„Tai tik sentimentas", jie tvirtino. 
Mano „Dievo, tėvynės ir artimo” 
šūkio supratimas atsidūrė pavoju
je. Iš pradžių bandžiau bėgti nuo 
tų, kurie traukė mane j savo pusę. 

Nuotraukose: Chicagos Kaziuko mugės dirbiniai

Dažnai negalėdavau užmigti ir vis 
galvojau, galvojau . . . Bet pamažu 
vaikystėje įskiepytas tikėjimas ne 
tik neišblėso, bet stiprėjo, brendo 
ir išliko gyvas iki šios dienos.

Meilė tėvynei taip pat prašvito 
kitomis spalvomis. Aš jau mylėjau 
ją ne vien dėl to, kad ją Maironis 
taip gražiai apdainavo, o supratau, 
kad žmogus myli savo tėvynę ne 
todėl, kad ji graži ar galinga, bet 
todėl, kad jis yra josios neatskirama 
dalis. Tik ten mes esameįleidęsavo 
šaknis ir galime laisvai vystytis, 
bręsti ir augti. Mes mylime ją ir 
tada, kai ji nėra nei graži, nei 
turtinga ir net tada, kai jai yra 
atimta jos laisvė.

Artimo meilės supratimas taip 
pat keitėsi. Supratau, kad ne vien 
duona minta žmogus, kad jo siela 
taip pat alksta ir jai reikia dvasios 
peno.

Tai buvo prieš daugelį metų. 
Šiandien anų dienų jaunatviškas 
entuziazmas išblėso. Daugelio 
metų klajonės, naujos gyvenimo 
sąlygos, išgyventi vargai ir 
netekimas savo krašto turėjo įtakos 
į kiekvieno iš mūsų subrendimą ir 
šiandien mes nesame tie patys, 
kokie mes buvome vakar, prieš 
mėnesį ar prieš metus. Tad paban
dykime sustoti ties viena mūsų 
šūkio dalimi — „Artimui” — ir 
pažiūrėti, kaip mes ją šiandie 
galime įgyvendinti.

Gyvendami miestuose nuolat 
susitinkame su žmonėmis. Mes 
matome juos darbovietėse, 
gatvėse, krautuvėse, 
susirinkimuose. Vieni iš jų turtingi
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ir užima labai atsakingas tarnybas, 
kiti gal turi sunkiai dirbti, kad 
išlaikytų save ir savo šeimą. Vieni 
linksmi ir patenkinti gyvenimu, kiti 
nelaimingi ir prislėgti. Bet jie visi 
yra mūsų artimas. Kaip mes supran
tame savo santykius su jais? Ar mes 
skirstome žmones pagal jų profesi
jas ir bandome juos atatinkamai 
vertinti pagal jų visuomenėje 
užimamas vietas? Kaip žiūrime j 
skirtingų rasių ir tautybių žmones? 
Pabandykime kiekvienas iš mūsų 
padaryti tai, ką Dag Hammarskhold 
kažkada yra pavadinęs ilgiausia 
kelione — kelione j mūsų pačių 
giliausias sielos gelmes. Ką ten 

jsime? Gal būtų gerai, jei 
Avienas iš mūsų paimtų tuščią 
jpieriaus lapą ir parašytų, kaip jis 

įpranta tarnavimą artimui.
Labai dažnai tarnavimas artimui 

yra suprantamas tik kaip 
materialinė pagalba. Tiesa, tai labai 
svarbu. Ir kaip gera, kai galime 
padėti nelaimėn patekusiam 
žmogui maistu, pinigais, rūbais 
darbu ar patarimu. Kaip sunku 
sergančiam, kai nėra kas ji prižiūri; 
kaip liūdna senam, kurio jėgos yra 
nusilpusios ir kuriuo niekas 
nebesirūpina.

Bet yra atsitikimų, kad žmonės, 
kuriems norime padėti, atmeta 
mūsų gerą širdį. Gal vieni yra 
perdaug jautrūs arba išdidūs ir 
todėl nenori mūsų pagalbos. 
Freudas tvirtina, kad žmonės, 
kuriems siūloma pagalba, bando 
lyg ir atsispirti arba priešintis tai 
siūlomai pagalbai. Pažiūrėkime 
taip pat į motyvus, kurie mus 
skatina padėti kitiems.

Kartais žmonės padeda kitiems 
tik todėl, kad ta pagalba yra surišta 
su jų pačių interesais. Kaip pavyzdį 
galime paimti įmones. Jos aprūpi na 
darbininkus tam tikrais 
patogumais, rūpinasi jų sveikatos 
išlaikymu ir t.t. Bet tie visi 
patogumai duodami darbininkui 
ne iš meilės, o tik todėl, kad jis būtų 
sveikas ir stiprus, ir galėtų duoti 
daugiau naudos darbdaviui.

Mes taip pat galime padėti 
artimui tik pareigos jausmo 
vedami. Gal mūsų tėvai mėgo 
padėti kitiems ir juos mes sekame? 
Gal padedame artimui todėl, kad 
esame skautai ir mūsų pareiga yra 
daryti gera. Čia mūsų gero darymas 
yra tik įprotis arba pareiga. O gal 
mes jaučiame vidinį pasitenkinimą, 

kai mes padarome gerą darbą ir tai 
yra mūsų motyvas padėti kitiems. 
Gal manome, kad kiti, išgirdę apie 
mūsų gerširdiškumą, pavadins mus 
kilniais žmonėmis; o gal, ap
dovanodami kitus savo dovanomis, 
įtaka ar palankumu, mes būsime 
užtikrinti, kad tie gavėjai liks visą 
gyvenimą mūsų dėkingais 
draugais.

Nenoriu paneigti, kad gero 
darymas remiantis anksčiau 
duotais motyvais nėra vertingas, 
bet noriu tik paminėti, kad yra dar 
vienas artimo pagalbos teikimo 
būdas. Mes padedame artimui 
grynai altruistinės meilės vedami, 
neatsižvelgdami į tai, kas tas asmuo 
bebūtų. Prisimenu 1945 metų 
pradžią. Išbėgus iš Lietuvos mes 
apsigyvenome vienoje įmonėje 
netoli Karaliaučiaus. Artėjant 
sovietų kariuomenei, susidėjusių 
aplinkybių dėka, man vienai iš 
šeimos buvo leista palikti dar
bovietę ir keliauti į artimiausią 
uostą, o iš ten, drauge su daugybe 
tokių pat nelaimingų žmonių, 
nuplaukti laivu iki Gotenhafen. 
Oras buvo šaltas, o sovietai 
nesulaikomai veržėsi tolyn į 
vakarus. Išlipę iš laivo visi skubė
jome į krautuves, ieškodami 
duonos, kuri buvo parduodama tik 
ant tam tikrų kuponų. Atsistojau ir 
aš į eilę. Padaviau kuponus, bet
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pardavėja man juos grąžino, 
sakydama, kad ji negali parduoti 
tokio mažo kiekio duonos. Man 
reikėjo daugiau kuponų, kad 
susidarytų pilni 500 g. Tą pačią 
akimirką greta stovėjusi 
nepažįstama pabėgėlė padavė savo 
kuponus ir pasakė, kad pardavėja 
paimtų iš josios kuponų trūkstamą 
kiekį ir aš gaučiau savo duoną.

Tai buvo prieš 36 metus. 
Nebeprisimenu, kaip ta moteris 
atrodė, nežinau net, ar ji man ką 
nors pasakė; žinau tik viena, kad 
man padėdama ji atsisakė duonos 
kąsnio, kuris tuo metu buvo labai 
brangus.

Taip, ji parodė tokią gilią artimo 
meilę, kurios aš ligi šiol 
neužmiršau. Nemanau, kad kas 
nors drįstų atmesti tokią meilę.

Čia aš kalbėjau daugiau ar 
mažiau apie materialinę pagalbą 
artimui. Aš tikiu, kad skautai yra 
gana gerai paruošti tarnybai. Bet tai 
yra tik viena artimo tarnybos dalis. 
Yra žmonių, kurie yra irsotūs irturi 
pakankamai pinigų, o tačiau yra 
reiklingi pagalbos? Ko jiems 
trūksta?

Tam, kad užgimęs kūdikis 
galėtų tinkamai vystytis ir 
prasiskleisti, kaip skleidžiasi gėlės 
pumpuras, jis privalo gauti tėvų, 
arba tų, kurie jį augina, meilę ir 
šilumą. Yra sakoma, kad kiekvienas 
iš mūsų yra išdava tos meilės, kuria 
mes buvome mylimi, kai buvome 
vaikai, arba meilės, kurios mes tada 
negavome. Bet ne tik vaikai 
reikalingi meilės, jos alksta visa 
žmonija. Nėra žmogaus, kuris 
nereaguotų į meilę, jeigu jis tik 
galėtų būti tikras, kad jis yra 
mylimas. Jei žmonės sugebėtų 
mylėti, kaip greitai galėtų pasaulis 
iš pagrindų pasikeisti. Kaip būtų 
gera, jei žmogus žmogui, darb
davys darbininkui, draugas 
draugui galėtų parodyti tikrą 
nuoširdumą, brolišką artumą, tar
pusavio švelnumą ir bendrą vienas 
antro supratimą, šalia duonos, 
meilė yra maistas, kurio visi mir
tingieji alksta.

Ar mes mokame mylėti? Ar 
mes, sutikę kitą žmogų ir ištiesę 
jam savo ranką, rodome tik šaltą 
mandagumą, ar leidžiame jam 
pajusti mūsų nuoširdumą, vidinę 
šilumą ir meilę? Ar žvelgdami 
giliau į jo veidą matome tik to 
veido bruožus, ar atpažįstame 
jame Kūrėjo sutvėrimą — žmogų? 
Ar mes mieliau kalbame apie 
meilę, negu ją praktikuojame?

Jei pažiūrėsime į mūsų pačių 
gyvenimą, mes pastebėsime, kad ir 
mes norime būti mylimi, norime 
būti suprasti ir džiaugiamės, kai kas 
nors parodo mums ne dirbtiną, o 
atvirą, be jokių padailinimų, 
nuoširdumą. Jei mes apie tai giliau 
pagalvotume, mūsų akys geriau 
pastebėtų kitus žmones, kurie 
ieško to paties, ko ir mes ieškome. 
Mes pastebėtume tuos, kurie yra 
nusivylę žmonėmis, pasauliu, o gal 
ir patys savimi. Paul Tournier, 
šveicarų rašytojas ir psichiatras, 
buvo paprašytas atidengti savo 
paslaptį, kaip jis padeda 
tiems,kurie ateina pas jį su savo 
problemomis. Jis atsakė: „O, aš 
nežinau kaip padėti žmonėms. Aš 
tik myliu žmones ir klausaus, kai jie 
kalba ir išlieja man savo skausmus. 
Be to, aš bandau jiems parūpinti 
saugų kampelį savo namuose į kurį 
jie gali sugrįžti, papasakoti apie 
savo sveikatos pažangą ir būti 
užtikrinti, kad niekas jų 
neapkaltins ir nepasmerks”. Be 
abejo, Paul Tournier mėgsta padėti 
žmonėms, bet reikia pripažinti, 
kad jis yra suradęs paslaptį, kaip 
pasidaryti nelaimėje esančio 
žmogaus draugu, pas kurį jie gali 
ateiti ir kuris gali padėti jiems 
surasti naują gyvenimo kryptį. O 
koks neapsakomai malonus 
jausmas apima žmogų, kai jis 
išmoksta padėti kitam. Kaip gražu, 
kai vienas žmogus gali būti antram 
atviras, jausti, kad jis yra suprastas, 
žinoti, kad jam kalbant kas nors 
klausosi ir girdi. Deja, šių dienų 
pasaulyje pasikalbėjimai yra 
pavirtę monologais ne tik politikų 
susirinkimuose ir organizacijose, 

bet kartais, deja, net ir šeimose. Visi 
kalba, bet niekas nesiklauso

Mes skautai esame vienos 
didelės šeimos nariai ir vadiname 
save broliais ir sesėmis. Mus jungia 
viena bendra idėja. Bet ar tas 
broliškumas reiškiasi tik tada, kai 
mes susitinkame sueigoje ir vėl 
nutrūksta, kai einame namo? Ar 
mes esame atskiros palaidos 
dalelės, ar vienas glaudžiai 
susigyvenęs vienetas? Kaip mes 
žiūrime į savo tautiečius — brolius 
ir seses lietuvius? Mes sakome, jog 
mylime Lietuvą. Ar mes mylime 
lietuvius? Ariųžplūsta mūsų širdis 
džiaugsmo banga, kai mes 
sutinkame savo tautietį? Juk tie 
tautiečiai yra mūsų tautos dalis, 
pasklidusi po visą Australijos konti
nentą. Mes turime nemažą skaičių 
gyvenimo vakarą pasiekusių 
tautiečių. Vieni prisitaikė prie 
vietinio gyvenimo sąlygų, išmoko 
kalbą ir išleidę į gyvenimą savo jau 
suaugusius vaikus, yra labai vieniši. 
Ar mes, pamatę juos 
susirinkimuose, ar kitose 
susitikimo vietose, jiems nusišyp
some ir paklausiame kaip jiems 
einasi? Ar skiriame jiems bent 
trumpą valandėlę laiko pasidalinti 
bendrais įspūdžiais? O vyresnis 
žmogus kaip džiaugiasi, kai 
janesnieji jį prakalbina? Ar mūsų 
veikimas susideda tiktai iš statistikų 
kiek, kur ir kada mes pasirodėme?

Sako, kad žmonės lengvai at
pažindavo pirmuosius krikščionius 
iš to, kaip jie mylėjo vienas.antrą. 
Ar žmonės atpažins mus iš to, kaip 
mes mylime vienas kitą, kaip 
mylime savo tautiečius, kaip 
mylime visus žmones?

„Tėvynės židinys”, 
Sydney, Nr. 21
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SAULĖS LAIKRODIS 
JUBILIEJINEI

Čia nupieštas laikrodis tinka 
vietoms, kurios arti 45-tpsios 
lygiagretės. Per jubiliejinę 
stovyklavietę eina 44-toji 
lygiagrete (atsargiai, kai per ją 
reikės pereiti!), bet 45 laipsnių 
saulės laikrodį lengviau pagaminti.

Iš skardos, medžio ar kieto 
popieriaus (vėliau plastine 
medžiaga uždengto) pagaminti 
ratą, iškirpti viduryje plyšį (tamsus 
brūkšnys). Valandas nupiešti pagal 
pavyzdį. Rodyklė — stačiakampis 
popieris ar plastika su atkarpa, kuri 
užlenkiama, kai rodyklė pro 
laikrodžio plyšį prakišama (žr. 
brėžinius).

Rodyklės aukštasis kampas 
nukreipiamas į šiaurę (Šiaurės 
žvaigždę arba tikrąją šiaurę, ne 
magnetinę. Galima nustatyti ir 
pagal laikrodį ir saulės šešėlį.) 
Atsiminti, kai vietovėje vasaros 
metu laikrodžiai pasukami vasaros 
laiku — tada žemės šiaurė bus 1 vai. 
p.p. vasaros laiku.

Šį įubiliejinės stovyklos laikrodį 
galimą pritaikyti betkuriai vietai, 
rodyklę pagaminant pagal vietos 
lygiagretę nuo pusiaujo. Jeigu 
vietovė ties 40 lygiagrete, rodyklės 
kampas su žeme — 40 laipsnių. 
Žinoma, valandos irgi kitaip 
išdėstytos (galima vieną dieną 
patikrinti, jei laikrodis nepadėtas 
šešėlyje!) Pietinėje pasaulio pusėje 
— rodyklė nusukama į pietus, kad 
šešėlis gerai kristų.

<9 ® @ q

SUSIPAŽINKIME SU
KANADOS ŽVĖRIMIS

Paveikslėliuose — žvėries išvaiz
da, kaukuolė. pėda ar pėdsakas, 
maistas, kuriuo minta.

E mis (angliškai wolverine) yra 
kiaunių šeimos žvėris, vidutinio šuns 
dydžio, rudos spalvos su tamsesniu 
iryliu išilgai nugaros. Tai tundros 

gyvis, seniau gyvenęs ir Lietuvoje. Jo 
dantys labai stiprūs ir stambūs. Nėra 
toks žiaurus, kaip pasakos 
nupasakoja.

Jūrų ūdra sveria iki40 kg, tamsiai 
rudos ar net juodos spalvos. Gyvena 
akmenuotose pakrantėse, minta jūrų 
ežiais. Kriaukles atidaro, atsigulusios 
ant nugaros ir mušdamos kraiuklę 
akmenimi. Motina ūdra savo vaiką 
išmeta j orą ir pagauna, bučiuoja 

kaip žmogus. Kadangi jų kailiai buvo 
labai brangūs, žmogaus išnaikinti ir 
nubaidyti. Dabar draudžiama jūrų 
ūdras medžioti. (Angliškai — sea 
ottei).

Kanadinė audinė panaši j 
Lietuvos audinę, kitaip vadinamą 
švitru, tik tamsesnės spalvos. Ūgis 
kaip šeško. Auginamas ūkiuose, nes 
audinės kailis vertingas, ir šiaip 
laukinės audinės mėgsta ir arčiau
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žmonių gyventi. Medžioja naktį, 
gerai plauko ir nardo. (Angliškai — 
mink).

Skunsas (angliškai, iš indėnų 
kalbų, — skunk) yra barsukų giminė, 
kurio uodega net už kūnų ilgesnė. 
Juodas su baltais dryžiais. Nors 
skunso liaukos gamina baisiai 
kvepiantį skystį, tai taikus žvėrelis, 
kuris nebijo žmogaus ir labai retai 
tuo skysčiu ginasi. Išėmus liaukų, 
kartais laikomi kaip naminiai 
gyvulėliai.

7
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KANADOS KLEVO LAPAS

0

Anglijos tarnyboje italas John 
Cabot, 1534 prancūzas Jacques 
Cartier. Prieš 1690 metus šv. 
Lauryno upe plaukiantys jūreiviai 
jau rašo apie gamtos grožį ir

Kanados vėliava — tarp dviejų 
raudonų juostų baltame lauke 
raudonas klevo lapas. Tai 
„cukrinio" klevo lapas, jau nuo 
seno Kanadoje mėgstamas.

Istoriniai duomens nesako, 
kaip pirmasis baltas žmogus buvo 
Kanados gamtos ir klevo lapų 
spalvų sužavėtas. Apie 1000 m. po 
Įčj. čia buvo vikingų, 1497 m. 

cukrinio klevo spalvas.
1836 m. pirmą kartą viešai 

panaudotas šis simbolis Šv. Jono 
Krikštytojo draugijos puotoje 
Montrealyje. Patalpa buvo 
išpuošta klevo šakomis, o kalbėto
jai gyrė medžio stiprumą, medžio 
tinkamumą statybai ir kurui, taip 
pat ir sulos cukraus svarbą.

Kai 1860 m. Anglijos princas,

vėliau karalius Edvardas VII, lankėsi 
Toronte, Kanadoje gimusieji 
prisisegė klevo lapus ir nešiojo 
šakas rankose. Pietų Afrikos kare 
XIX amžiaus pabaigoje ir per 
Pirmąjį pasaulinį karą Kanados
karių uniformos buvo paženklin
tos klevo lapu. Tas pats simbolis 
matomas šaulių ir policijos unifor
mose.

1921 m. Kanados herbe buvo 
įpieštas ir klevo lapas. Dabartinė 
krašto vėliava buvo įvesta 1964 m.

Kanadoje yra dešimt rūšių 
klevų, J AV-bėse auga 13 savaiminių 
klevų. Lietuvos savaiminis klevas 
vadinamas klevas paprastasis.

mažos Eflsrfl/vfcos vuuu#
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KAS YRA SKAUTAS?

Liepos mėnesį vakarų Kanadoje 
kartu stovyklaus “tūkstančiai 
jaunimo iš kone šimto šalių — 
budistai, muzulmonai, katalikai, 
protestantai — juodi, rudi, 
raudoni, balti, geltoni — 
įvairiausiomis uniformomis ir 
ženklais. Arba, kai susirenka vaikai 
ir jaunimas iš įvairiausių vietovių į 
Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresą, kokią nors bendrą 
stovyklą, suvažiavimą ar pobūvį, ir 
sakome, „Aš esu skautė” — ką tai 
reiškia?

Vienas atsakymas labai lengvas 
— priklauso skautų organizacijai, 
kuri veikia paga.l įkūrėjo Baden- 
Rowell io mintį. Bet kaip su 
pavieniais asmenimis arba su 
kasdieniu gyvenimu savo aplinko
je?

ĮŽODIS IR ĮSTATAI. Visi skautai 
ir visos skautės stengiasi būti 
ištikimi įžodžio ir įstatų minčiai.' 
Nors įstatų žodžiai skiriasi 
kraštuose ir sąjungose, jų doros 
turinys tas pats: pasitikėjimas, 
ištikimybė, tarnyba, draugystė, 
mandagumas, pagarba 'gamtai, 
savitvarda, linksmumas, taupumas. 
Skautai stengiasi tarnauti, būti 
atsakingi ir dosnūs.

LAVINIMASIS. Skautai ir 
skautės yra raginami patys lavintis 
ir auklėtis, palaipsniui save„kurti”, 
auginti. Skautė užsiima 
užsiėmimais, veikla, programomis, 
kurias pati parinko, norėjo, 
paruošė.

SKILČIŲ SISTEMA. Skautų są
jūdis nėra kariuomenė, ir 
kariuomeniškos apraiškos rodo, 
kad s k a u t i š k a.s metodas 
nesuprastas ar užmirštas. Skilčių 
sistema reiškia, kad skautai veikia 
mažais būreliais, patys 
planuodami, įvykdydami, įvertin
dami. Skautijoje atsakomybė 
pasiekia kiekvieną skautą ir skautę, 
ne tik vadovus ir vadoves.

SIMBOLIAI. Tai matomiausias 
skautiškas dalykas: sveikinimas, 
kairė ranka, skilčių vardai (pagal 
gyvius, gėles i. .), ženkliukai,šūkis 
„Budėk!”, uniforma.

ŽAIDIMAI. Žaisti labai 
skautiška, nuo mažens iki 
suaugusio (?). Žaisti yra labai 
žmogiška ir labai vertinga auklybo- 
je. Skautiški žaidimai įvairiausi: 
sportiniai, bendruomeniniai, 
dramatiniai, nuotaikingi.

STOVYKLAVIMAS GAMTOJE. 
Miesto vaikams ir jaunimui 
stovyklauti ko gero reiškia, 
skautauti. Kitaip su skautais, kurie 

gyvena kaime ar Trečiojo pasaulio 
kraštuose.

Programos, būreliai, 
pažangumo laipsniai ir daug kitų 
dalykų skiriasi pagal šakas ir pagal 
kraštus, bet čia suminėti dalykai 
svarbiausi. Kultūriniai ir kiti skir
tumai vis dėlto turi visuotines 
apraiškas — broliškumą ir 
seseriškumą linksmame ir 
rūpestingame sąjūdyje.

Šiuo metu skautų yra 150-tyje 
kraštų, kurie oficialiai priklauso 
tarptautiniam sąjūdžiui. Keliolika 
kitų šalių ar žemių taip pat turi 
skautų, yra visa eilė skautų sąjungų 
laisvajame pasaulyje, kurių 
kraštuose neleidžiama skautauti, 
skautų sąjungos uždraustos (kaip 
Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, 
Vengrijoje ir kitur).

29fh World
Scout

Conference

juljz18-22,1983

Dearborn
Detroit
USA
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Skautiškiems laikraščiams ir 
žiniaraščiams kartais sunku rasti 
korespondentų. Anglijos skautai 
sugalvojo „Newshounds” klubą 
jaunesniesiems skaitytojams. 
Parašę 250 žodžių koresponden
ciją, iš „Scouting” žurnalo gauna 
pažymėjimą, pieštuką ir 
ženkliuką. Žurnalas panaudoja 
taip surinktas žinias arba net juos 
papildo.

Maltos saloje yra 3O0.CKM} 
gyventojų — ir 35 jaunimo 
organizacijos. Pakeitę savo 
programos dalį, Maltos skautai jau 
turi 1000 narių. Jie dirba su luošais 
vaikais, įtraukia ypatingas salos 
sąlygas programai — povandeninį 
nardymą ir skraidžių specialybę.

<2^

Vakarų Bengale Indijos skautų 
vyčių draugovė stovyklaudama 
davė kraują Raudonojo Kryžiaus 
vajui.

Nikaragvos skautai Esteli srityje 
per Kanados valdžios įstaigos 
paramą įrengė bitininkystės cen
trą, kuriame bus 2.000 avilių, 
gaminančių 1.600 litrų medaus 
per metus. Projekto tikslas yra 
mokyti naujo amato, padidinti 
darbų skaičių ir pagerinti 
apylinkės maistą.

Jamaicos salos St. Catherine 
vietovėje skautų vadovai pastebė
jo, kad narių skaičius sumažėjo. 
Pasitarę su tėvais suprato, kad toje 
apylinkėje trūksta jaunimui darbo 
ir kad jaunimas neturi amato. 
Likusieji skautai surinko senus 
batus, iš batsiuvio išmoko juos 
taisyti. Kiekvienas naujai įstojęs 
skautas gaudavo porą batų. Jau 15 

skautų įsigijo batsiuvystės amatą. 
Tada draugovė pradėjo daržovių 
daržą, kurio pelnu padidino bat
siuvių projektą. Dabar planuoja 
žuvų ūkį.

ąSą****** V
Pietų Prancūzijoje vasarą būna 

didelis gaisro pavojus. Prancūzai 
skautai įsijungė į vajų miškus 
apsaugoti. Stovyklaudami miške, 
dieną naktį budi dviejose stebė
jimo vietose. Ugniagesiai skautus 
išmokė pagal žemėlapį surasti, 
kur mato dūmus. Žaidimai miške 
ir parodos apie apsaugą papildė 
skautų lavinimąsi.

*&**a**A*
Peru skautai Chosica vietovėje 

kątik baigė įrengti 3.000 jūrų 
kiaulyčių ūkį, nes dar 
priešistoriniais laikais toje srityje 
jūros kiaulytės buvo svarbi maisto 
dalis. Taip skautai išmoksta įrengti 
mažas įmones, statybos technikos 
ir suranda darbo, kur darbų 
mažai.

******
San Juan de Lurigancho srityje 

skautų vadovų lavinimo centras 
parūpina kursus, kurie išmoko 
jaunimą dalyvauti mažose ir 
vidutinėse įmonėse ir prekyboje. 
Prie techninės ruošos priklauso ir 
ekonominis bei socialinis 
priemiesčių ir mistų ugdymas.

a^a
*** *** ***

Kanados pašto tarnyba nutarė 
skautybės 75 m. sukakties ženklo 
piešinį parinkti iš skautų atsiųstų 
pavyzdžių. Ženklo tema — „Ką 
skautybė man reiškia”. Laimėtojo 
projektas bus Kanados ženklas. 
Virš 80 pasaulio valstybų šiais 
metais išleidžia skautiškus 
ženklus.

A$A «&A
*********

Skautiškas langas bažnyčioje 
Winnipeg, Man.

Brisbanės (Australijoje) skautai 
sugalvojo kvietimą į 13-tąją to 
krašto jamborę dalyvius sukviesti 
kompiuteriu. Kvietimas satelitu 
tuo pačiu metu perduotas 35-ių 
kraštų skautų sąjungoms.

A&A A^A A^A
*** •** ***

Norvegijos jūrų skautai 
pakvietė kitus skautus ir skautes 
vasaros stovyklai Stokken saloje. 
Tarp 26 įvairių užsiėmimų buvo 24 
vai. naktinė kelionė laiveliais. 
Pamaldos buvo laiveliuose, 
suplaukusiuose ratu.

A?A > A?A 
<** *** ***

Apie 100 skautų ir 250 kitų 
žmonių dirba ūkio projekte prie 
15.000 gyventojų Kyangala kaimo 
Kenijoje. Neturėdami lėšų, 
skautai įrankius skolina iš 
ūkininkų, kol galės savo įrankius 
įsigyti.

n
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STOVYKLA BE VINIESIlga mūsų stovyklavimo istorija. O koks didelis stovyklinis prityrimas! Kiek būta gražių, stovyklų, kiek įvairių įvairiausių įrengimų. Štai, ateinanti tautinė stovykla užbaigs vieną mūsų skautų stovyklavimo laikotarpį — ji apvainikuos visą ligi šiol įgytą stovyklinę praktiką ir prityrimą; Ji parodys visų mūsų skautų stovyklinius sugebėjimus, atskleis mūsų ■ norus ir darbus, mūsų jėgas ir veiklumą.Juk stovyklavimas (turiu galvoje skautišką stovyklavimą), apskritai, yra didelė kūrybinė mistika. Ta mistika prasideda namuose prieš stovyklą ir grįžta namo po stovyklos, bet niekad nenyksta ir neužgęsta. Kai- kuriems paaugėliams „nubosta skautauti“, nebeįdomu žaisti, bet niekam „nenubosta“ stovyklauti. Stovyklavimas, turi patraukiančių paslapčių. Kas pradėjo kartą vykti į stovyklą, tą tik ypatingos kliūtys besulaiko namuose,’ kai kitąmet jo bičiuliai traukia į stovyklą.Stovyklinė mistika apima visą žmogų: jo jausmus, mintis, jėgas, ir vaizduotę. Stovykla pasidaro kūrybinis liepsnojimas.Stovyklos ir turi tikslą patraukti skautus į atviros gamtos gyvenimą, sudominti kuriamuoju darbu, įtraukti visas jėgas dirbti, suburti vieningon draugėn visus stovyklautojus.Todėl stovyklavimas yra pagrindinis skautiško lavinimo elementas. Stovyklų reikšmė išeina. ir plačiau, už skautiško auklėjimo -ribų: stovyklavimą skatina ne tik įvairios organizacijos. bet ir mokykla.ligšioliniu m "no įsitikinimu, tikrą stovyklavimą tuo tarpu atstovauja tik 'skautai. Todėl skautų stovyklų įtaisymai, veikla ir nuotaika labai skiriasi nuo kitų stovyklų.'■ Skautų stovyklos turi būdingą bruožą — organizuojamas platus (įsikūrimo, įtaisymų, įrengimų, puošimų; maitinimų; tarnybų, programų, užsiėmimų, žaidimų, studijų, apeigų ir t. t.) kuriamasis darbas pagal skautybės sistemą.

Stovyklų įsirengimas ir yra pats būdingiausias skautiško stovyklavimo elementas, išeinąs iš pačios skautiškų' stovyklų prigimties.Taigi apie įširengimus.Geras stalius ir šaltkalvis stovykloje būtų naudingi subjektai, tik skautų stovykloje jie su savo kaltais, obliais, dažais, grąžtais, vinimis ir kitkuo ne labai turėtų ką veikti: skautai stovyklinius įsirengimus stengiasi padaryti be. tokių baisiai civilizuotų priemonių, paprasčiau, bet originaliau ir sumaniau, kas ir dirbantiems ir stovyklas lankantiems įdomiau.Vienas mano senas bičiulis skautas ilgai svajojo kada nors bent keletą parų- pastovyklauti tokioj stovykloj, kuri būtų pastatyta ant polių, kaip senų senovėje žmonės statydavęs savo gyvenamus namelius ant polių viršum vandenų arba kai kur ir dabar laukiniai žmonės kad statosi. Tas skautas svajojo kur nors

Žuvusiems dėl Lietuvos laisvės paminklas 
Karo muziejaus sodely nepriklausomybės 

. sukakčių naktį.
Vyr. sktn. K. Lauciaus nuotr.

virš ežero bangų iškelti ant polių palapinės, grindis ir pastatyti palapinę. Ir tokioje stovykloje pasvajotu Negaliu pasakyti, kad jis būtų tingėjęs, stovyklaudamas žemėje, apie savo palapinę šluoti^ir švarą palaikyti. Jis buvo pavyzdingas skautas. Savo idėja jis ir mane užkrėtė. Ir aš, jį pasekdamas, svajojau apie tokią stovyklą. Bet tuo tarpu ir jis ir aš tik... svajojom, o aš dar ir .dabar tebesvajoju.Aš svajoju ir apie kitą dalyką:- 
įtaisyti. stovyklą — visos draugovės, 
vadinasi, didelę stovyklą — be vi
nies! Ta stovykla turėtų turėti visus geros stovyklos patogumus ir ypatumus, bet ji turėtų būti įrengta be jokios vinies, visvien, ar geležies krautuvininkams tas patiktų, ar ne.■ Paskirus stovyklos įrengimus esu su savo skautais įvairiose stovyklose išbandęs padaryti be vinies, bet visą stovyklą taip įrengti tuo tarpu nepasisekė, gal būt todėl, kad tarp stovyklautojų būdavo vienas kitas krautuvininko kraujo žmogus ir nukreipdavo mūsų gerus užsimojimus į krautuvės lentynas.

Bet vieną kartą nenusileisiu.■ Stovyklai be vinies įrengti reikia tik kirvio. Gali, žinoma, turėti piūklą ir peilį, .bet nebūtina. Be kirvio neapsieisi. Tik, jei gali, turėk ir virvagalių — . tai geriausios rūšies vaistai. O medžiaga '— ko bjauriausia,', ne tik kad nebuvusi lentpjūvėje, bet ir, apskritai, visai nežinanti civilizacijos. Šakoti medžiai, kreivi, šleivi, su šaknimis, ar tik vienos šaknys ir netikusiomis pripažintos šakos. Žodžiu, viskas, ko nebegerbia miesto rangovai. Tuos dalykus tinkamai pagerbs prityręs stovyklautojas įrengti stovyklai be vinies.Stovykla be vinies yra įrengta taip- prašmatniai, kaip.gali būti stovykla įrengta. Visokių patogumų pilna ir jie vienas už kitą įdomesni ir originalesni.
Skautų Aidas, 1938
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ŠIS TAS APIE 
SAUGUMĄ PRIE

VANDENS
Kiekviena iškyla ar pramoginis 

užsiėmimas prie vandens ar vandeny
je suteikia daug gražių pergyvenimų 
ir malonumo. Bet mes turime ir 
privalome prisilaikyti saugumo 
taisyklių. Tankiai dėl mažos klaidos 
ar neapsižiūrėjimo įvyksta nelaimės, 
Liūdni įvykiai, dėl kurių mes vėliau 
esame nusivylę ar net apkaltinti.

O, kas nori būti apkaltintas tuo 
atveju?

Per sueigas ir visus užsiėmimus 
mūsų vadovai visuomet kala, mums 
saugumo taisykles, moko, aiškina, ką 
turime daryti, kaip turime nelaimės 
atveju elgtis ir ka būtina pirmoje 
eilėje daryti. O, viskas daroma, kad 
mes būtumėm laimingi ir patenkinti.

Ypatingai prie vandens, vandens 
sportų, vandenyje saugumo 
priemonės turi būti vykdomos. Ten 
nėra pasiaiškinimo: nežinojau ar 
užmiršau, nes niekur taip lengvai 
neįvyksta nelaimių kaip vandenyje.

Kiekvienas, kuris turi 
patraukimą vandens sportui turi 
mokėti plaukti. O jei nemoka 
plaukti, tai kiekvienu užsiėmimo 
atveju turi dėvėti gelbėjimo liemenę.

J.A.V. yra pagrindine C.G. 
(Pakrančių apsaugos taisyklė, kad 
kiekvienas, kuris nemoka plaukti, 
laive, turi dėvėti gelbėjimo liemenę.

Kita taisyklė yra: apvirtus lavvui, 
(tai yra, mažos jolės, irklavimo 
valtys, „canoe”, baidarės) neapleisti 
apvirtusio laivelio, bet laukti, kol 
atplauks gelbėjimo žmonės. Tankiai 

atsitinka, kad apvirtus laiveliui, 
įgulos narys ar nariai pradeda plaukti 
į krantą, jų jėgos išsisemia ir jie 
nepajėgia grįžti prie laivelio ar 
pasekti krantą. Jų likimas jums yra 
žinomas.

Esant papludymyje niekuomet 
neplauk nuo kanto į jūrą, o jei plauki, 
tai ne vienas, bet su draugu. Ger
iausiai yra, jei papludymyje nubrendi 
iki ten, kur paties nuomone yra gilu. 
Tuomet pasileisk plaukti į krantą.

Niekuomet nešok nuo krantinės 
ar nuo tiltelio, neištyręs vietos dugno. 
Daug atmatų primesta vandenyje: 
sudužusių butelių, skardinių, vielų, 
vinių, ir jie visi gali sužaloti mūsų 
kūną. Patartina šokimo vietą ištirti, 
dugną išvalyti ir tik tuomet leisti 
mūsų jaunimui naudotis vieta nar
dymui.

Jei esate nardymo mėgėjai, patar
tina nardimo vietą pažymėti: JAV- 
CG yra pripažinta vėliavėlė, kuri 
pasako, kad „naras yra vandenyje”. 
Patartina ir mūsų narams mėgėjams 
turėti tokią vėliavėlę, ir, esant 
reikalui, plūde pažymėti, kur yra 
nardoma.

Stovyklose — papludymyje turi 
būti budėtojas, kuris yra at- 
sakomingas už tvarką pakrantėje ir 
vandenyje. Jis turi turėti paruoštą 
laivelį su irklais, gelbėjimo 
priemonėm, gan ilgą lyną. Pageidau
jama, kad budintis turėtų žinių apie 
gyvybės gelbėjimo metodus.

Pageidaujama, kad kiekvienos 
stovyklos pakrantėje būtų stiebas. 
Stovyklos vadovybė išdirbtų 
vėliavėlių reikšme, ir kai minėtos 
vėliavėlės yra keliamos steibe, 
kiekvienas stovyklautojas vandenyje 
ar papludymyje žino, ką reikia 
daryti.

KAI STOVYKLOJE LYJA

Ką veikti? — Talentų vakaras, 
televizijos žaidimai (20 klausimų, 
Kas aš esu?), sporto vakaras, 
popierinių maišų kaukių vakaras, 
spėliojimai, kaukių balius, 
pasirodymų vakaras, pomėgių 
vakarėlis (įvairūs rankdarbiai, 
darbeliai laisvai pasirinkti), mazgų 
ir kilpų bei surišimų varžybos, 
pamėgdžiojimo konkursas, im
tynės, kuprinių ar kitų daiktų 
taisymas, žuvavimo vakarėlis ar 
popietė, ugnies kūrimas lietuje, 
pasivaikščioti lietuje (tinkamai 
apsirengti), tautosakos popietė.

O mūsų buriuotojams duodamas 
senas jūrininkų saugumo patarimas:

Pučia vėjas prieš ateinant lietui, 
saulutė greitai pasirodys.

Pradeda lyti be vėjo, paruošk 
bures sutrumpinimui (refavimui) — 
kitaip sakant, paliko uoste ir palauk 
geresnio oro.

j.v.s. L. Kuopfmileris

1

13



UGNIES KŪRIMAS

Kaip padėti skautėms ir skautams tiek pasitikėti savo 
patirtimi, kad rudens, žiemos ar šiaip drėgno oro metu 
galėtų ramiai užkurti lauželį arbatai arba dainai? Ir taip 
kurti, kad kurą taupiai naudotų, saugiai iškylautų ar 
stovyklautu?

Vienoje stovykloje buvo „parodėlė”: prakuro rūšys 
(sausa žolė, žievė, spygliai, samanos, lapai), smulkūs 
pagaliukai ir malkos. Buvo ir kelios laužų rūšys, kurių 
kiekviena prasideda kūginiu lauželiu viduryje (žr. N r. 6 
S kautų Aido „Tau, vadove” 4 psl.). Tada kiekviena skiltis 
pastatė lauželį ir jį užkūrė.

Kai lyja ar labai drėgna: 1. Degtukus laikyti visai 
sausai, 2. pakelti laužą nuo žemės ant akmenų ar pagalių 
(tai galima iš vis daryti, statant lauželį, apačioje padedant 
nuodėgulius ar žieves ar drėgnas malkas), 3. surasti sauso 
prakuro (po negyvo beržo ar kito medžio žieve, pušų 

apatines šakas, akmens ar rąsto nuo lietaus apsaugotus 
pagaliukus, bet kokios šakos vidinę, nesušlapusią dalį), 4. 
surinktas malkas nuo drėgmės palapinėje ar kitaip 
apsaugoti (ir gerai išmokti vis iš anksto kitam kartui 
malkas paruošti ir apdengti), 5. išdžiovinti dr-ėgną kurą, 
kai ugnis jau dega.

Saugumas reikalauja, kad: ugnis būtų toli nuo 
palapinės, net ir žiemą; degtukai nebūtų įžiebiami prie 
lapinės; skysto kuro žibintai ar pečiukai nebūtų naudo
jami prie palapinių ar palaipnėse; laužas vakarinei 
programai pastatytas 3 metrų plikos žemės rate; visos 
ugnys vakare einant gulti ar visiems išeinant iš 
stovyklavietės užgęsintos; palapinėse tik elektriniai 
žibintai (ne žvakės!); skiltyje ar vienete ugniagesis — 
pareigos tai dienai; prie palapinių po du kibirėlius ar 
skardines vandens.

Skautai ugnį stato pagal reikalą, tik tokio dydžio, kad 
užtektų, ir tik negyvų medžių ar šakų. Užtenka pagaliukų, 
kuriuos ranką ar per kelią padėjus galima perlaužti.

Gamtos apsauga jau šiandien 
svarbus dalykas, o rytoj — dar 
svarbesnis. Vienas svarbių 
skautiškų dėsnių visada buvo 
globoti gamtą. Vadovai ir vadovės 
padeda jaunesniems pasisavinti ir 
išbandyti įvairiausius gamtos 
priežiūros būdus stovykloje, 
iškyloje ir namie.

VANDUO

1. Skautė taupi! Užsukti čiaup
tus ir purkšles, kai vandens 
nebereikia. Išmokti vandentekio 
varžtus ir kt. pataisyti.

2. įvairius skalbimo ir kitus 
muilus tinkamai apskaičiuoti. 
Vengti muilų su fosfatais ar en- 
zymais.

3. Prie vasarnamių, stovyklų ar 
namų turėti tvarkingą kanalizaciją. 
Jei neprijungta prie misto 
kanalizacijos, reikia trijų dalių 
įrangų, kurių trečioje cheminiai 
fosfatai sutvarkomi.

4. Chemines trąšas taupiai pilti, 
kad vanduo nenuplautų.Užpylus, 
gerai įgrėbti ar įmaišyti su žeme.

5. Plaunant indus, automobilį ir 
kt., valyti tik ten, kur nutekantis 
muilinas vanduo tinkamai sut
varkomas. Niekad neplauti gam
toje.

6. Vienas litras alyvos sugadina 
200.000 litrų geriamo vandens. 
Automobilio ar kitas panašus alie
jus gali būti atiduotas į valyklą arba 
sudegintas.

7. Automobilio kuro 
dangčiukas turi gerai užsisukti. 
Benzino garai yra viena pagrin
dinių jūros taršos priežasčių.

8. Kur namai šildomi nafta 
(alyva), statinės turėtų būti gerai 
apžiūrimo,. Inors ir įstatymai to 
nereikalautų.

ORAS

9. Šildymo katilai, kai kūrenama 
alyva, turi būti patikrinti, kad 

kaminas tinkamai dūmus trauktų ir 
gerai medžiagą degintų.

10. Pigus kuras dažnai turi daug 
sieros.

11. Pirkti automobilį, kuris 
švariai kurą degina. Patikrinti išm
etamuosius vamzdžius.

12. Vengti nereikalingų 
kelionių automobiliu. Važiuoti 
keliese. Keliauti viešomis 
priemonėmis.

13. Kai automobilis stovi, 
variklio dujos kelis kart 
nuodingesnės, negu kai 
automobilis juda.

14. Nebedeginti šiukšlių, lapų, 
šakų. Lapai ir žolės labai tinka 
daržo kompostui.

15. Domėtis ir pažinti lėktuvais 
susisiekimo pasekmes — oro taršą, 
ypač greitesniais negu garsas 
keleiviniais lėktuvais.
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ŠIUKŠLĖS

16. Tikrai, iš viso yra mažai 
šiukšlių ar išmatų. Dauguma galima 
atgauti, perdirbti ar kitaip pan
audoti (žr. ir nr. 14). Namų, 
stovyklos, miesto šiukšlės 
tvarkingai sutvarkomos.

17. Šiukšlėms deginti vietos turi 
turėti tinkamus filtrus. Nuodai 
atskirai išmetami ar sutvarkomi. 
Kas kitaip nesunaudojama, turi 
būti visai sudeginama.

18. Remti sąjūdį įvairius indus 
grąžinti — pirkti gėrimus ir kt. 
induose, kurie sugrąžinami. 
Plastika nepūva, o sudeginta išl
eidžia nuodingas dujas.

19. Panaudoti įvairias įvynio
jimo priemones — maišus, dėžes ir 
kt. antrą'kartą ar kitiems tikslams.

NUODAI

20. Suprasti apie organinį 
ūkininkavimą. Pirkti daržoves ir 
vaisius, kurie tręšiami natūraliai, 
nors ir ne taip gražiai atrodytų.

21. Darže ar sode purkšti 
nuodais tik tada, kai labai reikia. 
Vengti ’ cheminių junginių, kurie 
sunkiai gamtoje išnyksta.

ENERGIJA

22. Tik vandeniu gaminta 
energija yra „švari”. Taupyti bet 
kokią energiją (tai nereiškia, kad 
reikia tingėti!). Išjungti aparatus, 
šviesas kai jų nereikia. Nepaleisti 
skalbiamos mašinos vienai kojinei 
ar indams plauti įrangos keliems 
puodukams.

23. Aliuminį gaminti reikia labai 
daug energijos. Viena išmesta alaus 
ar kito gėrimo aliuminio skardinė 
reiškia, kad išmeti beveik šešias 
valandas šviesos 100 W lamputei ar 
skutimosi aparatui energijos trims 
metams.

ATGAVIMAS IR ATSIGAIVINIMAS

24. Rūpintis miesto parkais, 
žolynais, savo kiemeliu ar daržu. 
Gamta padeda žmogui atsigauti.

25. Sodinti medelius, krūmus, 
gėles. Didesni parkeliai gali turėti ir 
prūdelius.

26. Tušti ir apleisti sklypai gali 
būti apsodinti, kol kas nors jais 
pasinaudos, vietoj kad būtų 
šiukšlynai.

27. Remti ir domėtis 
valstybiniais ir kitais gamtos 
parkais, draustiniais.

28. Nemėtyti šiukšlių gamtoje. 
Ką atsineši, parsineši.

29. Seni automobiliai gali būti 
įmonėje sutvarkomi, o ne 
paliekami peivose ir pamiškėse.

ŽMOGUS IR GAMTA

30. Skautai visur įpratę iš savo 
santaupų aukoti gamtos apsaugos 
fondams.

31. Nenešioti drabužių, 
papuošalų, nevalgyti skanėstų,

ŽAIDIMAI GATVĖJE

1. ŽEMĖLAPIO PAŽINIMAS. 
Paruošti tiek žemėlapėlių, kiek 
žaidėjų skilčių ar porų: miesto 
gatvės be pavadinimų, bet 
pažymėti įvairūs pastatai ar žymios 
vietos. Skiltis turi atspėti, kokios 
vietos tai žemėlapis ir kas 
pažymėtose vietose darosi( pvz. 
paštas, knygynas, bažnyčia). 
Nenurodyti žemėlapyje kompaso 
krypčių. Taškai už teisingai sur
ašytas vietas. Visiems suėjus, dar 
daugiau taškų už klausimus, pvz. 
kas gyvena tame name? koks 
papuošimas yra įėjus pro ano 
pastato duris?

Panašiai galima su Lietuvos 
žemėlapiu, paėmus tik krašto dalį 
ir vėl nenurodant kompaso 
krypčių.

2. SLAPUKAS GATVĖSE. 
Kiekviena skiltis parenka vieną 
narį, kuris persirengia ir 
pasiunčiamas vaikščioti tam 

kurie pagaminti iš apsaugojamų ar 
retų gyvūnų.

DAR KELETAS MINČIŲ

32. Kaip mano užsiėmimai ir 
darbai paveikia aplinką? Kaip 
galima neigiamą poveikį sumažin
ti?

33. Paskaityti rimtų knygų apie 
gamtos priežiūrą ir apsaugą. 
Neužtenka gąsdinančių antraščių.

34. Rašyti valdžios 
pareigūnams, kurie turėtų rūpintis 
gamtos apsauga.

35. Rašyti laikraščiui laišką 
kuriuo nors svarbiu gyvenamos 
vietos gamtos klausimu.

36. Balsuotojai stengiasi 
balsuoti už pareigūnus, kurie tikrai 
rimtai gamtos apsauga rūpinasi.

37. Tapti gamtos apsaugos, 
klubo ar kitos panašios organizaci
jos nariu. Įtraukti kitus.

tikrame apylinkės plote. Tada 
skiltys išeina gatvėmis vaikščioti 
ten, kur kitos skilties „slapukas” 
vaikštinėja. Negalima slapstytis. 
Slapukas turi pastebėti, kas jį seka, 
kokios skilties ar būrelio, kaip 
apsirengę ir t.t. Skiltis atpažįsta 
slapuką, kur eina, ką daro, kaip 
apsirengęs. Nustatytu laiku visi 
grįžta į sueigos vietą.

3. KEISTAS PIRKĖJAS. Skiltis ar 
draugovė turguje ar krautuvių 
centre. „Pirkėjas” (skautų suaugęs 
draugas) su skautišku ženkleliu 
prie švarko vaikštinėja po par
duotuves, o skautai turi stebėti, ką, 
kur ir kaip daro: nusiperka, ir 
paskaito ypatingą laikraštį, išgeria 
kavos, skambina telefonu (koks 
numeris?), parašo ir išsiunčia at
viruką, užmiršta ką nors kitoj 
parduotuvėje. Surašo ne tik ką 
darė, bet ir laiką.

4. SKAUT1ŠKUMAS 
KRAUTUVĖSE. Tam tikroje gatvėje 
ar srityje iš anksto susitarti su
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parduotuvių savininkais j langą 
įdėti kokį nors skautišką daiktą — 
kaklaraištį, kaklaraiščio žiedą, 
ženkliuką, lelijėlę, specialybės 
ženkliuką. Tada skiltis išeina gatve 
ir turi pastebėti tuos skautiškus 
dalykus, pasižymėti parduotuves ir 
kas ten lange padėta. Neužmiršti 
savininkams padėkoti.

5. KELIAUJANTI NUOSAVYBĖ. 
Pusė žaidėjų išsidėsto maždaug 
ratu aplink nustatytą plotą. Jų 
uždavinys — iš eilės vienas kitam 
perduoti savo nuosavybę — teniso 
sviedinuką. Gali slapstytis, 
pakeliauti autobusu, eiti tarpugat- 
viais. Kita žaidėjų pusė turi susekti 
ir bandyti nuosavybę atimti 
(paprašius — atiduodama), 
įdomumo dėliai šalia 
„nuosavybės" galima aplink siųsti 
nepažymėtus teniso .sviedinius 
arba „nieko” (tik vaidinti, kad k; 
perduoda). Žaidimo vedėjas stovi 
tam tikroje rato vietoje ir skaičiuo
ja, kiek kartų „nuosavybė” pro tą 
vietą pranešama. Tada pasikeisti 
uždaviniais.

6. DINGĘ SKAUTAI. Paprastas 
sėlinimo žaidimas. Surasti du 
asrpenis, kurie sutiktų nustatytame 
plote vaikštinėti visą popietę. Juos 
seka skautai, sužinoję iš skiltininkų, 
kokioj vietoj tie asmenys pradės 
vaikščioti. Skautai seka ir stebi, ką, 
kur, kaip ir kada daro. Jeigu 
sekamasis pastebi jį sekantį skautą, 
gali skautą „pagauti” (atpažinti ir 
pasakyti) — skautas iškrenta iš 
žaidimo. Laimi skiltis (ar komanda), 
kuri geriausia aprašo visusįvykius ir 
turi daugiausia nepagautų skautų.

7. SLAPTA DRAUGIJA. Lietuvių 
pogrindžio draugija jieško naujų 
narių. Tarp X ir X valandos (sueigos 
laikas — 1 ar 1J4I vai.) draugija 
slaptai susirinks vietoje, kuri 
maždaug tiek nuotolio nuo 
sueigos vietos. Draugijos nariai 
išeis iš savo namų (ar kitų vietų) j 
susirinkimo būstinę. Žinomi tik 
vieni namai, iš kurių vienas 
pogrindžio narys išeis. Skautai turi 
susekti pogrindžio susirinkimo 

vietą. Pogrindžio draugijos nariai 
— skautininkai, skiltininkai ar kiti 
pažįstami asmenys. Nustatytu laiku 
visi grįžta į sueigos vietą žaidimo 
aptarti.

8. KOMPASAS MIESTE. 
Kiekviena skiltis ar žaidėjų proa 
gauna kompasą ir nuotrauką. 
Nuotraukoje apylinkės pastatas, 
paminklas ar kita vieta; pažymėta 
kryptis, kuria iš sueigos vietos 
turėtų eiti (pvz. 50 laipsnių). Suradę 
vietą, pasižymi gatvę ir gatvės 
numerį. Ten randa ar gauna antrą 
nuotrauką ir kompaso kryptį. Sur
adę antrąją vietą, grįžta atgal ir 
pagal žemėlapį ir savo 
apskaičiavimus įduoda kompaso 
kyrptį iš sueigos vietos iki antrosios 
stoties.

8. SPROGIMAS BŪSTINĖJE. 
Viduryje žaidimo vietos — 
uždengtas puodas, kuriame 
degtukų tuščia dėžutė ir 
„sprogstama” medžiaga — žvakė, 
žibale pamerktas skuduras. 
Parašiutininkų komandos 
„nuleidžiamos” apie 1 km nuošios 
būstinės, tai yra, nuvedamos ar 
(geriau) automobiliu nuvežamos, 
užrištomis akimis. Paduodamas 
komandai kompasas ir ta 
žemėlapio dalis, kuri parodo kelią 

iš „numetimo” vietos iki būstinės. 
Tikslas — nukeliauti ir uždegti 
„sprogstamą medžiagą", kurią 
saugo sargai (bet sargai negali 
prieiti arčiau negu 10 ra nuo 
puodo). Kiekvienas žaidėjas 
degtukų užkiša už kairės kojinės: 
kai sargai gaudo, turi atimti 
degtuką. Jei puolėjai uždega 
puodą — laimi; jei nepasiseka, 
sargai laimi.

9. NAKTIES GARSAI. Dešimt 
skautų ar skaučių pasiima su savim 
priemonę kokį nors garsą paleisti, 
pvz. armoniką, tylią švilpynę, 
skambutį, būgną ir kt. Visi kiti 
žaidėjai susirenka viduryje ir išeina 
garsų klausytis: turi surasti ir 
užrašyti, kur žaidėjas buvo, kokį 
garsą darė ir kaip. Garsus darantieji 
turi būti ir šiek tiek matomi, nevisai 
pasislėpę. Tikslas — kiekvienas turi 
surašyti visus 10 garsų ir sugrįžti į 
ploto vidurį. Jei yra jaunesnių, 
žaisti poromis — jaunesnis su 
vyresniu.

PASTABA: Pagal skautų 
papročius, - nakties žaidimai 
žaidžiami dar neatsigulus, neilgiau 
1 ar 1-12 vai. po laiko, kada turėtų 
jau ilsėtis. Sutarti dėl signalo, kuris 
reikštų „susirinkti” (varpas, daug 
trumpų švilpukų ar pna.). 
Žaidžiama kuo tyliau ir saugiau.
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P HAIČIU ES
ll-os MiRGOS 

DRAUGOVĖS ISTORIJA

Pirmiausia „Saulės” gim
nazijoje Kaune buvo įkurta 
paskaut. Labanausko skiltis, kuri 
veikė drauge su seminarijoje es
ančia draugove. 1926 metais spalio 
21 dieną įsikūrę „Mirgos” 
draugovė vadovaujama Vaišnytės. 
Po metų, būtent 1927 mt. draugovę 
paėmė Onutė Barauskaitė, vėliau 
Genovaitė Barauskaitė. Per tuos 
kelis metus draugovės veikimas 
buvo nekoks, sueigų reikėjo laukti, 
kaip giedros po lietaus. Bet 1928 
metais, draugovei vadovauja gyva 
pask. M. Barniškaitė, o 1929 m. 
žiemą mok. O. Sakalaitė.

1929 mt. įvykusioj skautų-skau- 
čių parodoj, draugovė gauna I-mo 
laipsnio pagyrimo lapą už knygų 
vedybą. 1930 mt. draug. Ona 
Sakalaitė draugovę apleidžia, ją 
pavesdama mok. Bronei 
Pleškaitytei. 1931 mt. vėl grįžta 
(buvus O. Sakalaitė) S. M. Celina. 
Draugovėj veikė 3 skiltys, o vėliau 
keturios. Dėl susipainiujusių 
kliūčių, 1933 mt. S. M. Celina turi 
apleisti draugovę susidėjusią iš 80 
skaučių. Tokiai draugovei 
vadovauti viena d-kė negalėjo, 
teko dalinti į 2 dali: II „Mirgos" d- 
vė vad. skilt. Reklaitytės ir VII! 
„Mildos" d-vė vadovaujama skiltn. 
N. Venclauskaitės. Ir draugovė, 
kuri 8 metus svyravo tarp gyvybės ir 
mirties nežuvo — ir reikia tikėtis, 
kad nežus!

Žinios apie draugovės istoriją pai
mtos iš Kauno Rajono Tunto 
tuntininko vyr. skautininko 
Voldemaro Šenbergo istorinio 
albumo. 1919-V-9 — 1934-V-9 d. 
Paruošė v.s.vl. Bacevičius.

Ei, skautės, grečiau į stovyklą!

Eilėraštis: Viktutės Tumaitės

Ei skautės greičiau į stovyklą!
Jau džiaugsmo saulutė mus šviečia.
Ei, skautės, pirmyn mes į gamtą! 
Nudžiugę paukšteliai mus kviečia.

Skubėkim, oi sesės, skubėkim 
Greičiau į stovyklą mes bėkim! 
O ten, prie didingojo laužo 
Užtrauksim mes dainą galingą!

Ei, greičiau skubėkim į mišką 
į gamtą kur pilna grožybių 
Išgirsim mes balsą trimito 
Ir vedančią žvaigždę rytinę.
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KAIP MIŠKĄ 
APSAUGOTI KAI* 

IŠKYLAUJAME

1. Neštis kartu plastinį šiukšlėms 
maišą, nes nei skardinės, nei kiti 
indai ar aliuminis popietis negali 
būti užkasamas ar paliekamas. 
Šiukšlių maišą išmesti parko 
šiukšlyne ar parsivežti namo.

2. Virti ir šildytis pečiuku, 
pagamintu iš skardinių. Pavyzdžiui, 
pradurti ir iškirpti keturkampę 
kelių litrų ar didesnę skardinę, arba 
tik paprastą skardinę, kaip 
parodyta iliustracijose. Toks 
pečiukas greit šildo, mažai 
tenaudoja malkų, nerūksta. 
Mažiau gaisro pavojaus. Jei 
iškylaujama, kur malkų nėra, neštis 
dujų ar alyvos pečiuką, arba neštis 
medžio anglių ir deginti savos 
gamybos pečiuke.

3. Niekad neverdama ir 
nešildoma rąstais. Nuvirtę, seni 
rąstai yra puiki vieta visokiems 
vabalams ir gyviams slėptis, o šie 
sVarbūs gamtos gyvenimui.

4. Niekad nekasti duobių 
židiniams, ugniavietėms ar 
šiukšlėms deginti, nes nenorime 
velėnos ar žemės paviršiaus ardyti. 
Skautai nebenaudoja skruzdėlynų - 
pečiams ir neiškasa atkriaušių 
pečiams. Labai, labai retai tereiškia 

palapines apkasti nuo lietaus: jei 
reikia apkasti, palapinė negeroje 
vietoje pastatyta.

5. Kirvis naudojamas tik 
malkoms kapoti, o ne medžiams ar 
medeliams kirsti. Savininkas 
nurodo, kur galima kirsti ir ką 
naudoti. Jei kertame medj 
palapinių kuolams, stiebams ir t.t., 
šį inventorių pasiliekame, kad 
antrą kart nereikėtų kirsti.

6. Ungis kūrenama atsargiai:

KAIP SUGADINTI 
MIŠKĄ

Skautas gamtos draugas. Nors 
skautai mažiau sužaloja gamtą 
negu kiti žmonės, tai daroma iš 
nežinojimo arba neatodairos, ne iš 
blogos valios. Miškuose, parkuose 
ir stovyklavietėse gamtai kenkiama 
šiais būdais, apie kuriuos vadovai ir 
vadovės savo skautams ir skautėms 
primena: 

saugioje vietoje, nedidelė ugnis; 
vengti sužaloti žemę ar šakas virš 
laužo. Visada visai užgesinama, kai 
išeiname.

7. Upėse, užvankose, balose, 
įlankose ir jūroje nemetame 
šiukšlių. Taip pat nesimaudome 
(muilu) ar kitaip neteršiame 
vandenų.

8. Stengiamės pažinti augalus, 
kurie įstatymu saugojami.

1. Išversti tvoras ar tvora lipti, 
kad kenkėjai galėtų laisvai suago- 
jamas vietas terioti.

2. Vaikščioti, kur neseniai 
pasodinta žolė, krūmai ar medeliai, 
nes daigai nulūžta ir išdžiūsta.

3. Lipti per sudėtų akmenų 
užtvankas, išvartant akmenis.

4. Išardyti ar „pasiskolinti” rąstų 
ar malkų iš sudėtų malkų krūvų, 
kurios bus parduodamos ar 
išvežamos.

5. Eiti griovių pakraščiais, išar

ia UPŪS IR SAUGUS IŠKYLŲ 
PEČIUKAI: A. Skylės, ant kurių 
statomi puodai. B. Skylės malkoms. 
Apskritame pečiuke tokią skylę 
išpjauti abejose pusėse. C. Vinių 
skylės orui. D. Prie viršaus vienoje 
pusėje didesnės skylės, kad dūmai 
ir liepsna išeitų. Abu pečiukus 
galima pastatyti taip, kad gerai 
trauktų dūmus. Tokie namų 
gamybos pečiukai apsaugo gamtą, 
sutaupo malkų.
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dant jų krantus.
6. Mesti lapus ar šakas į griovių 

ar upelių vandenį. Tai užkemša 
nutekėjimą, kuris turėtų žemę 
nusausinti. Perdrėgna žemė 
naikina medžių šaknis.

7. Surinkti nukritusias miško 
pakraščio šakas, kurios prilaiko 
nukritusius lapus ir taip išlaiko 
žemėje drėgmę.

8. Nuplėšti ar nulaužti 
nedidelių medelių šakas, kurios 
sugadina visą medelį.

9. Pjaustinėti raides, širdis ar 
kitus ženklus medžių žievėje, 
mesti kirvius ar peilius į medžius. 
Tai sugadina medieną.

10. Kalti vinis j gyvus medžius. 
Kartais medis nuvežamas į lentp
jūvę, vinis sugadina ar nulaužia 
lentpjūvės pjūklą, kartais net 
žmogų užmuša.

11. Neatsargiai deginti ugnį ar 
laužą miške. Tuo prasideda gaisrai.

12. Palikti butelius miške, 
kuriuos vaikai ar suaugę sudaužo. 
Ir lapė ir iškylautojas net už šimto 
metų gali prasipjauti koją.

13. Išmesti miške skardines, 
maišus, kitas liekanas. Skardinių 
pakraščiai pjauna kaip stiklas.

Rusvuolė (angliškai Lady's Slipper) 
saugojama įstatymu Lietuvoje, 
Šveicarijoje, JAV-bėse ir kituose 
kraštuose.

PAUKŠČIŲ STEBĖJIMAS

Paukščius stebėti lengviau 
vienam, nes didelis žmonių 
skaičius ir triukšmas paukščius 
išgąsdina. Kiek rūšių paukščių 
apsilanko namų kieme? Kiek yra 
parke ar stovyklavietėje? Atsakyti 
klausimą galima tik gerais užrašais: 
data, paukščio pavadinimas, kur 
matytas ir pastabos. Kaip nusekti 
paukštį, kaip stebėti jo elgesį., 
lizdą?

1. Kiek įmanoma, būti šešėlyje • 
ar eiti taip, kad saulė būtų už 
(žmogaus) nugaros.

2. Eiti tyliai, lėtai ' e staigių 
judėsiu.

3. Apsirengti tamsiai, šviesūs 
drabužiai labiau pastebimi.

4. Paukščius stebėti su 
asmenimi, kuris paukščių rūšis ir 
papročius pažįsta.

5. Stovėdamas ilgesnį laiką prie 
medžio ar prie upelio ar šaltinio, 
skautas gali pamatyti daug įvairių 
rūšių paukščių.

6. Pažinti paukščius, kurie 
naudingi ir kurie kenkia. Iš viso, 
paukščiai yra naudingi, net tie, 
kurie aplesa vaismedžius, nes jie 
sunaikina vabalus, kirmėlės ir kitus 
vaisių kenkėjus.

7. Suradusi lizdą, skautė niekam 
apie lizdą nesako. Nebent ji tikra, 
kad tas asmuo lizdo nesugriaus ir 
paukščiukų neišbaidys.

8. Ilgai prie lizdo nestovėti, nes 
savininkai gali bijoti priskirsti, ir 
taip arba jų kiaušinėliai atvės arba 
mažiukai liks alkani.

9. Niekad paukščio kiaušinėlių 
neliesti ir lizdo, kuriame perima, 
nelankyti daugiau kaip du kart per 
savaitę.

10. Pastebėti paukščio snapą — 
kaip jis tinka maitintis. Paukščiai 
sulesa ir žmogaus valgio likučius, 
tik neduoti paukščiams sūraus 
maisto. Kieme gera turėti 
paukščiams girdyklą ir maudyklą.
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Skauto pareiga padėti vargšamsŠtai, baigiasi drėgnas ir purvinas ruduo ir. artėja šalta, daugeliui kam didelių rūpesčių teikianti, žiema. Nė visiems mums ta žiema jau tokia baisi ir nelaukiama. Ko gi mums jos bijoti, jei turime iki sočiai pavalgyti, šiltai apsirengti ir jaukią, šiltąjpastogę gyventi. Tačiau mūsų visuomeninis gyvenimas dar nėra tiek tobulas, kad visi žmonės turėtų bent minimumą pragyvenimui reikalingų išteklių ir sąlygų. Iš antros pusės, ir patsai žmogus dažnai yra kaltas, kad pats ir jo artimieji atsidūrė beviltiškame skurdė ir varge. Ypatingai reikia įsidėmėti, kuo gi kalti vaikai, paliegėliai ir seneliai, kurie dėl vienokių ar kitokių priežasčių nebeturi jais pasirūpinančių artimųjų.Šiems vargšams. į pagalbą eina ir valstybė, ir bažnyčia ir įvairios visuomenės organizacijos. Reikalingoms lėšoms ar daiktams surinkti skiriama iš turimų .išteklių, rengiami labdaringi vakarai ir baliai, renkamos aukos, lankant butus ir įstaigas, organizuojamos viešos rinkliavos gatvėse, sudaromos pelningos loterijos ir pan. Ne nuošalėje nuo . viso šito darbo■ stovi 'ir skautai. Iki šiol bent taip būdavo, kad patys skautai laikė savo pareigą šiuose geruose darbuose dalyvauti. Tos pačios nuomonės buvo ir yra-ir kitos organizacijos, nes jos, ką šioje srityje pradėdamos daryti, visuomet pasiprašydavo ir skautų talkos.Dabar, kada jau tampa aktualūs žiemos pagalbos klausimas, tenka ties šiuo reikalu stabtelti, jį apsvarstyti ir padaryti kokias nors išvadas, nes dėl skautų dalyvavimo viešose rinkliavose yra pasireiškę skirtingų nuomonių skautų tėvų, mokytojų, skautų vadų ir pačių skautų tarpe. Ypač ryškiai tas pastebima Kaune, kuriame tos aukos labai dažnai renkamos^ Dalis tėvų, mokytojų, skautų vadų ir skautų mano., kad skautai nėia labdarybės organizacija ir dėl to jie neprivalo aukų rin

kimo talkose dalyvauti; be to, esą, aukų rinkimas demoralizuojąs jautrios sielos jaunuomenę, nes tas pats aukos •prašymo momentas sunkiai žeidžiąs jaunuolio dvasią.Vargu, ar su šitokiais samprotavimais būtų, galima sutikti. Aš gerai atsimenu, kokiu nusiteikimu aš rinkau aukas prieš 15—13 metų, dar jaunas skautas ^būdamas. Jaučiausi einąs didvyriško darbo-dirbti. -Širdyje turėjau nugalėti didelį nemalonumą prašyti paaukoti vargšams, bet jį nugalėdamas jaučiau darąs moralinę auką tiems patiems vargšams. Tada aš supratau, kad dirbu didelį ir garbingą darbą. Manau, kad sąmoningas idealistas skautas tą patį išgyvena ir šiandie. O jei taip, tai kame gi čia jaunų sielų demoralizacija? Priešingai., čia vyksta jaunų sielų praktinė moralizacija, dorinimasKad dalis tėvų, mokytojų, skautų -vadų ar-skautų nepalankiai. žiūri į skautų talką aukų . rinkime, manau, yra kitos priežastys. Jos yra kasdieninės, praktiškos priežastys. Kai Kaune aukų rinkimas būna labai dažnas, tai tėvams, skautų vadams ir patiems skautams jos .pradeda įkyrėti. Reikia pateisinti ir tėvus, kurie kiekvieną sekmadienį nemato savo vaiko, ir skautų vadus — kurie sekmadieniais nebegali padaryti nei. sueigų, nei iškylų. Bet šio nepatogumo galima išvengti tinkamai susiorganizavus. Kaune yra tiek daug skautų, kad tinkamai pasiskirsčius /laiką tarp atskirų draugovių, kiekvienam skautui gali tekti dalyvauti aukų.rinkimo talkoje nedaugiau kaip vieną kartą per metus. Dėl šio ne- susiorganizavimo, juk negalima smerkti iš esmės kil-. naūs vargšams patarnavimo darbo. Tarnyba artimui,, ypač silpnajam ir vargšui — juk tai kilniausia skauto pareiga.Atsisakydami dalyvauti aukų rinkimo talkoje paneigiame kilnų skautybės ideologijos’momentą patarnauti artimui, nustojame tikros gyvenimiškos auklėjimosi mokyklos, paliekam spragą vargšų aprūpinime ir vis dėlto nesurandame kitų, realiai šią visuomeninio gyvenimo žaizdą gydančių, /būdų.. 'K. Palčiauskas.
Skautų Aidas, 1938 m.
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v.s. Kazys Palčiauskas
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MAŽŲ VAIKŲ 
PRIEŽIŪRA

Mergaitės ir berniukai kartais 
užsidirba sau kišenpinigių, 
sutaupo pinigų stovyklai ar 
mokyklai, prižiūrėdami savo 
giminių ar kaimynų vaikus. Ilgų 
metų patirtis rodo, kad mažus 
vaikus prižiūrintis asmuo turėtų 
prisiminti šiuos dalykus:

1. Visada turėti telefoną ir 
adresą vietos, kur vaikų tėvai yra. 
Jeigu išėjo j kiną, turgų ar kitą vietą, 
kur jų telefonu pasiekti 
neįmanoma, pasižymėti paslaugių 
kaimynų ar kitų žmonių numerį, jei 
kas atsitiktų. 

nemėgsta, ar kd nors jam neduoti? 
Vasarą vaikams reikia daug skysčių.

9. Kas vaikui patinka — žaisti, 
skaityti, ką nors kita veikti? Ar jam 
ar jai reikia ruošti pamokas, atlikti 
namų ruošos darbus?

10. Ar galima laukan išeiti 
pasivaikščioti? Kiek toli ir kur?

11. Žinoti, kada vaikai eina gulti. 
Sužinoti, ar šeima turi papročių, 
pavyzdžiui, pasimelsti prieš gulant, 
paskaityti pasaką, paduoti ypatingą 
žaistlą ar meškiuką, palikti uždegtą 
šviesytę.

12. Kaip vaikus sudrausminti? 
(Niekad nereikėtų vaikų lupti!).

13. Iš tėvų sužinoti, ar yra 
ypatingų šeimos taisyklių: kiek ir 
kada žiūrėti televizijos, kur gali eiti 
ar neiti.

4. Savo draugus galima 
pasikviesti tik tada, kai šeimos tėvai 
leidžia.

5. Jei tėvai labai vėlai grįš, 
pasiteirauti, ar galima užmigti, kai 
visi vaikai jau miega.

6. Iš anksto sutarti, kiek tėvai 
mokės už priežiūrą. Paprastai 
mokama daugiau, jeigu prižiūrima 
kelių šeimų vaikai.

7. Kadangi vaikų priežiūra yra 
laisvas darbas, galima iš anksto 
susitarti, jeigu tą vakarą turi eiti į 
sueigą, repeticiją ar kitur.

8. Tik prityrę vaikų prižiūrėtojai 
gali apsiimti prižiūrėti kūdikius, 
kuriems reikėtų keisti vystyklus ar 
kitaip juos prižiūrėti.

Mažų vaikų priežiūra gali būti ir 
geras darbelis, nebūtinai pelningas

2. Žinoti, kada tėvai grįš namo.
3. Pasižymėti gydytojo telefono 

numerį.
4. Žinoti, kur parašyti 

ugniagesių, policijos ir kiti svarbūs 
telefonai.

5. Mokėti teikti pirmąją 
pagalbą.

6. Prie savęs turėti popietį (ar 
užrašų knygutę) ir pieštuką, jei 
tėvai nori ką nors pasakyti arba kas 
nors paskambina, kai jų nėra.

7. Iš tėvų sužinoti šeimos 
naudojamus ypatingus žodžius 
ryšium su ėjimu į prausyklą.

8. Paklausti tėvus apie vaikų 
valgymo ar valgydinimo papročius. 
Ar mažasis vaikas pats valgo, ar 
reikia jį maitinti? Ką mėgsta ir ko

14. Jei šeimoje kalbama 
lietuviškai, vaikus prižiūrintis ber
niukas ar mergaitės taip pat su 
vaikučiais lietuviškai kalba.

Kaip visur, mandagumas labai 
svarbus, kaip ir pagarba žmonėms 
ir namams:

1. Sutvarkyti ar valyti bet kokią 
netvarką — papiltą maistą ar pan.

2. Valgyti ir vaikams duoti 
valgyti tik tai, ką tėvai-pasako. Jei 
ištuštini šaldytuvą ar spintą, antrą 
kartą nekvies vaikų prižiūrėti.

3. Kadangi tėvai gali bandyti 
paskambinti, telefonu 
nesinaudoti, arba labai trumpai 
tekalbėti.

užsiėmimas. Kiekvienu atveju, 
atsarga ir mandagumas duos 
progos kitiems žmonėms dažnai 
padėti.
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fu mano motinėle Liaudies daina, 
kanonas J. Zdaniams.

2.Kol mane užauginai, 3.Dienelę ant rankelių,
Kol mane išauklėjai, Naktelę prie lopšelio.
Tu prarymojai baltas rankeles Tu pražiūrėjai šviesias akeles
Ant baltę priegalvėlių. Į, mane žiūrėdama.
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mušti didžioji scum
LSS AUSTRALIJOS

SKAUTĖ - 
GERIAUSIA MOKINĖ

Vasario 16 d. minėjimo proga, 
1982 metais geriausiai baigusiai 
Sydnejaus Lituanistinius Kursus 
mokinei, Lindai Bieliūnaitei, buvo 
įteikta ALB Krašto Valdybos ir 
Australijos Lietuvių Fondo piniginės 
dovanos.

Mums džiugu prisiminti, kad sesė 
Linda yra skautė. Gimusi Sydnejuje, 
lankydama australų pradinę, 1971 -76 
lankė ir Sydnejaus Lietuvių Parapi
jos Savaitgalio Mokyklą, o 1978-82 
bėgyje — Lituanistinius Kursus.

Sesė Linda įsgojo į jaun. skaučių 

„Šešupės” draugovę 1971 m.; 1972 
m. davė paukštyčių įžodį, 1977 — 
skaučių, 1979 — prityrusių skaučių. 
1980, kaip jauna „Aušros” Tunto 
skaučių vadovė, pakelta į 
pasklitininkės laipsnį. Mėgsta 
stovyklauti ir bendrauti jaunimo 
tarpe. Yra ilgametė (nuo 1977 m.) 
Tautinių Šokių Grupės „Sūkurys” 
šokėja.

Praeitais metais baigusi Canter
bury Mergaičių Gimnaziją, šiemet 
pradėjo studijuoti Sydnejaus N.S.W. 
universitete.

Šia proga palinkėkime sesei 
Lindai sėkmės siekiant aukštojo 
mokslo.

B. Ž.

KAZIMIERINĖS
SYDNEJUJE

Šv. Kazimiero Diena Sydnejuje 
paminėta kovo 6-tą. Pamaldų metu, 

šv. Joachimo bažnyčioje, Lidcombe, 
Mišias atlaikė prel. P. Butkus, 
pamokslą pasakė kun. P. Martūzas. 
Skaitymus ir aukų atnešimą atliko 
jaunieji — čia suėję minėti savo 
Globėjo šventės — ateitininkai ir 
skautai. Skautų „Aušros” Tuntas 
pamaldose dalyvavo organizuotai su 
savo vėliava. Giedojo, Br. Kiverio 
vad. „Dainos” Choras.

Po pamaldų, parapijos salėje, 
įvyko „Kaziuko mugė”. Čia savo 
stalus, su įvairiomis prekėmis buvo 
išstatę įvairios organizacijos. Skautai 
aprūpino mugės lankytojus karštom 
dešrelėm ir kopūstais bei riestainiais 
(„barankom”).

B. Ž.

Aptariama Lituanicos tunto 
veikla. Tuntininkas s. J. Kir- 
velaitis, Brolijos vyr. skau
tininkas v.s. V. Vidugiris ir 
Vidurio raj. vadeiva v.s. A. 
Paužuolis
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Skautų vadovai ir vadovės padeda 
Ramovėnams suruošti minėjimą ir 
parodyti Prez. A. Smetonos filmą. 
Iš k. v.s. S. Ilgūnas, ps. Vyt. Žmuid- 
zinas, vyr.sk. A. Olienė, ps. E. 
Vidmantas, ps.G. Skučienė irs.v. R. 
Tamošiūnas.

Kun. S. Kulbis laiko pamaldas 
Romuvos stovykloje.

V.s. Č. Senkevičius riša mazgelį 
Gailiui Draugeliui kuris šiuo metu 
gyvena Japonijoj.

22

Dega Romuvos stovyklos pirtis.
Gesina L. Saplys ir M. Rusinas.
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. . . PASITAIKO 
JUOKŲ . . .

— Pone kaimyne, ilgiau 
nebegalima pakęsti: mano duktė 
buvo priversta nutraukti 
dainavimo pamokas, kadangi jūsų 
šuva be perstojo kaukė.

— Gerbiamasis, nieko negaliu 
padaryti. Jūsų duktė pradėjo pir
moji! . . .

Atsiprašau, bet turiu paruošti pavakariams kakavą ...

Tuntininko sūnus

Žmogus, kurj Įkando šuo, 
atėjo j polikliniką.

— Argi jūs nežinot, kad 
gydytojas priima nuo dvyliktos iki 
trijų? — sako jam sesuo.

— aš tai žinojau, bet šuo, 
matyt, nežinojo. Jis jkando mane 
ketvirtą valandą.

Mokytojas klausia vaikus, 
kokio didumo yra kupranugaris. 
Kol kiti tyli, vienas tuojau pakelia 
ranką.

— Tokio didumo, kaip aš.
— Kodėl gi kaip tu?
— Mano tėvelis vis sako, kad 

didesnio kupranugario už mane 
negali būti.

* * *

Kirpėjas duoda paskutinius 
nurodymus savo mokiniui, kuris 
ruošiasi skusti pirmą klijentą:

— Neskubėk, Jonai, žiūrėk, 
kad neįsipiautum!

Knygoje taip neaiškina

90.741’05
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