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SKAUTĖ DRAUGĖ SAVO
ARTIMUI IR SESUO

KITAI SKAUTEI

Pradėsiu šią temą atsakydama j 
klausimą: „Kas yra mano artimas?” 
Mano nuomone pirmieji artimi 
asmenys yra mano tėvai, sesutės, 
broliai, seneliai. Paskiau eina mano 
mokyklos draugės ir draugai, 
kaimynai ir kiti asmenys,su kuriais 
aš turiu bendrų reikalų 
kasdieniniame gyvenime.

Pirmą dalį šio skaučių įstato aš 
suprantu, kad skautė, būdama 
draugė savo artimui, turi būti 
draugiška, maloni, mandagi, san
tykiaudama su artimais asmenimis. 
Labai sunku yra išlaikyti gerą 
nuotaiką, šypseną, būti 
pasiruošusiai padėti ir patarnauti 
artimui, jeigu ji ar jis to reikalingi. Si 
skautės įstato dalis stato jai labai 
didelius reikalavimus, kuriuos yra 
labai sunku išpildyti kasdieniniame 
mūsų gyvenime. Niekas skautės 
nemegs, jei ji bus pikta kaip širšė, 
susiraukusi kaip džiovinta slyva. Tai 
yra priešingybės draugiškumui.

Mūsų katalikų religija paaiškina 
kas yra tavo artimas, ir Kristus savo 
palyginimais tai paaiškino žydams, 
kad gailestingas samarijietis, kuris 
rūpinosi ir globojo plėšikų paliktą 
nuskriaustąjį žydą, buvo tikrasis 
artimas ir atliko savo pareigą geriau 
negu j,o tautybės dvasiškiai. Kartais 
gal mums ir nepatiktų to žmogaus 
išvaizda, elgesys, bet mūsų artimo 
pareiga būtų jam padėti, jeigu jis 
yra reikalingas tos mūsų pagalbos.

Gal didelių darbų rečiau 
pasitaiko kasdieniniame 
gyvenime, bet mažesnių tikrai 
netrūksta. Dažnai matome, kad 
mūsų artima neteisingai elgiasi ar 
kalba* — bandykime rasti būdą 
perspėti ar patarti, kad taip 
nedaroma. Tai yra nelengvas 
uždavinys, bet prie gerų norų ir 
pasiryžimo viską galima gyvenime 
atsiekti.

Teresės Gaidelytės nuotr. Takas Jubiliejinėje stovykloje
CxX^XXXxXxXXX>3S>0C><X><M^

Kitą įstato dalį '■„Skautė yra 
sesuo kitai skautei” aš suprantu, 
kad santykiai su kitomis skautėmis, 
turi būti dar artimesni negu būti 
drauge. Šeimoje brolis ar sesuo yra 
nariai, su kuriais mes 
kasdieniniame gyvenime ben
dradarbiaujame, mus riša bendros 
problemos ir gyvenimo 
reikalavimai. Mus lietuvaitės 
skautes riša bendra kilmė, kalba, 
papročiai, uniformos ir mūsų 
įstatai. Tad mes esame daugiau 
negu draugės. Būti seserimi reiškia 
priklausyti tai pačiai šeimai, jos 
narių pareiga yra dirbti kartu, 
klausyti viena kitos ir reikalui esant 

padėti.
Mūsų lietuvaičių skaučių yra 

didelė pareiga rūpintis ir dirbti dėl 
Lietuvos nepriklausomybės 
atgavimo, o tas darbas bus daug 
sėkmingesnis, jeigu męs dirbsime 
sklandžiai kartu kaip viena šeima. 
Mes turime palaikyti savo tarpe 
lietuviškus papročius, tradicijas, o 
labiausiai turime palaikyti lietuvių 
kalbą gyvą, kad ji neišnyktų iš 
pasaulio tarpo. Tad mums 
lietuvaitėms skautėms vykdant šį 
įstatą: sesės skautės savo tarpe 
turime kalbėti lietuviškai, nes tai 
yra mūsų sesių šeimos įstatas.

vyr.sk.sl. Ramunė Gaižutytė
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lietuvių Skautų Sąjungos 1983 ro. 
Jubihejmes AUŠROS Stovyklos 
(VII.31—V1II.13) Aurora, Ont.

Canada
BIULETENIS Nr. 4.

Motto: Stiprėkime, dirbdami kar

tu!
Šūkis: Aušra, Lietuva — segyvuoj 
Skautija!

Š.m. gegužės 14 d. įvyko JS 
vadovų sąskrydis Woodland Trails 
Scout Camp, Aurora, Ont. 
Dalyvavo apie 50 vadovų-ių, kurie 
aptarė Brolijos, Seserijos 
programas, apžiūrėjo paskirtas 
stovyklavietes ir planavo jų sut
varkymą. Bendruose posėdžiuose 
buvo atsakyta j daugybę vadovų 
klausimų, o administraciniuose 
buvo suplanuoti paskutiniai 
pasiruošimai ar reikalingi įrengimų 
pakeitimai. Numatytas menu čia 
neskelbiamas dėl vietos stokos.

Registracija vyksta gerai, jos 
data pratęsiama ir- visi kviečiami 
dalyvauti JS Brolijos, Seserijos ar 
ASS stovyklose. Prašau galimai 
greičiau registruotis pas s.fil. 
Kęstutį Ječių, 1310 Wayside Dr., 
Villa Park, IL 60181.

Bendrijos stovyklai yra paskirti 
du namai (lodges) atskirai vyrams ir 
moterims, talpinantys po 30 
asmenų ar, su priedinėm lovelėm, 
dar daugiau. Šiai stovyklai 
vadovaus v.s. Petras Molis ir joje 
gali stovyklauti visi suaugę Są
jungos nariai,neturį galimybių būti 
šakų stovyklose.

Dar vis reikia šeimininkių talkin
ti JS maisto paruošime. 
Šeimininkėms nereikės mokėti 

stovyklinio mokesčio ir už vieną 
vaiką reikės mokėti tik registracijos 
mokestį. Jos gyvens kambariuose 
(trys ponios viename) ir darbas bus 
skirstomas pamainomis. Jei galite 
talkinti ar numatote^ kas galėtų 
padėti, prašau pranešti savo 
vietovės tuntininkui,-ei arba v.s. Č. 
Senkevičiui, v.s. J. Paroniui, s, K. 
Ječiui ar man.

Jubiliejinės Stovyklos pašto 
adresas yra:
LITHUANIAN SCOUTS JAM
BOREE
Woodland Trails Scout Camp 
RR 4 Stouffville, Ont. LOH 1L0 
Canada
(Nepamiršti įrašyti pavardę, kam 
siunčiamas laiškas)
Tel. 416-888-1986 (skambinti tik 
labai svarbiu atveju).

įlotu mm

/ Woodland Trails Canados skautų 
stovyklavietę suvažiavo LSS 
vadovybės nariai pasitarti jubilie
jinės stovyklos Aušros reikalais. 
Viduryje sėdi: vyr.skn. V. Vidugiris, 
vyr.skn. D. Eidukienė, LSS Tarybos 
pirm. S. Miknaitis, v.s. j. Paronis, S. 
A. Miškinienė, v.s. A. Treinys.

Nuotr. Vlado Bacevičiaus
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Woodland Trails 
stovyklavietės 
apžiūrėjimas.
Yčas,Jarūnas, Vilkas, 
Orentas,
vyr. skn. V. Vidugiris, 
Belzinskas, Pavilionis.

Nuotr. V. Bacevičiaus

Apmokami telefonai bus 
įrengti prie registracijos — 
krautuvėlės — ambulatorijos 
namo, kuriais galės naudotis visi 
stovyklautojai. Skambinant bus 
galima sumokėti pinigais arba 
skambinti „collect” būdu, ar 
naudotis telefonų bendrovių 
kredito kortelėmis.

Savaitgalio apsinakvojimui 
motelių informacijas galima gauti 
paskambinus:
Hotel Aurora 416-727-1312
Bell’s Corner Motel 416-895-2131 
Blackhawk Motor Hotel 416-884- 
9171

Vykstantiems automobiliais 
pridedu rengimo komiteto 
paruoštą žemėlapį (žiūr. priedą). 
Atskrendantys lėktuvais gali 
vadovautis nurodymais, surašytais 
pridedamame lape, kurį t.p. 
paruošė rengimo komitetas. 
Atskrendą grupėmis gali iš anksto 
kreiptis j v.s. Česlovą Senkevičių ir 
susitarti dėl tiesioginio sutikimo 
aerodrome.

Paskutinėmis žiniomis, iš už
jūrio atskrenda žemiau išvardinti 
broliai k sesės:
Iš Australijos: v.s. Balys Barkus, v.s. 
Bronius Žalys, s. dr. Rimas Šarkis, 
sk.vytis Algis Bindckas ir sk.vytis 
Petras Volodka.

Iš Anglijos: v.s. Bronius Zinkus ir 
ps. Irena Cerdžiūnienė,
Iš Vokietijos: sesė iš Vasario 16 
Gimnazijos ir
Iš Brazilijos: s.v. Markus Lipas.

Lietuvių Dienų proga at
vykusioms užjūrio broliams ir 
sesėms Chicagos skautininkių 
draugovė ruošia priėmimą 1983 m. 
liepos 1 d., 10:00 v.r. iki 3:00 v.p.p. 
Tėviškės parapijos salėje, 6641 S. 
Troy St., Chicago, IL. Sesės 
skautininkės kviečia visus 
dalyvauti.

Po biuletenio Nr. 3 išleidimo 
įvyko kai kurie JS vadovybės 
papildymai:
s. kun. Simanavičius, OFM, iškilm
ingų pamaldų tvarka.
ps.fil. dr. Dalė Petreikytė, ASS 
Stovyklos viršininkė

Kaip minėjau, JS nuolatiniai 
vyks dvi parodos, kurias ruošia ir 
tvarko s. Algirdas Vaitiekaitis ir v.s. 
Liudas Ramanauskas. Tai lietuviško 
skautavimo ir Lietuvos Pažinimo 
paroda ir Kaziuko Mugių 
eksponatų paroda. Tuntininkai 
prašomi atsivežti savo tunto 
eksponatus. Šias parodas 
organizuotai lankys skautai, kaip 
numatyta Brolijos ir Seserijos 
programose, o savaitgalyje jas 
apžiūrėti kviečiami JS lankytojai ir 

svečiai. Brolijos ir Seserijos tautinio 
auklėjimo skyriai, vadovaujant“s. 
Liūdai Rugienienei, ruošia 
užsiėmimų programą ir 
atitinkamus įrengimus, kuriuos 
savaitgalyje galės apžiūrėti ir 
svečiai.

JS krautuvėlėje, kurią veda s. P. 
Saplienė ir s. D. Keršienė, js 
galima įsigyti stovyklinių 
baltinukų, vaisvandenių, ledų ir kt. 
Sk. Fondas paruošė JS metalinius 
ženklus ir JS vokus, kuriuos par
davinės stovykloje. Be to, privatūs 
asmenys galės įduoti pardavimui 
krautuvėlėje lietuviškus rankdar
bius, kaip medžio drožinius, 
juostas, audinius ir kt. Už šias 
prekes bus imamas nustatytas 
procentinis uždarbis JS naudai.

Stovyklavietėje baigiamas 
įrengti naujas baseinas talpinsiąs 
120 asmenų. Už tvarką ir apsaugą 
bus atsakingas Kanados admin, 
vandens apsaugos direktorius. Jam 
talkins keturi LSS nariai, turį 
Raudonojo Kryžiaus vandens ap
saugos pažymėjimus. Jūrų skautai,- 
ės kai kuriems užsiėmimams, 
numatytiems Brolijos Seserijos jūr. 
sk. pastovyklių viršininkų, bus 
vežami autobusais prie ežero.

Drausmės ir tvarkos 
reikalavimai buvo aptarti
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LSS Tarybos pirm. S. Miknaitis 
praveda posėdį dėl Jubiliejinės 
stovyklos organizavimo.

Nuotr. Vlado Bacevičiaus

K*X‘X«*X*X*X*X*X*:

minėtuose JS vadovų 
pasitarimuose gegužės 14 d. Pakar
totinai primenu, kad tai yra ben
dras LSS reikalas. Šakos savose 
stovyklose griežtai prižiūrės, kad 
nebūtų prasižengimų skautiškai 
tvarkai. Už alkoholinių gėrimų, 
narkotikų ir t.t. naudojimą ar 
turėjimą JS nusikaltę bus 
baudžiami iki pašalinimo iš 
stovyklos.

Skautai j JS gali atvažiuoti tik 
sekmadienį, liepos 31 d. Tačiau 
vadovai gali atvykti šeštadienį po 
pietų, kad galėtų pasiruošti skautų 
priėmimo tvarkai sekmadienį.

Visi privalo iš stovyklos 
išvažiuoti šeštadienį, rugpjūčio 13 
d. iki pietų. Negali pasilikti net 
vadovai, nes parengimo komiteto 
nariai privalo šeštadienį užbaigti 
paskutinius sutvarkymo darbus ir 
perduoti stovyklavietę kanadiečių 
sk. administracijai. Bet kuriuo 
metu išvykstantys skautai ar 
vadovai iš JS privalo išsiregistruoti 
pas s. K. Ječių registracijos būstinė
je. Vadovų pareiga yra prižiūrėti, 
kad visi tai atidžiai vykdytų.

Vykstantiems vienetams 
patariama prižiūrėti skautų bagažą, 
kad būtų gerai sudėtas, surištas ir 
tvarkingai pažymėtas; pavardė, 
vienetas, vietovė. Patariama 
uždažyti ar užrišti skautiškos šakos 
kaklaraiščio spalvos ženklus, kad 
būtų lengviau atrinkti pervežamą 
bagažą.

Palapines privalo atsivežti visi 
vienetai ir vadovai. Jos bus 
parūpintos tik atskrendamiems 
skautams. Užjūrio skautams v.s. 
Česlovas Kiliulis parūpins 
miegmaišius. Visi kiti JS dalyviai ir 
svečiai privao atsivežti savus 
miegmaišius ir kt. asmeniškus 
reikmenis, jei atvyktų nors vienos 
paros apsilankymui.

Skautų programų, jų 
aprūpinimo, tvarkos, sporto, iškylų 
reikmenimis rūpinasi Brolijos ir 
Seserijos stovyklų vadijos. Iškyloms 
skautai-skautės privalo atsivežti 
savus valgymo indus. Tačiau, 
valgykloje bus naudojami pop
ieriniai ar plastikiniai indai.

Prieš JS numatau išleisti dar 
vieną biuletenį su paskutinėmis 
žiniomis. Todėl prašau atsiųsti 
programų pakeitimus, stovyklų — 
pastovyklių šūkius, dainas ir kt. 
Visa, kas būtų įdomu ar svarbu 
visiems žinoti prieš vykstant į 
Jubiliejinę Stovyklą, bus paskelbta 
biuletenyje. Todėl prašau siūlyti 

savo mintis ir idėjas.
Kviečiu visus dalyvauti JS, kur 

atnaujinsime, gražius skautavimo 
prisiminimus, pažintis ir 
prisidėsime prie Sąjungos vadovų 
pastangų auklėti jaunimą 
lietuviškoje dvasioje ir aplinkoje.

Budėkime!
v.s. Sigitas Miknaitis

AUŠROS Stovyklos Viršininkas 

^*:*:***^**:****«»«

Woodland Trails Stovyklavietės 
laužavietė. Apžiūri: Skrinska, 
Batūra, Ilgūnas, Balsas, Paužuolis ir 
K. Batura.

Nuotr. V. Bacevičiaus
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KAIP PASIEKTI 
TORONTO LIETUVIŲ 

NAMUS?

AUTOBUSAS IŠVAŽIUOJA IŠ 
LIETUVIŲ NAMŲ sekmadienį 
..... d.
1573 Bloor St. W. 532-3311
8:00 13:00
KELIAS Į TORONTO LIETUVIŲ 
NAMUS:
Iš Buffalo —
Iš Queen Elizabeth Way sukti 
TORONTE į Lakeshore Blvd.
* Lakeshore Blvd, važiuoti 1 mylią 
iki Parkside Drive
* Parkside Dr. važiuoti 1 mylią į 
šiaurę iki Bloor St.
* Bloor St. pasiekus, sukti į dešinę 
(j rytus) ir . . . pusę mylios 
pavažiavus — TORONTO 
LIETUVIŲ Namai, „Bingo” dešinėj 
gatvės pusėj.

Iš Detroito — Atsiradę Trononte 
401 East, sukate j 427 South
* Važiuojat iki QEW EAST
* Po 3 mylių sukti j Lakeshore Blvd.
* Lakeshore Blvd, važiuoti 1 mylią 
iki Parkside Drive
* Parkside Dr. važiuoti 1 mylią j 
šiaurę iki Bloor Street
* Bloor St. sukti į dešinę (į rytus) 
pusę mylios pavažiavus — 
TORONTO LIETUVIŲ Namai, 
„Bingo” dešinėj gatvės pusėj

Iš Montrealio — Atsiradę Toronte 
401 West, sukate j Don Valley 
Parkway south
* Maždaug po 15 m. sukti į Gar
diner Expressway
* Tada važiuoti iki Dunn Avė., kuri 
veda į Lakeshore Blvd. West
* Lakeshore Blvd, važiuoti iki 
Parkside Drive
* Parkside Dr. važiuoti į šiaurę iki 
Bloor Street
* Bloor St. sukti j dešinę (j rytus)
* Pusę mylios pavažiavus — 
TORONTO LIETUVIŲ Namai 
„Bingo” dešinėj gatvės pusėj

Iš aerodromo — „Express Bus” 
($1.75) veža į Islington požeminio 
traukinio stotį
* Požeminiu (85 c.) važiuojate 7 
stotis į rytus iki Dundas Street West 
stoties
* Išėję į gatvę, einate pusę bloko į 
pietus iki Bloor St.
* Bloor St. sukate į dešinę, einat 
vieną trumpą bloką į vakarus . . . ir 
LIETUVIŲ NAMAI, didelė iškaba 
„Bingo”

Iš autobusų stoties — Einat į pietus 
iki Dundas Street
* Imate „Streetcar” (85 c.) į 
vakarus ir važiuojate iki galo. Išlipę 
einate pusę bloko j pietus iki Bloor 
St.
* BloorSt.einatevieną mažą bloką

Žodžiai - s. R. Fabijonienė 
muzika - Viltenis

JUBILIEJINES STOVYKLOS DAINA

Kviečia seses Aušra patekėjus, 
Kviečia brolius Kanados miškai, 
Mūs skautybės Aušros jubiliejus- 
Aidi pievos, laukai ir šilai.

Ę padangę trispalvė pakyla, 
Jubiliejus - kartoja daina. 
Vakarais prie laužų vėl prabyla 
Kunigaikščių laisva Lietuva.

Broliai, sesės į Baltiją plaukia, 
Oro skautai į Vilnių nuskris. 
Ten toli Lietuva mūsų laukia 
Ir aušra vėl tėvynei nušvis.

Aušra, Lietuva, tegyvuoja Skautija.

Stiprėkime dirbdami kartu! 

į vakarus ir jau čia LIETUVIŲ 
NAMAI, iškaba „Bingo” . . .

Iš traukinių stoties — Stoties 
pastate randate įėjimą į požeminį 
traukinį Union Station (85 c.)
* Iš Union važiuojate į šiaurę iki St. 
George arba Bloor Stoties (Bet 
koks požeminis)
* Nulipate laiptais į Westbound 
platformą
* Važiuojate į vakarus iki Dundas 
St. West stoties (Nuo St. George 7 
stotys, nuo Bloor 9 stotys)
* Einate pusę bloko į pietus iki 
Bloor St.
* Bloor St. sukate į vakarus (j 
dešinę) iki Lietuvių Namų. Jie čia 
pat su „Bingo” iškaba.
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□

ORO SKAUTŲ SKYRELIS

DĖMESIO VISIEMS ORO 
SKAUTAMS!

Kaip Jūs, turbūt, jau žinote, šią 
vasarą įvyks Jubiliejinė stovykla 
nuo liepos 31 dienos iki rugpiūčio 
13 dienos. Šioje stovykloje bus ir 
Oro skautų pastovyklė. Kad šie 
metai irgi yra Dariaus ir Girėno 
transatlantinio skridimo 50 metų 
sukaktis — pastovyklė yra pavadin
ta jų vardu. Taigi, visi oro skautai 
vyksta į Jubiliejinę stovyklą ir 
įsijungia į oro skautų pastovyklę. 
Kuo daugiau atvažiuos, tai smagiau 
mums bus. Stovykloje oro skautai 
turės galimybę pasirodyti visai 
Skautų sąjungai kaip aktyvi ir gyva 
šaka. Kai kurie užsiėmimai bus 
bendri su sesėmis ir kitais skautais. 
Bus ir daug atskirų aviacinių 
užsiėmimų su radijo valdomais 
lėktuvais, mode’inėmis raketomis 
bei lėktuvais, aitvarų skraidymu ir 
taip toliau. Prašome atsivežti savo 
modelinius lėktuvus ir bet kokius 
kitus aviacinius dalykus. Daugiau 
informacijos apie oro skautų 
pastovyklę — rašykite man. Iki 
pasimatymo Jubiliejinėje stovyklo
je!

Skyrelio Vedėjas

VIRŠ

Skiriu veda 

s.v.v^Į. Audrius Kirvelaitis 
3717 W. 82nd Place 
Chicago, III. 60652

JURGIO 
DOBKEVIČIAUS ORO

SKAUTŲ VYČIŲ
BŪRELIS

Sužinojau, kad Chicagos 
„Lituanicos” tunto ribose įsisteigė 
dar vienas skautų vyčių būrelis ir 
pasirinko vyr. Itn. inž. Jurgio 
Dobkevičiaus vardą. Sis vardas 
išsiskiria iš įprastinių vardų ir tai 
mane labai sudomino. Pagaliau 
gavau progą pasikalbėti su to 
būrelio nariais: Vyteniu Kirvelaičiu 
(būrelio vadas), Linu Čepele,Tomu 
Glavinsku, Audriu Kirvelaičiu, Ritu 
ir Dariu Pavilioniais. Nustebau, kad 
visi būrelio nariai yra oro skautai. 
Tačiau mane vis vargino mintis 
kodėl tas vardas. Užklausiau. 
Jaunieji broliai, oro skautai — 
vyčiai tampriai save ir savo 
siekimus riša su aviatoriaus Jurgio 
Dobkevičiaus siekimais. Jie nori

Geriausias mokymo būdas yra vadovo
pavyzdys. Baden Powell

geriau pažinti Nepriklausomos 
Lietuvos aviaciją ir jos atsiekimus'. 
O šitiems aviacijos atsiekimams 
labai daug įtakos turėjo ir 
Dobkevičius. Jie man apibudino 
žymesnius Jurgio bruožus.

Pirmiausia, kad Jurgis 
sukonstruktavo Dobi I, II, ir III 
lėktuvus ir bandydamas paskutinį 
1926 metais žuvo,tesulaukęs vos 26 
metus. Jurgis Dobkevičius mokslus 
ėjo užsienyje. 1917 metais baigė 
Petrapilio gimnaziją ir Baku 
hidroplanų mokyklą. 1918 metais 
lankė Petrapilio politechnikos, o
1924-25 metais Paryžiuje išėjo 
L'Ecole Supėrieure d’Aeronaute 
mokyklas.

Tarp mokslų, grįžęs Lietuvon 
1919 metais liepos 7 dieną 
savanoriu įstojo į Lietuvos 
kariuomenę. Tais pačiais metais 
baigė aviacijos mokyklą ir buvo 
pakeltas leitenantu, o 1920 metais 
pirmas gavo karo lakūno laipsnį. 
Padarė daug skridimų kovų su 
lenkais metu ir buvo apdovanotas I 
ir II laipsnio Vyčio Kryžiumi. Be to 
pasižymėjo, pirmas padarydamas 
„mirties kilpą” ir 1920 metais 
lapkričio 28 dieną užfiksavo pirmą 
aukšto skridimo (5600 metrų) 
rekordą. 1922 metais kartu su 
Gustaičiu, Krancevičium, Pešecku, 
Stašaičiu iršenbergu pirmieji baigė 
aukštojo skraidymo kursą.

Šitai paaiškinę nutilo, o aš, tiek 
daug sužinojęs apie Jurgio įtaką 
Lietuvos aviacijai, palinkėjau jiems 
sėkmės ir išėjau nustebintas jų 
žiniomis.

P. Jotvingas
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POILSIS — NE
' u 1 . :

V.s. dr. ALEKSANDRAS 
MAURAGIS

Buvau paprašytas skautininko 
Jono Zinkaus, ekskursuos vadovo, 
pravesti pašnekesį. Sutikau, bet kai 
pradėjau galvoti, ką įdomaus 
galėčiau ekskursantams pasakyti, 
iškilo problema: kalbėti rimtom 
temom, kalti į galvą žinias — niekas 
nenorės klausytis, jie gi bėga nuo 
žinojimo. Taigi, sunkiausia yra 
kalbėti tiems, kurie nieko nenori 
žinoti, o tokie yra poilsiautojai.

Mėginsiu šią problemą įveikti, 
kalbėdamas apie patį poilsį. Ar jūs 
žinote, kad poilsis, kurį jūs 
pasirinkote, yra žmogui taip pat 
reikalingas, kaip saulė, oras, 
duona, vanduo, džiaugsmas ir 
meilė? Greičiausiai ne visi. Nors 
Dievas paskyrė septintą dieną 
poilsiui, bet kas to paiso? Daugelis 

nebeskiria poilsio nuo tinginystės, 
bet tai yra didelis skirtumas. 
Tinginystės vengkime, bet poilsiu 
naudokimės kiek begalėdami, tai 
būtinas žmogaus veikatai veiksnys. 
Visi būsime pastebėję, kad tie, 
kurie poilsiu nesinaudojo, jau 
iškeliavo į Anapilį, nors jie ir buvo 
už mus jaunesni . . . Čia aš mėgin
siu atitaisyti poilsiui nuplėštą 
garbę, visai negindamas ir neteisin
damas tinginystės.

Tad, kas yra tas poilsis, kad jis 
toks svarbus, ir kuo jis skiriasi nuo 
tinginystės? Tinginystę visi supran
tame ir visi ją smerkiame, deja, 
poilsį ne visi suprantame. Ir aš jo 
ilgą laiką nesupratau, kol nepradė
jau domėtis Yoga. Daugelis 
mūsiškių jogą pažįsta iš 
paveikslėlių: varto knygutę ir 
trenkia į šalį: „Ar tai mūsų amžiui 
ant galvos stovėti, kojas susikelti 
ant sprando, į mazgelį susirišti . . . 
Tai tik fakyrai tą gali padaryti", — ir 
daugiau knygutės į rankas 
nebeima. Iš tikrųjų jogos esmė yra

Jubiliejinės stovyklos šilas.
Nuotr. Teresės Gaidelytės 

visai kita, negu tie paveikslėliai 
rodo. Jogos pagrindinis tikslas yra 
pasiekti tobulo poilsio. Kaip ji to 
siekia?

Joga remiasi trimis pagrindais 
arba trimis veiksniais: elastingais 
kūno judesiais, giliu, ritmingu 
kvėpavimu ir meditacija. 
Kiekvienas iš jų turi savo reikšmę, 
bet visi kartu siekia vieno tikslo, 
būtent poilsio kūnui, ir poilsio 
dvasiai. Poilsis yra jogos 
kulminacinis punktas, siekiąs 
laimingos būsenos. Dabar 
pakalbėkime apie kiekvieną 
veiksnį atskirai, kad galėtume 
suprasti, kaip jie visi kartu veikia 
siekdami vieno tikslo.

Kūno judesiai, ypač mūsų 
amžiuje, negali būti tobuli, bet ir 
be to galima apsieiti. Judesiai turi 
būti lėti, elastiški, elegantiški,
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neskausmingi — jėga nevartojama. 
Pasirinkti tokias figūras, kurias 
nesunku padaryti. Jų rasite 
kiekvienoje jogos knygutėje. 
Judesiai turi būti derinami su 
kvėpavimu ir skaičiuojami taktais, 
pagal širdies plakimą. Judesio ir 
gilaus kvėpavimo suderinimas čia 
yra svarbiausias mokslas, kurį tik su 
laiku gali įprasti gerai padaryti.

Gilus kvėpavimas, ilgos pauzės 
yra būtinos. Esame įpratę kvėpuoti 
netvarkingai, tik plaučių 
viršūnėmis, o reikia kvėpuoti visais 
plaučiais ir diafragma. Taisyklingaš 
ir gilus kvėpavimas yra didelis 
sveikatos šaltinis, jis pasiekiamas 
tam tikrų judesių pagalba. Oro 
įkvėpimas į plaučius, iškvėpimas ir 
pauzės yra apskaičiuojamos 
judesių taktais; kai įpranti, tai 
nesudaro jokio sunkumo. Joga 
užsiiminėti patartina gryname ore, 
bet jei šių sąlygų nėra, galima daryti 
kambaryje, prie atdaro lango. Gilų 

kvėpavimą ligoniai gali daryti ir 
lovoje, prieš užmiegant.

Trečias veiksnys yra meditacija. 
Kai apie judesius ir kvėpavimą 
nebereikia daug galvoti, viskas 
daroma automatiškai, tada atsiran
da laiko meditacijai. Meditacija 
gali būti įvairi savo turiniu ir 
temomis. Medituoti galima apie 
viską: Dievą, sielą, būtį, kančią, 
apie gyvenimo prasmę irt.t. Malda, 
be abejo, yra meditacija, jei ji yra 
kalbama ne kaip formulė, bet kaip 
laisvas pasikalbėjimas su Dievu. 
Medituodamas žmogus atitrūksta 
nuo kasdienybės ir pasaulio 
rūpesčių. Žmogus medituodamas 
dvasėja, tuo būdu jis pasiekia 
tobulo poilsio, išminties ir 
džiaugsmo.

Kaip matome, poilsis nėra sėdė
jimas be darbo, arba gulėjimas be 
jokio užsiėmimo yra tinginystė, 
kurios apimtas labiau pavargsti, 
kaip darbą dirbdamas.

Žmogus yra sudėtinga mašina, 
kurią vairuoti tenka pačiam. 
Sugedusias dalis nesėkmingai ban
do pakeisti medikai, bet jais per
daug pasitikėti negalima, nes visų 
pirma jie yra profesionalai, 
kuriems rūpi jų uždarbis, o ne 
žmonių sveikata. Dėl šių priežasčių 
žmogus dažnai patenka į 
medicinišką priežiūrą, iš kurios 
ištrūkti nelengva. Bet šiais laikais, 
kai taip lengvai yra prieinamas 
mokslas, žmogus pats sau gali būti 
ne tik vairuotojas, bet mechanikas 
ir medikas. Atminkime, kad pats 
organizmas yra geriausias gydyto
jas, tik netrukdykime jam atlikti 
savo pareigas.,Kiekvienas žmogus 
privalo daugiau suprasti apie savo 
organizmą ir jam leisti normaliai ir 
sveikai gyventi. Kaip poilsis, taip ir 
maistas yra sveikatos ir džiaugsmo 
šaltiniai, jais mokėkime naudotis.

IT

LENGVA LAIKINA
PASTOGĖ

Iškyloje ir stovykloje gera turėti 
lengvą 2 3 metrų plastinį gabalą, 
kuris sveria vos pusę kilogramo.

Medžiaga permatoma, todėl po ja 
šviesu. Virvutės pritaisomos, ap
vyniojus į kampus įdėtą akmenuką, 
kad plastinė medžiaga nesuplyštų. 
Įremiant stulpą, stulpo viršų 
uždengti skuduru ar kita 
medžiaga, kad neįplyštų, kai vėjas 
stiprus. Vietoj pagrindinės virvės 
galima įdėti pagalį, per kurį

medžiaga permetama. Jei vėjas _ 
stiprus, galima kraštus prie šio 
pagalio pritvirtinti virvele. Pastogė 
tinka reikmenims, malkoms, lau' 
virtuvei apdengti, taip pat it 
laikinai joje permiegoti. (Pagal 
„Boys' Life”)
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Sudėkite pirmąsias nupieštų 
daiktų pavadinimų raides. Koks 
bus žodisl

12

12

IVJALVSVS.lv


GAMTOSAKOS ŽAIDIMAI GAMTOS UŽSIĖMIMAI
KEISTI AUGALAI. Žaidimo vedėjai paruošia 

vietelę, kurioje įtaiso visokių keistų, neįprastų augalų: 
rožės žiedą prie beržo, apelsiną pakabina prie ąžuolo, 
šaką uosio lapų prie eglės, konkoraižį pakabina prie 
krūmo . . . Skiltims ar būreliui nurodoma vieta, kur 
ieškoti pagal kompasą ar geriau dar pagal gamtos 

reiškinius (pagal upelį iki raudono akmens, tada kairėn 
iki skruzdėlyno). Per 10 min. turi surasti kuo daugiau 
„keistų augalų” — neįprastų dalykų.

JIEŠKYNĖ. Kiekviena skiltis (ar pora žaidėjų, jei 
būrelis nedidelis) gauna užlipintą voką su graudžiu 
laišku: „Jūsų tųmtininkė staiga susirgo žaliažolelige. Jai 
išgelbėti reikalinga surasti sąraše surašytus gamtos 
daiktus per vieną valandą. Jei nesurasite ir neatnešite, 
turbūt nėra vilties, kad pasveiktų. (Pasirašyti) Laumė”, 
įrašyti: paukščio plunksna, kriauklė, pušies 17 spyglių, 
mėlynių lapą, uogą ir pn.

LAPįJ PAŽINIMAS. Per5 minutes kiekviena skiltis 
(ar pora, trejetukas) turi surinkti kiek gali daugiau 
skirtingų rūšių lapų. Tada pakaitomis skiltis parodo 
vieną lapą, pasako augalo pavadinimą) 10 taškų). J ei kita 
skiltis turi tokį pat lapą ir jį parodo, gauna 5 taškus. J ei 
negerai atspėja pavadinimą, antroji skiltis gali įgyti 10 
taškų (jei žino!) Jei skiltis neturi tokio pat lapelio, 
praranda savo eilę.

KIMO MEDŽIOKLĖ. Ant brezento ar plastikos 
išdėta 20 daiktų, pvz. gilė, plunksna, mažas akmenėlis, 
paukščio kiaušinio gabalėlis, paparčio lapelis, riešutas, 
uoga . . . Siltys (ar poros) 5 min. stebi parodėlę (be 
užrašų!), tada per 10 minučių stengiasi surasti tokius pat 
daiktus gamtoje. Sunešę sudeda šalia anksčiau padėtų. 
Daugiausia surinkusi grupė laimi.

Šie žaidimai tinka ir jaunesniems ir vyresniems!

TYjRINĖTOJAL Kiekviena pora ar būrelis prie 
pakrantės ar upelio gauna3 m pločio( ar ilgio) dalį. Per 10 
min. turi ištirti visa, kas ten yra: gyvūnai, kriauklės, 
akmenėliai, augalėliai. Tada teisėjams išpasakoti, ką 
ištyrė.

Stovykloje turime progos ne tik pažinti gamtą, bet joje 
gyventi ir pajusti. Atsimeni, kaip skautės sugulė pušyne 
ant spyglių kilimo, stebėdamos medžių viršūnes, 
praskrendančius paukščius, kipinėjančią voveraitę? Kaip 
ranką priglaudė aprie ausies ir galvą prie žemės klausytis 
žemės gaištį? Kaip vienas skautas vaidino zuikį ir rodė, 
kaip zuikis elgtųsi, pamatęs tylų ir ramų gamtos stebėtojų 
būrį?

Postovyklinis laikotarpis labai tinka stovykloje 
išgyventas gamtos žinias pagilinti ir supinti su Lietuvos 
gamta.

Kokie matyti iridžiai, gėlės, gyviai, paukščiai, grybai 
augą Lietuvoje? Kur stovykloje vaizdas panašiausias į 
Lietuvos gamtos aplinką? Kur labiausiai skiriasi?

Kaip saugojama ir globojama gamta stovyklavietę 
ar platesnėje apylinkėje, įskaitant gamtos draustinius, 
valstybinius parkus bei rniškuš? Kaip Lietuvoje saugo
jama gamta (panašiais būdais)?

Kaip apsaugojome stovyklą nuo gaisro? Kaip vandenį 
nuo šiūkšlitį? Pačią žemę nuo lietaus i^plovimtį?)Sueigoje 
tokius dalykus arba bent pagrindinius žodžius galima 
lapelyje užrašyti, kad visi matytų ir įsisąmonintų). Kaip . 
globojame gyvus daiktus — medžius, skruzdės, vorus, 
lizduš? Kaip saugojomės kenkėjų, pvz. uodų, skurzdėlių 
palapinėse?

Kokius gerus darbelius pačiai stovyklavietei 
atlikome? (Pataisyti laipteliai, takelis, užpiltos keliuko 
balos, sutvarkyti pavojingi sausi medžiai ar ųudžiūvusios 
šakos).

Jaunesnieji gali iš atminties nupiešti stovyklos 
vaizdelius ar pasižiūrėti nuotraukų. Vyresniosios gali 
nupiešti montažus ar plakatus su užrašu „Globokime 
gamtą” ir parodyti, kaip stovykloje tai darė. .

Kas stovykloje buvo valgomo — uogos, grybai, 
vaisiai, arbatžolėš? Gal kuris stovyklautojas parsivežė 
lapų ar žiedų rinkinėlį ar vabalų, sėklų, kriauklių.

Kaip gamta rudenį keičiasi? Ką net mieste pastebėjo? 
Ar gamta žiemai užmiega? Kiek gyvybės yra po sniegu ir 
ledu?
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Iškylos su aiškiu tikslu Bendras šeimų sportas Aplankyti tėvų darbovietę

Tėvai — specialybių instruktoriai Planuoti kartu su tėvais Šeimų gegužinė

Aplankyti knygyną, archyvą Popietinis užsiėmimas

seserimis
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Bendruomeninė talka kartu Mokomės skautamokslio Sūnūs patarnauja tėvams

Planuoti ekskursijas, keliones Smagios diskusijos ir seminarai Žuvavimo ar kita iškyla

Aplankyti kitos vietovės skautų 
Šeimas

Pokalbis, simpoziumas

Išmokti vairuoti Aplinkraštėlis tėvams

Šaudymo ar strėlių pamokėlės

Bendros parodėlės
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NAKTINIAI ŽAIDIMAI

1. RAKETA. Nedideliame plote (pvz. 500 m 
kraštutinių keturkampyje) viduryje padėdamas žibin
tas ar balta vėliava. Skiltys ar žaidėjų būreliai pasidalina 
pusiau. Kiekvienos skilties pirmoji grupelė pradeda 
eiti iš pakraščių į vidur). Visi paženklinti storu siūlu ant 
rankovės ar nosine už diržo. Jų tikslas — sutrukdyti 
kelionę kitiems kitų skilčių žaidėjams. Už kelių 
minučių iš pakraščių išeina antrosios skilčių dalys. 
Kiekvienas (taip pat virvute ar nosine paženklintas) 
neša raketą, degtuką ar brėžiklį. Jų tikslas — nepagauti 
nueiti iki vėliavos (ar žibinto) ir uždegti raketą. Jei 
pagauti, su raketa grįžta atgal į žaidimo ploto pakraštį 
ir iš naujo pradeda. Gyvybę grąžina teisėjai, kurie stovi 
ploto keturiuose kampuose^^aketa gali būti 
prietaisas, naudojamas, kai automobilis prie kelio 
sustoja, arba kitas SAUGUS prietaisas.

2. DINAMITAS PRIEŠO STOVYKLOJE. Du kiemai 
priešingose ploto pusėse, maždaug 200 m. tarpu. 
Visuotinė tyla, visuotinė tamsa — negalima kalbėti, 
kalbėtis, nešioti įžibintų. Kiekviename kieme 2 m 
rąstas, kurį tepaneštų keli skautai —tai „dinamitas” — 
sprogstama medžiaga. Taip pat tarp abiejų kiemų 
padėta įvarių daiktų — kibiras, paženklintas rąstas, 
skautiška lazda . . . Žaidimo tikslas — nunešti 
„dinamitą” į priešo stovyklą — kiemą, taip pat nunešti 
tų įvairių daiktų (kurie skautams neišvardinami). Už 
rąstą — 10 taškų, o jei dar’priešo parsineša — 20, o už 
kitą nuneštą daiktą — 5 taškai. Galima daiktus paimti iš 
priešo prieš jiems pasiekus kiemą.Įjei i nė viena pusė 
nenuneša rąsto, 5 taškai arčiausiai pFinešusiai. Ženklai 
— kaip pirmajame žaidime )storas vilnonis siūlas,, 
kaspinėlis ar nosinė matomoje vietoje).

3. ŽVAKELIŲ ŽAIDIMAS. Du kiemai, kiekvienas 
apie didelį medį, 300 m tarpas. Komandos nežino kito 
kiemo vietos. Kiekvienas skautas turi vaško degiklį 
(kaip bažnyčioje) ir du degtukus. Reikia degiklį įnešti į 
priešo kiemą, įkelti į medį bent 2 m nuo žemės ir tada 
uždegti. 3 m ratu apie medį — saugi vieta, negalima 
gaudyti, Sargai turi vandeninius revolverius, kuriais 
bando užgęsinti uždegtas žvakeles, neįėję į 3 m ratą, 
kol anie bando įkelti ir uždegti. Gaudyti — kuris 
pirmas prakalba, sako: „Atiduok žvakutę- ir 
degtukus!” Be imtynių ir be barnių, šis atiduoda, o 
tada leidžia jį sugavusiam 20 sekundžių pabėgti. Prie 
kiekvieno medžio teisėjas, kuris sprendžia, kiad žvaku
tė tikrai uždegta ir dega.

4? ŽVAKĖS PUODUKUOSE. Du kiemai — 
stovyklos, 300 m tarpas. Abu apšviesti geru žibintu. 
Komandos nežino, kur priešo stovykla. Kiekvienas 
skautas turi kavos puoduką ir viduje žvakės galą. 
Žaidimo tikslas — kiek galima daugiau žvakių įnešti į 
priešo kiemą — 5 m ratą apie žibintą. Kai žaidimas 
prasideda, visos žvakės uždegtos, bet galima užgęsin
ti, kad būtų lengviau slinkti. Vienas skautas gali nešti 
kelias žvakes keliuose puodukuose, kiti skautai lieka 
ginti. Jei kas pagautas, atiduoda puoduką su žvake, 
kaip „žvakelių žaidime” nr. 3. Teisėjai skiria tašką už 
kiekvieną puoduką su žvake, įneštą į priešo kiemą. 
Riboti laiką!

5. ŽIBINTŲ PASTABUMAS. Kiekvieną skiltį ar 
komandą veda žaidimo vedėjas-teisėjas, nešantis 
stiprų prožektorių. Visi eina tyliai ir atsargiai. Teisėjas 
staiga uždega žibintą ir apšviečia ką nors 10 sekundžių. 
Po 10 sekundžių, skautai (apišviesdami užrašus 
žibintėliu, maža kišneine lempute) užrašo, ką 
pastebėjo. Teisėjas (žaidimo vedėjas iš anksto jau žino, 
kur švies — žvėries ola, lizdas, gyvas žvėrelis, ypatingas 
medis, akmuo . . . Taškai: 5 už gyvulėlį ar paukštį 
užrašuose, 4 už medį ar krūmą ar gėlę (su pavadinimu 
ir piešinėliu!), 1 taškas už kitą daiktą.

6. LAIVŲ ŽEMĖLAPIS. Kiekviena skiltis ar komanda 
turi lempą ar žibintą, žemėlapį ir vieną kompasą. 
Būrelis turi nukeliauti apie 1 km pagal žemėlapyje 
nurodytą vietą ir ten savo žibintą iškelti bent 2 m nuo 
žemės. Tada žemėlapyje sužymėti kitų skilčių žibintų 
vietas žemėlapyje. Pagautam nuo riešo nurišamas 
siūlas ar kaspinėlis, kurį galima vėl iš teisėjų atgauti. 
Taškai už žemėlapio naudojimą ir už sugrįžimą į savo 
vietą.

7. KNYGNEŠIAI. Aiškus plotas ir ribos. Kiekviena 
komanda gauna raštu savo įsakymus — nukeliauti iki 
taško, kur paima „knygas” (popieriaus lapus) ir jas 
parneša namo. Pakeliui yra dar dvi ar trys vietos, iš 
kurių reikia „knygų” pasiimti. Sutikę kitos komandos 
žaidėją, neišduoda, kad jie knygnešiai, bet liepia 
atiduoti „knygas” (pagautasis atiduoda vieną 
„knygą"), duoda 20 sekundžių pasitraukti. Pagauti — 
paliesti ranka prima, negu kitas paliečia, visai be 
imtynių ar muštynių! Iš tikrųjų, reikia vengti susitikti 
su kitais kitų komandų žaidėjais. Kai žaidėjas nebeturi 
jokių „knygų”, iškrenta iš žaidimo. Tikslas — parnešti 
kuo daugiau (savo ir iš kitų atimtų) knygų namo.

4
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Skautų šūkiai prie laužo
Sūkiai skautų sueigose ir laužuose panašūs i jaustukus bei skiriamuosius ženklus (skirtukus) rašomoje kalboje arba į intonaciją gyvojoje kalboje.Jie taškai, šauktukai, klaustukai, net daugtaškiai, dvitaškiai, brūkšniai.• Jie iškelia, pabrėžia, padrąsina, pasisako, klausia, daro išvadą trumpai arba žodingai.Žodžiu, net ir jauniausias ir nedrąsiausias sueigos arba laužo dalyvis, siūlydamas šūkį arba prisidėdamas prie šūkių savo balsu, jaučiasi Įtrauktas į bendrą vyksmą ir reiškiąs savo nuomonę ir jausmus.
Linksmi, humoristiniai šūkiai pri

klauso prie labiausiai mėgiamų; 
PIKTAI PAJUOKIANČIU NĖRA.Gyvas, aiškus šūkis gaivina, gerai nuteikia; netvarkingas, bliaunantis riksmas vargina ausį. Jaunatviškas entuziazmas ryškiai skiriasi nuo rėkimo, visiškai ’ nėskautiško.Jaustukams ir skirtukams iliustruoti štai keli pavyzdžiai:

Oi, oi, brolau
Bus tau!

★

Ai, ai, ai,
Kaip gražiai!
Mėgstame visus tris,
Petrą, Joną ir Algi!
čia (tik paklausykit)
Stovyklos gudruoliai!

*
čia ne šarkos:
Čia lakštingalos!

*
Brolis Vir-ši-nin-kas,
Valio, valio!

Graži naktis . . .
Gražus laužas ...

*
Pokšt, triokšt, kibiriokšt!

*
Skautai mes,
Broliai mes,
Valio, valio, valio!Kiek šūkių įtraukti i programą? Kiek jų ant greitųjų tarp dalyvių organizuoti? Ne per daug, nes tada jie nublanksta arba skandina. 2, 3, 4 (2 po 2) tikrai užtenka, nors daug pareina nuo skautų ir nuo progos.

ŠŪKIAMS TARP KITU 
PRIKLAUSO:1. Tradiciniai visų skautų, tunto, dr-vės arba skilčių šūkiai; jie turėtų būti aiškiai tariami.2. Garsiniai arba atbulai sustatyti šūkiai, be ypatingos reikšmės:

Ra, ra, ra, bum!
Per-var, per-gas, per-bro, 
per-liui, per-Ri, per-mui!3. Šūkiai be žodžių, kada garsas daromas rankomis, mušant kumščiu j krūtinę ir pn.
4. Šūkiai surišti su veiksmais.

5. Šūkiai, kuriuose dalyvauja 2 ar 
daugiau grupės:

A-a-a — Čifl-fi-fl!
Laužas — laužas; ugnelė — ugne

lė; dainos — dainos!!Kiekvienas skautas gali sugalvoti šūkių ir juos rinkti; vadovai turėtų bandyti atsiminti jų bent keletą ypatingom progom ir naudoti kaip žiupsneli druskos.
Prie šūkių prig laušime: taip pat ir grynai triukšmus, daromus čiau- dant; plojant, švilpiant (nešvilpiam, tačiąu, savo susižavėjimui išreiktši: ta daryti skautai palieka kitiems triukšmo mėgėjams!) ■■ Kartais po ypatingai gero dalykėlio prie laužo dalyviams siūloma paploti pagyrimą, suduodant dešiniąja ranka per ištiestą kairiąją. Skaičiuojame:.
(1 — 2 —3 —4) (1 — 2)
(1 —2 —3 —4) ’ (1 — 2)
(1 — 2 — 3 — 4) (pertrauka)
(1) <Ši kartą labai stipriai).• Vaizduojamas lietus plojimu: pradedama ploti prieš, save vos girdimai,' švelniai. Pamažu rankos kyla aukščiau, ir plojimas garsėja, kol pagaliau rankos smarkiais ploja virš galvos. Po to rankos pradeda nusileisti, plojimas švelnėja, kol pagaliau visai nutyla.Tokių garsinių efektų galima sugalvoti (ir parepetuoti) daugiau. Ypač jauniausi mūsų broliai ir sesės entuziastingai dalyvauja.Žinoma, neapsieina vien plojimu: prisideda dar garsai ššš, zzz, č-č-č-č ir pn., ir vaizduotėje šlama vėjas bitė zirzė, važiuoja traukinys.
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PASISAKYMAI

LIETUVIŠKOS

ŠEIMOS

ATEITIS

(rašo Detroito vyresniosios skautės)

vaikų lietuvių kalba būtų 
stipresnė negu su nelietuviu vyru 
Aš irgi manau, kad jeigu nelietuy 
apsivesčiau, gal lietuvybę išl
aikyčiau kurį laiką,' bet pagaliai 
nustočiau lietuviškai kalbėti. Si 
lietuviu, galvoju, kad lietuvybė 
būtų labai stipri šeimoje ir kac 
mūsų vaikai užaugtų lietuviškoje 
veikloje ir dirbtų Lietuvos išl
aisvinimui.

Lietuviai visi taip gražiai 
susigyvena ir vienas kitą myli. Ne 
tik Detroite, bet visur. Mes turim 
daug įvairių organizacijų, kurios 
mus suartina ir duoda progos 
susipažinti su kitais lietuviais. Man 
yra labai svarbu, kad mano vaikai

Bendravimas su lietuviais

Nuo pat mažens mano tėveliai 
nori, kad ištekėčiau už lietuvio. 
Kai aš augau, tikrai galvojau, kad 
aš ištekėčiau už lietuvio ir net 
neatėjo į galvą tekėti už 
kitataučio. Aš maniau, kad tik su 
lietuviu mes galėtum išlaikyti 
lietuvybę. Dabar klausimas vėl 
kyla. Ar būtinai reikia su lietuviu 
apsivesti, kad išlaikytum 
lietuvybę?

Dabar, mano atsakymas yra ne. 
Aš tikrai manau, kad galėčiau 
apsivesti su nelietuviu ir vistiek 
išlaikyti lietuvybę. Jeigu vyras 
supras svarbumą išmokyti mūsų 
vaikus lietuviškai kalbėti ir rašyti, 
tai aš manau, kad galima išlaikyti 
lietuvybę. Gal ir vyras galėtų 
išmokt bent pora lietuviškų 
žodžių.

Aš irgi žinau, jeigu aš 
įsimylėčiau vyrą, kuris nėra 
lietuvis ir neleistų man bendrauti 
su lietuviais ar mūsų vaikams 
bendrauti su lietuviais, aš su juo 
nesituokčiau. Lietuvybė man yra 
perkarti širdies ir per svarbi at
sisakyti dėl vyro. Be lietuvybės aš 
tikrai neturėčiau gyvenimo.

Aš labai noriu ir iš tikrųjų 
planuoju apsivesti su lietuviu. Aš 
manau, kad su lietuviu vyru mūsų

AUKITE GALINGI
Aukite galingi, kuo stipriausiai susipynę 
Rankomis, širdim ir nepalenkiama mintim, 
Kaip ereliai, saugantys budriai nakvynę, — 
Jei budėjote džiaugsmingai laisvės jauną rytą, 
Dar stropiau budėkite giliausiomis naktim!

Kaip ilga, žaibais kryžiuojantis, tamsa bebūtų, 
Nesuspės pralenkt užgrūdintųjų ištvermės, 
Užslopint lelijų kvapo ir žalumo rūtų, 
Paklaidint namolei skubančio drąsaus keleivio, 
Sustabdyti žemės gyslų trykštančios versmės.

Kelias kietas tirpdančios grandis ugnies kūrėjų, 
Amžiais nešusių didingą žodį Lietuvos.
Plazda vėliavos plačiau tarp prieštaringų vėjų — 
Nuo aušros lig vakaro pavėsio vis kartokit 
Mūsų žemės gyvą laisvės balsą — nuolatos.
Jeigu kelrodė žvaigždė akiraty aptemtų, 
Klauskitės Rūpintojėlio, kur link žengt tada... 
Kad sausumoje ir jūros kryžkelius jis lemtų, 
Neatimtų dešinės ir žvilgsnio nenukreiptų — 
Melskite vieningo ryžto ta pačia malda.

V. s. J. A. Vaičiūnienė
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būtų laimingi ir gautų bendrauti 
su lietuviais, kaip aš bendrauju. 
Jeigu mano vaikai tai gautų su 
nelietuviu tėveliu, tai aš tikrai 
manau, kad galima ištekėti už 
svetimtaučio.

— Daiva Orentaitė

......................

iimiiiiiiiiiiniiiniiniiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiii»|||tm

jiaiua svaiui

Eidama į lituanistinę mokyklą 
dvylika metų, aš daug išmokau 
apie savo tėvų kraštą. Nors 
nebuvus toj tėvynėj, aš myliu 
Lietuvą ir aš noriu išlaikyti jos 
kultūrą ir lietuvybę, kai apsivesiu.

Lietuvybės išlaikymas būtų 
lengvesnis, jei aš lietuvį ap
sivesčiau. Kartu galėtum auginti 
lietuvišką šeimą ir bendrauti su 
kitais lietuviais. Būtų lengviau, nes 
mes turėtume tuos pačius 
papročius ir tradicijas. Mano tėvai 
labai džiaugtųsi, jei aš lietuviu 
apsivesčiau, nes jiems patiktų dar 
vienas lietuvis šeimoje. Aš supran
tu tėvų priežastį, bet aš manau, 
nors ir amerikietį apsivedus, 
galėčiau savo lietuvybę išlaikyti.

Mano vyras turėtų priimti 
mano kultūrą ir papročius. Aš 
norėčiau auginti mūsų vaikus kaip 
lietuviais. Jie turėtų lankyti 
lietuvišką mokyklą ir su manim 
kalbėti lietuviškai. Mūsų kalba yra 
viena iš svarbiausių dalykų, kuri 
laiko visus lietuvius kartu.

Aš ir norėčiau bendrauti su 
kitais lietuviais. Aš šiuo ben
dravimu nepramatau problemos, 
nes dabar mano amerikiečiai 
draugai bendrauja su lietuviais.

Aš daugiausiai norėčiau, kad 
mano vaikai būtų skautai, nes 
manę skautavimas labai paveikė į 
gerą. Būdama skautė,aš stovyklau
ju, \įažiuoju į kitus miestus ir, 
svarbiausiai, susitinku kitus 
lietuvius. Jeigu aš nebūčiau 
lietuvė skautė, mano gyvenimas 
būtų nuobodus.

Bet pirmiausiai aš turiu surasti 
vyrą, kurį aš įsimylėsiu ir kuris bus 
katalikas. Jeigu mano vyras 
negalėtų suprasti kodėl aš 
norėčiau išlikti lietuve, aš 
nemanau, kad su juo galėčiau 
apsivesti. Lietuvybė yra labai 
svarbi dalis mano gyvenime, ir aš 
to nenorėčiau pamesti. Mūsų 
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generacija gerai sugyvena su 
amerikiečiais ir aš noriu, kad taip 
pasiliktų, tad aš nematau tiek 
daug problemų, ištekėdama už 
amerikiečio. Jeigu viens kitą 
mylėsim, ir jis sutiks auginti vaikus 
lietuviais, tai aš apsivesčiau.

Rasa Orentaitė

cPeUfco puta -
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NUODINGIEJI
AUGALAI

Šiaurės Amerikoje auga 
žagrenių šeimos keturi augalai, 
kurių sultys (balta alyva) labai 
nuodingos. Angliški ir lotyniški 
pavadinimai — prie piešinėlių.

Ąžuollapis žagrenis — lapai 
panašūs į ąžuolo lapus. Auga kaip 
krūmelis ar prie žemės.

Nuodingasis žagrenis panašus j 
paprastąjį žagrenj, bet uogos 
baltos, o ne raudonos. Visų keturių 
augalų vaisiai auga kuokelėmis.

Kibusis arba gebeninis žagrenis 
dažnai trilapis, Lietuvoje auga tik 
botanikos sode ar medelyne. Tai 
dažniausiai sutinkamas nuodingas 
augalas. Kartais auga prie kito 
medžio, laikydamasis orinėmis 
šaknimis. Kartais patvoriais ar lyg 
mažas krūmokšnis.

Vakarinis ąžuollapis žagrenis 
randamas JAV ir Kanados 
vakaruose.

Kibusis ir nuodingasis auga 
kiekvienoje Kanados provincijoje. 
Iš dešimties žmonių, aštuoni 
nuodams jautrūs. Ir kūna^ prie šių 
nuodų nepripranta, o kuo toliau, 
tuo labiau suserga. Nebūtina 
augalą paliesti. Aliejus gali būti 
šuns, šakos, grėblio, bato ar net

Poison sumac, Rhus ver nix.

Poison, oak, Rhus quercifolio
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Poison ivy, Rhus radicans.

kelnių pernešamas ir užkrečia 
žmogų.

Apsisaugoti galima:

1. Jei palieti augalą, tris kart 
stipriu muilu nuplauti.

2. Patikrinti, kad apie namus ar 
stovykloje šių augalų nebūtų. (Yra 
nuodų, kurie išnaikinanetiklapus, 
bet ir šaknis).

3. Šių nuodingųjų žagrenių 
lapų nedeginti! Aliejus virsta 
dūmais ir gali daug žmonių 
užkrėsti.

4. Užsikrėtus, nekrapštyti 
pūslių, nes tada gali bakterijos odą 
užkrėsti. Užtepti muilo gabaliuku 
arba tam tikrų vaistų. Jeigu 
užkrėtimas rimtas, reikia kreiptis į 
slaugę ar gydytoją.
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Karvutės Lietuvojė
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_  __ ____ _ .msiiasa' didžioji seimį
IŠ CLEVELANDO

VEIKLOS . . e

Clevelando Pilėnų skautų tun
tas tradiciniai švenčia Pasaulio 
Skautų Patrono šv. Jurgio šventę, 
kviesdamas dalyvauti seses ir 
vyresniuosius. Tai dienai skautai 
organizuotai dalyvauja šventose 
mišiose, bendruose priešpiečiuose 
su tėveliais ir svečiais, ir 
iškilmingom sueigom, ap
dovanojimais, pakėlimais bei 
įžodžiais.

Šiemet tą dieną šventėm 
balandžio 17 d. Iškilmingai 
nužygiavę j Dievo Motinos

Skautijos veteranas v.s. V. Kizlaitis 
sveikina P. Tallat-Kelpšą gavusį 
Prityrusio skauto kaklaraištį.

Nuotr. V. Bacevičiaus

Clevelando skautininkų ir 
skautininkių rate vyr. si. Algis 
Miškinis duoda skautininkų įžodį, 
įžodį priima V.S. V. Šenbergas.

5v. Jurgio proga sporto veteranas 
A. Bielskus apdov. ordinu Už 
Nuopelnus su rėmėjo kaspinu 
Žymenį prisega Pilėnų tunto tun- 
tininkas ps. R. Belzinskas.

Nuotr. V. Bacevičiaus

Sv. Jurgio šventės proga, prityrę 
skautai atnešė šv. Mišių aukas. 
Aukas priima Dvasios vadas kun. C. 
Kijauskas, S.J.

LIETUVOS 17
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Nuolatinės Pagalbos šventovę, kur 
kun. ps. G. Kijauskas, S.J. atnašavo 
šv. Mišias ir sakydamas pamokslą 
priminė skautams apie šv. Jurgį.

Po pamaldų nužygiavome į 
Lietuvių Namus priešpiečiams. 
Sočiai pavalgę, laukėm iškilmingos 
Pilėnų tunto sueigos.

įsakymui , perskaičius p. Algir
das Bielskus (sporto veteranas) ir 
Prityrusių skautų dainos vieneto 
...Budėk" vadovas apdovanojamas 
Už Nuopelnus su rėmėjo kaspinu.

jaunesnių skautų įžodį davė T. 
Gelažius. Skautų įžodį M. Taraška, 
Prityrusių skautų kaklaraiščiais 
pasipuošė P. Tallat-Kelpša, L. 
Biliūnas, P. Stungys ir D. Minkūnas. 
Skautininkams ir skautininkėms 
sustojus į ratą. Pirmasis LSS tun- 
tininkas v.s. V. Šenbergas priėmė 
skautininkų įžodį iš Algio Miškinio. 
Tad Algis pasipuošė skautininkų 
kaklaraiščiu. Kaipo jaunas vadovas, 
daug gavo sveikinimų ir gražią 
dovaną nuo Pilėnų tunto.

Gražu būt, jeigu ir kitos mūsų 
šakos prisijungtų prie mūs Pilėnų 
tradicinės šventės ir bendrai 
švęstume šv. Jurgį.

V. Bacevičius

Vidurio rajono vadeivė s. Aldona 
Miškinienė

Nuotr. ps. T. Gaidelytės

T. Gelažius duoda vilkų įžodį 
(Jaunesnių skautų įžodį).

Nuotrauka V. Bacevičiaus

Giliausias skautybės 
dvasios raktas yra 
miškų pamėgimo

ir gamtos pažinimo 
romantika.

Baden Powell

Algis Miškinis, gavęs skautininkų 
kaklaraištį, tarpe savo tėvelių ir 
artimųjų.

Nuotrauka V. Bacevičiaus
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LSS AUSTRALIJOS 
RAJONE

SYDNEY

* Balandžio 20 d. Sydnejaus 
„Aušros” Tunto Vyr. Skaučių Šatri
jos Raganos Draugovė buvo 
susirinkusi savo sueigai 
BankstovVne, Lietuvių Namuose. 
Apie ką ten sesės tarėsi, nei lapė 
nelojo, bet manoma, kad vykę 
kažkas ypatingo . . . D-vei 
vadovauja v.s.v.sl. Rita Barkutė.
* Du Sydnejaus Skautų Židinio 
nariai (abu LSS tarybos nariai) — 
v.s. fil. Balys Barkus ir v.s. Bronius 
Žalys žada atstovauti Sydnejaus 
skautus Jubiliejinėje Stovykloje. 
Paskutinėmis žiniomis abu jau 
dabar pakuoja savo kuprines . . .

MELBOURNE

* Melburno Džiugo Tunto 
vadovybę, atsistatydinus v.s. 
Henrikui Antanaičiui, per 
kazimieri'nes perėmė v.s. Danutė 
Čižauskienė. Tunto štabo posėdy
je, balandžio 19 d. paskelbta 
naujojo tunto štabo sudėtis: tun- 
tininkės pavad. — j.b. dr. Andrius 
Pranckūnas, dvasios vadovas — s. 
kun. Pranas Dauknys, adjutantas — 
j.b. Petras Kružas, iždininkas — 
j.v.s.fil. Vytautas Vaitkus, Skaučių 
Skyriaus vedėja — ps. Marytė 
Špokevičienė, vyr. skaučių vadovė
— v.sl. Loreta Cižauskaitė, prit. 
skaučių — ps. Jūratė Šimkuvienė, 
skaučių draugininke — v.sl. 
Danutė Špokevičiūtė, paukštyčių 
—• ps. Dalia Antanaitienė, gin
tarėlių iraguonyčių vadovė — v.sk. 
Danguolė Jokubaitienė; brolių 
vadovai: sk. vyčių vadas — s.v. 
Linas Prašmutas, skautų 
draugininkas — v.sl. Algis Šimkus, 
vilkiukų vadovė — v.sk. Nijolė 
Kairaitienė, jūrų budžių globėjas
— Stasys Eimutis, budžių vadas — 
j.b. Andrius Vaitiekūnas; „Mūsų 
Pastogės” skautų skyrelio 
korespondentė — v.sk. Lina 
Tamošaitytė, ryšininkas su etnini?’' 

skautais — v.s. Henrikas Antanaitis 
ir v.sk. Zita Prašmutaitė.
* Melburno Skautininkų 
Ramovės sueiga įvyko balandžio 28 
d., brolių Narcizo ir Dalios 
Ramanauskų namuose. Sueigoje 
dalyvavo 25 nariai. Jos metu 
ramovės pirmininke išsirinkta s. 
Jonė Žitkevičienė. Buvo aptartas 
trumpų skautų vadovų kursų 
pravedimas, rajono draugininkų ir 
būrelių vadovų pasitarimas ben
dros veiklos išvystymui. Nutarta 
paremti iš vieneto iždo sportininkų 
ir Jaunimo S-gos išvyką į J.A.V. 
Ramovė taip pat parūpins ir nuveš 
dovaną į Jubil. Stovyklą Kanadoje. 
Vyt. Vaitkus papasakojo apie 
Pelenų dieną įvykusį viską naiki
nantį miškų gaisrą Mt. Macedon 
apylinkėse (gaisro metu sudegė ir 
brolių Vaitkų namai). Sueiga baigta 
šeimininkų parūpinta arbata ir 
užkandžiais.

Sueigoje dalyvavo ir dalis ra
jono vadijos narių.

B. Ž.

CANBERROS BALTIJOS 
TUNTE PASIDAIRIUS

METŲ PRADŽIOJE

Canberros Baltijos tuntas savo 
veikla seka mokyklų trimestrus. 
Sueigos vyksta kas antrą savaitę, o 
kitais pirmadieniais — tunto 
tautinių šokių grupės repeticijos. 
Savaitgaliais būna ruošiamos 
iškylos, minėjimai ir kt. 
parengimai. Pirmoji metinė sueiga 
įvyko vasario 7 d., o vasario 14-tą — 
pirmoji tautinių šokių repeticija.

Tunto iškilminga sueiga įvyko 
Nepriklausomybės šventės minė
jimo metu. Kaip įprasta, skautai 
organizuotai dalyvavo pamaldose, 
o paskui Lietuvių Klube, apsupti 
malonaus būrio Canberros 
tautiečių, pravedė sueigą. Jos metu 
skautės įžodį davė Kristina 
Katauskaitė ir Elena Kemežytė.

R. D.

GEGUŽINĖ PRIE EŽERO

Vasario 27 d. Baltijos tuntas 
suruošė gegužinę Burley Griffin 
ežero pakrantėj. Žalia paežerė 
darė aštrų kontrastą palyginus su 
sausros išdegintomis apylinkėmis.

Canberros skautai turi įvairių 
laivų, tad laiką paežerėj ir ant ežero 
bangų galima labai įdomiai 
praleisti. Pats tuntas turi įsigijęs dvi 
kanadietiškas baidares: viens patys 
pasistatė, o kitą ištraukė iš Jin- 
dabynės ežero dugrio.

Šiemet Žuvėdrų skilties skautės 
pradėjo ruoštis buriuotojos 
specialybei. Gegužinės metu jos 
gavo gerą progą panaudoti 
sueigose įgytas žinias praktikoje. 
Jos turėjo paruošti burlaivį ir jį 
nuleisti į vandenį, o paskui atlikti 
visą eilę pratimų — valtį apversti, 
atversti, išpilant vandenį iš jos, 
buriuoti prieš vėją ir t.t. Pratimus 
sesės, lydimos jauno juoko, atliko 
geriau ar blogiau, bet su 
pasiryžimu. Jos žino, kad įsigyti 
specialybę, turės dar nemažai 
darbo įdėti.

Kiti gegužinės dalyviai plaukio
jo po ežerą baidarėmis arba žaidė 
vandeny, odų — mėgino vėliausią 
vandens sportą — „windsurfing”.

Gegužinė tęsėsi iki vėlaus 
vakaro ir tik saulei nusileidus 
pavargę skautai irtėvai grįžo namo.

R. D.

IŠKYLA DVIRAČIAIS

Canberros miestas turi labai 
geras sąlygas dviračių kelionėms. 
Miestas yra' išraižytas dviračių 
takais, kuriais dviratininkai gali 
saugiai, netrukdomi automobilių, 
aplankyti gražiuosius Canberros 
parkus, ežerą ir tautinius 
paminklus. Canberriškiai šiais 
takais pasinaudoja suruošdami 
dviračių iškylas.

Jų vėliausia buvo suruošta kovo 
26 dieną, kuri pasitaikė saulėta, bet 
neperkaršta. Prie Lietuvių Namų 
susirinkę skautai buvo paskirstyti į 
dvi grupes — vilkiukų-paukštyčių
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ir skaučių, kurios išvažiavo Burley 
Griffin ežero linkui.

Vilkiukai ir paukštytės, su 
vadovu broliu Ridu priešaky, greit 
pasiekė Canberros miesto centrą ir 
tęsė kelionę paežere, 
pravažiuodami Meno Galeriją, 
Tautinę Biblioteką ir Parliamento 
Rūmus. Kelionės paįvairinimui 
buvo sustota Weston'o parke, kur 
buvo progos pažaisti medžių pilyse 
ir kitokiuose įrengimuose vaikams. 
Toliau kelias vedė pro 
Generalgubernatoriaus reziden
ciją į susitikimo vietą — Akacijų 
įlanką ežero pakrantėje. Po poros 
valandų kelionės, padarę apie 20 
km, vilkiukai ir paukštytės pasiekė 
tikslą, kur jų laukė tėvai.

Žuvėdrų skiltis, vedama gero 
bičiulio p. Geoff Howe, vykdė 
ilgesnę ir sunkesnę kelionę. 
Privažiavę ežerą jos pasuko į kitą 
pusę, pro naujai statomus 
parlamento rūmus ir išvažinėję 
ambasadų rajoną, grįžo prie ežero, 
pasiekdamo rinkimosi vietą.

Palyginti, šių dviejų grupių 
iškylos buvo tik malonus 
pasivažinėjimas, nes trečia grupė 
— Lokių skiltis — turėjo rimtą ir 
sunkią kelionę. Vedami brolio 
Jono Šliogerio, skautai ruošiasi 
dviratininko specialybei ir jų iškyla 
buvo virš 70 km po Canberros 
apylinkes. Dviračių takų čia 
nebeužteko — reikėjo važiuoti 
vieškeliais, kur važiavimas yra daug 
sunkesnis ir pavojingesnis.

Susitikimo vieta buvo prie 
pušyno, Urriara ir Coppin kelių 
sankryžoj. { ją broliai turėjo 
dviračiais al/ykti iš visų Canberros 
kampų — tėvams buvo neleista 
juos į susitikimo vietą atvežti 
mašinomis. Vadovas pirmiausia 
patikrino dviračius, ypač stabdžius. 
Bet inspekcija praėjo gerai.

Pradžioje, nors kelias buvo 
kalvotas, buvo palyginti nesunkus, 
bet pervažiavus Murumbidgee 
upę teko gerai „padirbėti”, kol 
pasiekė kitą upės krantą. Grįžtant, 
ilgas, kalnuotas pasikėlimas nuo 

Cotter į Canberros upsę išbandė 
skautų jėgas ir pasiryžimą, bet 
nuovargis buvo nugalėtas ir 
susitikimo vieta pasiekta numatytu 
laiku.

Iškyla baigta iešmine ir 
žaidimais.

R. D.

KAZIUKO MUGĖ

Kaziuko mugių ruošimas yra 
senai įsigyvenusi tradicija lietuvių 
skautų eilėse, nors Baltijos tuntas 
tuo atveju buvo kiek atsilikęs, bet 
geriau vėliau, negu niekad — tad 
1983 kovo 20 d. suruošta pirmoji 
Kaziuko mugė Canberroje.

Mintis ruošti mugę kilo kuo ne 
prieš metus. Tunto štabas, 
apsvartęs reikalą, mugės 
organizavimą perdavė į gabias ps. 
Audronės Kovalskienės rankas.

Neturint reguliarių pamaldų 
DCanberroje, kad pritraukti 
didesnį dalyvių skaičių, nutarta 
mugę suderinti su Lietuvių Klubo 
narių 1983 m. visuotiniu 
susirinkimu.

Mugės dienai artėjant vis 
daugiau kreipėm akis į dangų, 
laukdami gero oro, nes mugė 
turėjo vykti liet, klubo naujajame 
kiemelyje. Bet bijot nereikėjo — 
šv. Kazimieras mylėjo savo skautus 
ir jiems „užsakė” tikrai puikią 
dieną — nei per šiltą, nei per šaltą, 
saulėtą, su lengvu vėjeliu, tiesiog 
idealią!

Prieš pietus pradėjo rinktis 
skautai-tės — dideli ir maži — 
mugės paruošimui: vieni nešiojo 
stalus, kiti kėdes statė . . . 
Geltonšlipsiai ruošėsi žaidimų 
pravedimui, vilkiukai tvarkė saulės 
skėčius. Broliai vyčiai Ridas ir Jūras 
statė lauko virtuves, Žydrė ieškojo 
didelio puodo, sesė Audronė K. ir 
brolis Jonas tvarkė rankdarbių 
stalą, o Audronė S., drauge su visa 
gauja skaučių, rūpinosi, kad 
pyragų stalas permažas, kad jie per 
ilgai saulėje stovi, kad nėra kur dėti 
kavos puodukų ir visa kitų 
problemų krūva . . .

Galų gale viskas paruošta — 
kiemas papuoštas, maistas 
išdėstytas, pyragų stalas beveik 
lūžta nuo ant jo sudėtų gėrybių, 
žaidimai veikia, rankdarbiai atrodo 
puikiai . . . Atėjo laikas rūpintis 
žmonėmis: ar jų atvyks 
pakankamai, ar jie bus pasiruošę 
įsijungti į mugės dvasią, ar kainos 
ne per aukštos?

Ir vėl — kas nors mumis 
rūpinosi! . . . Klubo susirinkimas 
sutraukė rekordinį dalyvių skaičių 
ir jų daugelis iš anksto ėjo apžiūrėti 
mugės kiemelį. Pirmieji ženklai 
geri, bet vis dar laukiam, dar 
laukiam . . . Apie 4 vai. popiet 
klubo reikalai sutvarkyti ir skautų 
mugė gali prasidėti.

Svečiams įėjus į kiemelį, juos 
pasitinka skautukai su žaidimais, 
kviesdami išbandyti savo laimę ar 
rankos tikslumą. Kitam šone sesė 
Audronė K. siūlo įvairiausių 
rankdarbių — nuo lietuviškų 
juostų ir kitų audinių, medinių 
žvakidžių, iki mažų nosinaičių ir 
staltiesėlių. Kiemo gale skaniai 
kvepia pyragai, burbuliuoja kava, 
čirška Rido blynai, Juro kugelis ir 
Žydrės dešrelės.

Nereikėjo rengėjams rūpintis 
— tuoj atsirado eilės žmonių prie 
maisto ir rūpestis „ar galėsime 
parduoti?” pasikeitė į rūpestį „ar 
pakaks?” Išpirkus visus blynus ir 
kugelį, gerokai apmažinus dešrelių 
skaičių, žmonės kiek aprimo. Vieni 
bandė laimę prie žaidimų, kiti 
pirko riestainius („barankas”), 
šviežią duoną ar derėjosi dėl 
rankdarbių.

Ponia Pečiulevičienė buvo 
iškepusi labai gražų „beržo šakos” 
pyragą, kurį pardavėm varžybų 
būdu. Čia daug padėjo ALB 
Canberros Apylinkės Valdybos 
pirm., p. Albertas Balsys, kuris, 
atsistojęs ant kėdės, lazda at
sirėmęs į stalą, gyvai ir įdomiai 
pravedė varžytines.

s.v. Jūras Kovalskis
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SU SESE KRISTINA
ATSISVEIKINANT

Balandžio 14 d. iš šio pasaulio 
atsiskyrė Sydnejaus „Aušros” tunto 
jaun. skautė Kristina 
Nagulevičiūtė. Balandžio 8 d. ji 
susirgo pamokos metu mokykloje 
ir be sąmonės nuvežta į ligoninę, 
kur ir mirė jos neatgavusi, sul
aukusi vos 11-kos metų (gimė 
1971.11.11).

Sesė Kristina buvo gabi mokinė 
kaip australų, taip ir lietuvių 
savaitgalio mokykloje, kurią lankė 
su savo dvyniu broliuku Paulium. 
Abu buvo našlaičiai, nes tėvas mirė 
jiems esant dar labai jauniems.

Su laiku sesė Kristina įstojo į 
„Aušros” tunto Jaun. Skaučių-tų 
Šešupės draugovę, ir čia — 
1980.12.13 — davė jaun. skautės 
įžodį. Buvo įsigijusi ll-rą jaun. 
skautės patyrimo laipsnį ir kelias 
specialybes. 1982 įstojo į „Sukūrio” 
Tautinių Šokių grupę, kur reiškėsi, 
kaip jauna, šauni šokėja.

Palaidota balandžio 19 d. 
Rookwoodo Kapinių lietuvių 
sekcijoje. Gedulingas pamaldas 
celebravo prel. Petras Butkus, 
asistuojamas kun. Alfonso Savicko 
ir dviejų australų kunigų, čia 

atvykusių su visa Kogarah šv. 
Patriko mokyklos, kurioje a.a. 
Kristina mokėsi, klase. Mokyklos 
mokiniai, išnešant karstą iš 
bažnyčios, pagerbdami velionę, 
sudarė špalierius. Bažnyčioje prie 
karsto ir vėliau kapinėse garbės 
sargyboje stovėjo uniformuoti 
Šešupės d-vės skautai-tės.

Kapinėse atsisveikinimo 
žodžius tarė visa eilė asmenų: ALB 
Sydnejaus Apylinkės vardu dr. 
Aleksandras Mauragis, „Sukūrio”

EKSKURSANTIŠKAS
FOLKLORAS

Židinio X-sios ekskursijos metu, 
ilgesnį laiką pabendravus savųjų 
tarpe, pastebėjome, kad daugelis 
mūsų savyje slepia „užburtus 
lobius” — mūsų tautos folkloro 
deimančiukus. P. N. Butkuvienė 
mus supažindino su šia dainele 
(sako anksčiau kurį laiką smarkiai 
dainuota viename Sydnejaus 
priemiestyje . . .). Tai ne liaudies 
daina, bet . . . labai sena daina.

Pijokėlių, kad nebūtų, 
karčiamėlės tuoj pražūtų

Ein' pijokas per miestelį 
ir sugriuvo šalia kelio.

O ta kiaulė, ta degloji, 
jį pauosto, pavolioja,

Pasilenkus ausin šneka:
„Ko guli, žmogau, ant tako?"

— Ukš tu, kiaule, tu, degloji, 
aš pareisiu išmiegojęs.

Aš pareisiu išmiegojęs, 
visus purvus išvoliojęs . . .

Tu tvorele, tu žalioji, 
visus girtus ratavoji.

Ratavoki ir mane, 
nes jau skęjstu purvyne.

O juk buvo dar „iškraustyta” iš 
atminties „skrynių" visokiausių 
mįslių, patarlių, priežodžių — 
visko nesuminėsi. 

tautinių šokių grupės ir savaitgalio 
mokyklos vardu — p.p. Danutė 
Ankuvienė ir Julija Lašaitienė, 
,,Aušros” tunto vardu — 
skautininkas Balys Barkus, choro 
vardu — p. Sidaras ir šeimos ir 
draugų vardu — p. Pranas Nagys.

Su a.a. Kristina paskutinį kartą 
atsisveikinti susirinko virš 250 
tautiečių.

Ilsėkis ramybėje, sese Kristina!
B. Ž.

SKAUTIŠKOS SPAUDOS 
PRENUMERAVIMAS

Metų pradžia — pats laikas 
atnaujinti skautiškąją spaudą — 
SKAUTŲ AIDĄ ir MŪSŲ VYTĮ. '

Prenumeratos mokestį galima 
siųsti tiesiog šių žurnalų ad
ministracijoms (kaip nurodyta š.m. 
„Mūsų Pastogės” Nr. 4arba praeitų 
metų „Tėvynės Židinio” Nr. 20).

Australijoje, vasario mėn. bėgy
je, žurnalus galima 
užsiprenumeruoti per v.s. ■ Joną 
Zinkų (84 Victor Ave., Picnic Point, 
N.S.W. — 2213; tel. — (02) 774 
2914).

Australijos dolerio vertei kritus, 
Skautų Aido prenumerata už 1983 
m. yra $5-25, Mūsų Vyčio —$7-35.

APDOVANOTAS RAJONO 
VADAS

LSB Vyr. Skautininko įsakymu 
Nr. 96, skelbiama, kad LSS Australi
jos Rajono vadas, s. Albinas Pocius, 
balandžio 8 d. apdovanotas Lelijos 
ordenu.

Inf.
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JAUIXIESNILJJU SKAUTLJį-SKAUČSlUĮ
SKAUTORAMA Chicago
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jaun. skautų-čių skautorama 1983 
m.

Nuotr. T. Caidelytės
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Vasario 16 gimnazijos skautės Vasario 76 gimnazijos Kaziuko
pardavinėja pyragus Kaziuko mugė. Prieky skautų globėja J.
mugėje. Lemkienė.

Nuotr. M. Šmitienės

Skautas atsako už tą darbo dalį, kurią jis 
turi atlikti.

Baden Powell
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ALp(LKA)3083

SXAU 1983, Nr.6
6346 S. WdSiiLCiidw rxw. 
Chicago, III. 60629

Tėveli, kur tu gimei?
— Kaune, Jonuk.
— O kur gimė mama?
— Panevėžyje.
— O aš.
— Kėdainiuose, vaikeli.
— Hm, ar ne keista, kaip mes 

visi trys susitikome?

- Pirma as nusileisiu virve, o paskui - tu.\

- Greičiau nešk 
gipsą pėdai 
nulieti!!!

Pažįsta techniką.
— Tas paveikslas yra pieštas 

menininko, kuris pas mus gėrė 
kavą.

— Galima pažinti jo techniką. 
Taip storai jis ir sviestą tepa.

3P.74iJGG
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