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REDAKCIJOS PARAŠTĖJE
Pradedant naujus skautiškųjų 

sueigų metus, sesėms ir broliams 
vadovams linkiu ištvermės ir sėk
mės. Kiekvienam vienetui linkiu 
sulaukti naujo vilkiukų ir paukšty
čių būrelio, skautams-skautėms 
pakilti patyrimo laipsnių, jūrei
viams - gero vėjo, oro skautams - 
šviesios padangės, vyresnėms 
skautėms ir skautams vyčiams 
prisiminti, kad ir TARNAUTI tu
rime, o baigusiems gimnazijas - 
nieko nelaukus įstoti į sesių ir bro
lių akademikų eiles.

Tikiu, kad visi mūsų tuntai, 
draugovės, būreliai skautauja, 
nors ir ūe visi matomi “Skautų 
Aide”.

Su naujomis prenumeratomis 
kas metai gauname tuos pačius 
laiškus: “... ir mūsų vaikai nori 
save matyti Skautų Aide”, “nuši-

Neries tuntas, Waterbury,
Conn. 5.00

Skautų Aidą, o per jį ir visus se
ses ir brolius skautus, sveikina: 
ĄŽUOLO IR GINTARO VADOVŲ 
STOVYKLOS iš Romuvos ir v.s. 
K. VAITKEVIČIAUS VARDO 
JUBILIEJINĖ ANGLIJOS RA
JONO STOVYKLA iš Lietuvių 
Sodybos Anglijoje.

bodo vadovų nuotraukos”, “kodėl 
tiek dedate iš Chicagos”, “kodėl 
taip mažai iš Chicagos, kai mūsų 
čia yra tiek daug...” ir t.t.

Redakcija kas mėnuo gana ne
kantriai laukia Jūsų laiškų. Kiek 
mūsų vienetai žinių ar nuotraukų iš 
savo padangės atsiunčia - tiek juos 
Skautų Aido puslapiuose ir ma
tome.

Džiaugiamės tais broliais ir se
sėmis, kurie mato savo vienetų 
jauniausius, užrašo skautų mintis, 
suranda ir atsiunčia vyresniųjų ra
šinius.

Sveikiname:
pirmojo lietuvaičių skaučių vie

neto “VAIVOS” draugovės nares. 
Jos 1948 m. užkūrė pirmąjį lietuvių 
skaučių laužą Montrealyje.

Skaučių Aušros Vartų ir skautų 

Lituanicos tuntus Chicagoje, šven
čiančius savo 25 m. veiklos su
kaktis.

Budžiu!
v.s. Alė Namikienė

ATSIŲSTA PAMINĖTI;^ 
Anatolijaus Kairio KARŪNA 
Istorinė Trilogija-poema
Išleido knygų leidykla DIALOGAS 
Tiražas 1000 egz., kaina $6.50

KAS ŽLUGDĖ IR ŽLUGDO 
LIETUVIŲ TAUTĄ?
A. D. Kizlys Kizlaitis

Vinco Žemaičio studijos “Lietuviš
ki vandenvardžiai ir pilkapiai nuo 
Vyslos iki pat Maskvos” recenzija. 
Autoriaus leidinys. Kaina $2.00.

mūsų žinios
Dvisavaitinis T.T. Jėzuitų leidinys, 
skirtas tėvų Jėzuitų ir Jaunimo 
Centro Chicagoje veiklos doku
mentavimui. Gausiai iliustruotas.

Per v.s. V. Kizlaitį iš Clevelando 
gavome latvių kultūros žurnalą 
TREJI VARTI. Šiame žurnale 
latvių skautų Amerikos rajono va
das Raimunds Čaks rašo apie lie
tuvių skautų Jubiliejinę stovyklą 
1973 m., Beaumont, Ohio. Įdėtos 
devynios lietuvių skautų ir vadovų 
nuotraukos.
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LAISVĖS PAUKŠTIS

Bernardas Brazdžionis

Ir niekad neišleidęs žemės iš akių.
Skrendu viršūnėn, kur kaip saulė žiedas žydi.
Regiu ji rytdienoj galingą, šviesų didį
Ir pro perkūnijų aidėjimą šaukiu:

Esu aš paukštis, ūkanoj pabudęs, 
Skrendu žvaigždžių pakalnėn šion atnešt, 
Širdies kad nesuėstų laiko rūdys, 
Žiedų kad nepakąstų skausmo rudens 
Žmogus kad mestų pančių grandines.

Esu aš paukštis, kurs bedugnėj nardo,
Kurs nei prieš mirtį, nei prieš naktį nedrebės, 
Kas tars kaip burto žodį mano vardą - 
Pro lemtį viešpačių ir pro teisybę kardo 
Kaip talismanas jam, parpuolusiam, skambės:

Esu aš' paukštis, lanko nepašautas,
Nesuviliotas aukso narvo, deimanto grūdų, 
Iš ten, kur liko mirčiai lizdas krautas, 
į ten, manan balsan kur kyla tautos, - 
GYVENT! Gyvent jus šaukdamas skrendu.
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Kas skaito Skautų Aidą, greitai 
pastebi, kad paprastai pirmieji, 
kurie naujiems metams prasidėjus 
stovyklauja, yra Australijos Skau
tai ir skautės. Kai dauguma lietu
vių skautų ir skaučių arba bent jų 
draugai dreba nuo šalčio ir braido 
po sniegą, mūsų broliai ir sesės 
Australijoje ir Pietų Amerikoje 
karštos saulės spinduliuose ir ža
liuojančioje gamtoje stovyklauja. 
Kai pietų kraštuose žiema ir šaltis, 
šiauriečiai ramiai stovyklauja ir 
džiaugiasi gamta.

Redaktoriai eina į spaustuvę 
šliur-šliur per nukritusius rudens 
lapus. 0 Skautų Aido korespon
dentai arčiau prie Pietų ašigalio 
žiūri pro langą ir stebi, kaip at
gimsta gamta po birželio, liepos ir 
rugpiūčio žiemos. Vienų pavasaris 
yra kitų ruduo. Vienur Kalėdų se
nis apsivelka šilčiausiais kailiniais, 
kitur jis mieliau lankytų vaikučius 
vilkėdamas tik raudonomis trum
pomis kelnėmis ir marškiniais be 
rankovių, net palikdamas kepurę 
namuose. Kai Lietuvoje ir pusiaujo 
šiaurėje pavasario džiaugsmas, 
Velykos, - pietuose liūdnesnis 
ruduo.

Labai įdomu lėktuvu nulėkti į 
kitą pasaulio šalį, iš šaltos žiemos į 
šiltą vasarą, iš pilkesnio rudens į 
žydintį pavasarį. Sunku tikėti, kad 
vakar reikėjo per sniegą kastis, o 
šiandien guli spindinčiame pajūry
je, kaitindamasis saulutėje. Arba 
gauti Kalėdinį sveikinimą iš drau
go Australijoje ar P. Amerikoje, 
kur prakartėlė padėta po žaliuo
jančia palme, o ne sniegu apklo
toje trobelėje.

Kartais ir mūsų širdyje arba šei
moje yra pavasaris, kartais ir ru
duo. Kaip švelniai, giliai džiaugs
minga motina pralinksmina savo 
nusiminusį vaiką, arba jaunatviš
kas linksmumas įneša šypsnį sene- / 
lio vienatvėn! Arba rimtas, santū
rus žodis ar žvilgsnis išlygina 
linksmybę, kuri užmiršo kitus. 
Kaip gražiai skautė ar skautas, va- į. 
dovė ar vadovas moka susitikti ir 
liūdną, ir linksmą, pasikalbėti su 
nuvargusiu ir išdykusiu, džiaugtis 
su tais, kurie džiaugiasi, ir liūdėti 
su tais, kurie liūdi.

Jie moka į kitų 
pavasarį.

rudenį įnešti

v.s. A.S., S.J.
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IS PAGELTUSIU
DIENORAŠČIO LAPU

1944 m. rugsėjo 7 d.

...0 Lietuva, koks mielas kraštas, 
Kurio taip netekau ūmai!
To neišreikš nė vienas raštas, 
Tą pasakys vieni jausmai...”

Taip sunku be namų, be tėvy
nės - teistam nuo jos vis tolyn, to
lyn... Buvo daug vilčių, kad grįšim į 
savo namus, deja, jos vis mažėja. 
Kasdien sunkumas, lyg koks 
akmuo, užslėgęs širdį. Ir taip visą 
dieną, - nuo ryto ligi vakaro. Tas 
pat ir naktį, kai sapne paliktą tė
viške matau, o prabudus ir pasiju
tus svetimam krašte, net klaiku 
darosi tylioje nakties ramybėje. 
Sunkios mintys jau nebeleidžia už
migti. Rytą ir vakare iš širdies gi
lumos meldžiuosi:

Aušros Vartų Motinėle, sugrą
žink mus į mūsų tėvynę! Sugrąžink 
taiką ir ramybę mūsų Lietuvai ir 
visam pasauliui!

Rusai yra jau visai arti sienos. 
Ten vyksta kruvinos kovos. Mūsų 
dienos labai netikros. Kiekviena 
žinia vis liūdnesnė; atrodo, kad 
reikės dar labiau tolti nuo tėvynės, 
nuo savo gimtosios žemės, iš kurios 
stiprybę sėmėm. Stiprybė mums 
buvo mokymasis, viltis išsimoksli

nus savo kraštui ką nors gero pa
daryti.

Tokiu metu, kaip dabar, jau bū
davo prasidėję mokslo metai. Kiek 
džiaugsmo po ilgos vasaros susi
tikti draugus, jaustis vyresniais. 
Šie metai man jau būtų buvę pa
skutinieji gimnazijoj - ateinantį 
pavasarį jau gaučiau brandos 
atestatą.

Šios voratinklinės, debesuotos 
rugsėjo dienos prisiminimai neša į 
tėvynę, į draugių būrį, į tas dienas, 
kai, būdama maža paukštytė, dide
lėm smalsiom akim stebėdavau 
vyresnes seses (ir troškau būti 
tokia, kaip jos!); kai, negalėdama 
atitraukti akių nuo gražiųjų pa
puošim ųTI-je Tautinėje stovykloje 
Panemunės pušyne, namo grįžus 
bandžiau dėlioti tokius pat papuo
šimus iš minkštų, drėgnų samanė
lių. Ir galvojau, kad užaugus man 
pavyks dar gražesnius papuošimus 
stovykloje padaryti. Tokios buvo 
svajonės. Ir štai kokia tikrovė vos 
po šešerių metų... Kodėl, gerasis 
Dieve, taip viskas turėjo pasikeis
ti? Kodėl mūsų tauta taip žiauriai 
turi kentėti? Mes čia, o kiti ten, 
likę tėvynėje?!

Rytoj - Rugsėjo 8-ji, brangi ir 
graži mūsų tautos šventė. Kokia 
iškilminga būdavo ta diena, kai 

uniforųiuoti gimnazijos mokiniai, 
skautai, kariuomenė, šauliai, poli
cija, dūdų orkestrui grojant, ženg
davo didžiąja mūsų miesto gatve į 
Nepriklausomybės aikštę. Ten pa
gerbdavome savo tautos didvyrius, 
iš visos krūtinės traukdavom 
himną (aš stengdavaus giedoti kuo 
garsiau!). Saliutuodami pagerbda- 
vom plevėsuojančią trispalvę. Ir 
plasdėdavo ji laisvai, nm jo vėje
lio supama, o visa Lietuvos padan
gė būdavo tokia mėlyna, kaip lino 
žiedas. Rikiuotėje stovėdama, žiū
rėdavau į saulės auksinį kamuoų 
danguje, į jos spinduliais aplietą 
trispalvę, į vėjo nešamus rugsėjo 
voratinklius. Kiak džiaugsmo tada 
būdavo širdy! Kokia tikra ir šviesi 
ateitis man atrodė! Tik vieno te- 
troškau: kuo greičiau užaugti ir 
būti naudinga savo kraštui. Galvo
jau, kokias laimės dienas tada 
gyvensiu.

Ir viskas staiga lyg giliausion jū
ron nuskendo. Mano tėvynei prie
šas laisvę atėmė, mano broliai iš
blaškyti; net ir Rūpintojėliui baugu 
vienam prie kelio rymoti...

Man atrodo, kad aš niekad savo 
tėvynės labiau nemylėjau, kaip 
dabar, kai jos žemės po kojom ne
jaučiu. Tos žemės, kuri buvo mums 
stiprybė, atrama, maitintoja. Šian
dien nieko nebeturim: nei namų, 
nei draugų, artimųjų. Toli paliko 
gimtojo Nemuno pakrantės, mėly
nas Lietuvos dangus. Kažkas rū
pestingai paslėpė p . vėsavusią tri
spalvę ir laukia tos dienos, kai ir 
vėl, didžiuoju saliutu ją gerbdami, 
lydėsim akimis.

Visko netekom, bet dar liko 
viltis. Ir tegu kiti sako, kad negreit 
mes dar namo sugrįšim. Tikiu į 
Lietuvon grįžimą, kaip į vieną didį 
Dievą danguje! Tikiu, nes rytoj 
mūsų Tautos šventė - Rugsėjo 8-ji.

***

(Šie dienoraščio lapai rašyti vie
nos jaunos sesės prieš 30 metų, 
priešui artėjant, palikusios savo 
tėvynę. Savo mintis ji užrašė, Im
dama jau Vokietijoje, Tautos 
šventės išvakarėse).

Redakcija
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Saulėta rudens diena mūsų so
dyboje, bet ir vėjuota. Dar nebuvo 
stiprių šalnų naktį ir medžių lapai 
pamažu keičia savo spalvas. Štai 
geltoni, žali ir raudoni klevai, štai 
auksiniai ąžuolai ir riešutmedžiai, o 
ten tolėliau plačioji pušis, pavasarį 
priglaudusi kėkštų porelę.

Tiek visur spalvų, nes ir krūmai 
keičia savo apdarą, kad sunku jas 
ir aprašyti. Akys tik bando sugerti 
visą grožį, o širdis kartais šnibžda: 
“Štai vėl toji tamsiai violetinė 
spalva, kurios Lietuvoje nepaste
bėdavau”.

Kaimynas grįžo tėviškėje kasęs 
bulves, o jo vaikai šūkauja kieme: 
kažkas jiems padarė du rudens 
aitvarus ir vėjas juos blaško drau
ge su rudens lapais. Vyksta narsi 
kova, kuri baigiasi lygiomis: vienas 
aitvaras palieka vaikams, o antrą 
nusineša išdykėlis vėjas. Dar jo 
laimikis matyti virš namų, virš 
artimiausių medžių ir tada jis 
dingsta iš akių.

Kaip visuomet, kai matai ką nors 
skrendant padangėmis, apima 
žmogų svajingas elgesys: norisi 
irgi pakilti, keliauti kažin kur už 
kalnų, už miškų ir, palikus visus 
sunkumus žemėje, iškilti aukštai į 
nesibaigiančias slėpiningas tolu
mas.

Ar pastebėjote, kad rudens sau
lė ir mėnulis kitokie? Saulės spin
duliai krinta nuožulniau, jų žaismas 
švelnesnis, tartum paskutinis prieš 
ateinančią žiemą glamonėjimas. 
Kai vasarą saulei sunku būdavo

prasiveržti pro tirštus medžių 
lapus, ji dabar įsiskverbia net į 
kambarių vidų ir gaudo zuikučius 
sienoje ir ant grindų. 0 mėnulis 
toks baltas baltas, kad naktį, pa
žvelgus pro langą, viskas sodyboje 
atrodo pasakiška, paslaptinga. 
Žmonių lankytas ir tyrinėtas mė
nulis vėl, rodos, perėmė savo am
žinas pareigas danguje ir ramiai 
žiūri į nedidelį, besiblaškantį 
pasaulį.

Dabar pats voverių ir gražiųjų 
dryžuotųjų voveryčių derliaus 
valymo laikas. Bet ne bulvės joms 
rūpi: štai jos bendradarbiauja pil
kajame riešutmedy. Voverytė, įsi- 
korusi į viršutines šakas, aižo rie
šutus, kurių ne vienas jai nukrenta 
ant žemės, o ten voverė jau laukia - 
čiumpa brangų glėbį ir mauna kaž
kur į slėptuvę, į sandėlį žiemai. 
Taip dingsta visi riešutai, ir telieka 
sušukti: “Į sveikatą, keturkojai 
derliaus rinkėjai!”

Paukščių šiuo laiku nedaug. Vie
ni jau išskrido, kiti dar neatskrido. 
Zylelės visą vasarą laikas nuo laiko 
atskrisdavo iš miško pasitikrinti, 
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ar apie namus viskas dar tvarkoje, 
o dabar vienas kitas vasaros 
paukštelis dar užklysta, tartum 
norėtų atsisveikinti.

Išgirstu pažįstamą balsą ir išeinu 
prieš duris pakalbėti. Linkiu geros 
kloties ir iki pasimatymo ir grįžtu į 
trobą, o paukštelis nuskrenda savo 
keliais.

Bitės šiltomis dienomis dar 
skraido - kokios jos darbščios! Bet 
jau laikas uždėti tinklelius ant jų 
durų, kad lauko pelės neįsiveržtų. 
Pelės, kaip ir mes, pradeda ieškoti 
šilto kampelio žiemai. Kas, kad jos 
nepageidaujamos: ne tik pastogė, 
bet ir vaškas, ir medus jas stipriai 
traukia. Verta kovoti.

Taip pamažu ir pereisime į lie
taus ir vėliau sniego bei šalčio mė
nesius. Laikysimės, nes žinosime, 
kad kažkur vėl laukia pavasaris: 
dabar jis užimtas kituose žemy
nuose, bet ateis diena, kada jis mus 
atsimins ir skubės čionai su savo 
palydovais.

P.P.
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JŪROS DOVANOS

Dabar., kai saulė vis didesniu 
lanku dangum kopia, kai rudenėlis 
savo paletėje ima maišyti gelsvus 
ir rusvus dažus, mintys nuklysta į 
karštas liepos dienas, į gelsvo 
smėlio pakrantę, skalaujamą van
denyno bangų.

Gražu ir didinga žiūrėti į snie
guotas kalnų viršūnes, neapsako
mai malonu irstytis laiveliu vieni
šam ežerėly, tačiau užvis gražiau
sią gamtos simfoniją gali išgirsti 
vandenyno pakrantėje. Ankstų 
rytą, kai, vėsiam smėly bestovint, 
bangos užlieja kojas ir jos nežymiai 
klimpsta gilyn, bangų šokį stebint, 
ima suktis galva. Atrodo, kad ir tu 
sukiesi tarp bangų, iškyli virš jų, 
neri į gelmę ir pagaliau pranyksti 
neaprėpiamuose vandens toliuose.

Išalkusių žuvėdrų gailūs klykte
lėjimai primena tau, kad pasaulyje 
kiekvieną valandėlę vyksta kieta 
kova už būvį; gyvenime negali tik 
stebėti, svajoti ir gėrėtis viskuo, 
kas tave supa.

Saulei kylant aukščiau, bangos, 
lyg prisižaidę vaikai, nubėga į gel
mes, palikę išblaškytus savo žais
lelius. Dabai- atoslūgis. Prieš tavo 
akis sužiba jūros dovanos. Pasi
lenki ir nežinai, prie kurios įdomy
bės pulti - tiek daug čia rausvų 
koralų liekanų, įvairiausių formų ir 
varsų, rauplėtų, kiautukų su 
akutėm ir be jų, milijonus kartų 
bangų nuglostytų, nušlifuotų ak
menėlių, kurie, lyg kokie vergai, 
tūkstančius metų bangų vis buvo 
stumdomi, ridenami, žarstomi.

Visa pakrantė nusėta tais jūros 
turtais. Lenkiesi prie pačių gra
žiausių, kitą vos spėji iš klastingos 
bangos glėbio pagriebti. Kartais ir 
nelaimi - nusikvatojus banga palie
ka tau tik saują žvyro... Eini toliau. 
Akys stengiasi aprėpti kuo didesnį 
plotą, išrinkti gražiausius ekspo
natus šioje gamtos parodoje. 
Krepšelis pilnėja, bet akys godžiai 
ieško dar dailesnio kiautelio, dar 
įdomesnės koralo nuolaužos. O 

galvoj jau gimsta idėjos Kaziuko 
mugės dirbiniams. Tik kad daugiau 
radus štai šitų, lyg dūdelės, susuk
tų kiautukų ar saulėj blizgančių 
perlamutrinių auselių.

Nė nepamatai, kaip toli nueita. 
Gal net kelios mylios tuo gamtos 
turtų taku nužygiuota. Sustoji 
atsikvėpti, apsidairai ir net šypteli 
iš laimės: kiek čia aplink grožio, 
kiek didingumo tose žalių bangų 
keterose, papuoštose baltų purslų 
vainikais! Įsiklausai į gaudžiančią, 
ūžiančią jūros simfoniją. Ji vis 
vienoda, bet kartu naujais tonais 
prabylanti, lyg kokio milžino atsi
dūsėjimą iš gelmių atnešanti.

Ir, rodos, matau ant kranto sė
dintį Čiurlionį,- vėjo draikomais 
plaukais, akis į tolį įsmegusį, visa 
savo siela pasinėrusį paslaptinguo
sius tonus perkeliant į balto popie
riaus lapus, kuriuose jis nori sutal
pinti tą bangų gaudesį, dejavimą, 
akmenėlių krante pabirimą. Lapo 
viršuje užrašyta: “Jūros sonata”.

Akimirksniui kažkoks šešėlis 
užstoja saulę. Žuvėdra, bangų 
sesuo! Kiek daug jų, lyg baltų taš
kelių, supasi ant bangų. Štai kur 
geriausios plaukikės: nei joms 
lentų, nei vandens slidžių reikia. Ir 
drąsumas tų ilgasparnių! Išmetus

Jūra C. Jonušo pav.
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Juros sonata - M. K. Čiurlionio pav.

aukštyn pyrago ar mėsos gabalėlį, 
sulekia jų visas pulkas ir, lyg viš
čiukai, seka tave. Greit baigiasi 
vaišės, bet jos vis dar aplink su
kasi, plasnoja ir, gailiai čirpdamos, 
išgauna pažadą, kad ryt vaišių bus 
daugiau. Pro šalį, lėtai plasnodami 
sparnais, praskrenda keli pelika
nai. Atrodo, kad jie ir žuvėdros - ne 
draugai. Gi pakrantėje, lyg juodi 
trupinėliai, greit bėginėja maži 
paukščiukai, kurių ir vardo nesuži
nojau. Mažos, plonos jų kojytės 
klimpsta smėlin, bet ir jie, matyt, 
susiranda sau maisto, vikriai nuo 
bangų pabėgdami.

Balti žuvėdrų sparnai dangaus 
mėlynėje, bangų kalnai, visa jėga 
besiverčią į krantą ir jūros sonata

ima tave, lyg šapelį, nešti kažkur į 
nebūtį, į čiurlioniškų varsų pasaulį. 
Viskas aplink ima artėti, suktis. 
Tik rankoj - kietai suspaustas 
krepšelis su jūros dovanomis.

Sesė Liepa
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GELEŽINIAM VILKUI"
21 METAI

Kaip greit bėga laikas! Atrodo, 
taip neseniai Sydney šv. Juozapo 
šventoriuje pirmąkart sutikau 
skautą vytį Teodorą Rotcą, su ku
riuo sutarėme steigti skautų vyčių 
būrelį. Ir štai 1953 m. kovo mėn. 1 
d. sušaukiau pirmąją sueigą. Daly
vauja 2 skautai vyčiai - v.sl. B. Ža
lys ir pi. T. Rotcas ir 3 kandidatai 
pi. Ričardas Jaselskis, pi. Vytautas 
Čižauskas ir Vytenis Šliogeris. Pa
sirenkame “Geležinio Vilko” vardą. 
Būrelio vadu išrenkamas B. Žalys. 
Iki metų galo būrelin susispietė 6 
skautai vyčiai ir 12 kandidatų.

Pirmasis vyčio įžodis įvyko 1954 
m. balandžio 16 d.,.Casula, N.S.W. 
Nuo to laiko būrelis per ilgą metų 
eilę ruošdavo tradicines savo pir
mojo įžodžio iškylas ir Didžiojo 
Penktadienio naktį nauji skautai 
vyčiai pasižadėdavo tarnauti...

Skautų Vyčių “Geležinio Vilko” 
būrelis 21 metų laikotarpyje yra 
daug prisidėjęs ne tik prie Sydney 
“Aušros” tunto veiklos, bet pasi
darbavęs ir viso Australijos rajono 
gyvenime.

1955, 56 ir 58 metais būrelis su
ruošė Sydney lietuviams skautams 
stovyklas.

Savo gyvavimo pradžioje išleido 
pirmą “Pėdsekio” numerį, o 1957 
m. nusipirko rotatorių ir laikraštėlį 
Aušros tuntui pradėjo leisti kas 

mėnesį. Gi vien skautų vyčių žiniai 
ir vienišiems, toli esantiems “vil
kams” būrelis leidžia “Geležinio 
Vilko Aidą”.

Būrelio nariai - keliautojai. 1958 
m. žiemą, labai sunkiomis sąlygo
mis atliko dviejų dienų žygį iš 
Waterfalls į Campbelltown N.S.W. 
Suruošė kelionę mašinomis į Mt. 
Koscziusko kalnus, o IV Tautinėje 
stovykloje, tais pačiais metais įvy
kusioje Victorios valstijoje, daly
vavo 19 būrelio narių. 1959 m. s.v. 
v.sl. Algis Dudaitis dalyvavo Pa
saulinėje Džiamboree, Filipinuose. 
Jis buvo lietuvių skautų vieneto 
vadovu. 1962 m. Wonga Park, Vic. 
pasauliniame skautų vyčių sąskry
dyje (Rover Moot), rajono skautus 
vyčius atstovavo s.v. si. Romas 
Cibas.

1961-1964 m., būrelis, turėdamas 
32 narius, buvo persitvarkęs, su
darydamas I-mąją Australijos sk. 
vyčių Geležinio Vilko draugovę. 
Tuo laikotarpiu veikė 4 būreliai.

1968 m. V-je Tautinėje stovyklo
je, Mt. Crawford, S.A. dalyvavo 10 
Geležinio Vilko brolių.

Du kartus būrelis išgyveno 
skaudžias nelaimes. 1970 m. auto
mobilio katastrofoje žuvo s.v. si. A. 
Laurinaitis, o 1971 m. rajono 
skautų vyčių - vyr. skaučių sąskry
dyje susirgo ir pakeliui į ligoninę

10

T. Rotcas

P s. Ignas Pranulis

Geležinio Vilko būrelis Vasario
16 d. pamaldose 1972 m. ’
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v.vl. A. Alčiauskas

Sydnėjaus Skautų Vyčių “Gele
žinio Vilko”Būrelis 1965 m. - Stovi 
iš kairės: s.v.v.sl. M. Rudys, ps. T. 
Rotcas, s.v.pl. K. Narbutas, ps. J. 
Zinkus, s. B. Žalys, s.v.v.sl. H. 
Antanaitis, s.v.v.sl. V. Čižduskas.

Foto J. Zinkaus

mirė būrelio narys, “Aušros” tunto 
tuntininkas v.si. Stasys San- 
kauskas.

Geležinio Vilko būrelio vadais 
buvo skautai vyčiai: B. Žalys, V. 
Narbutas, T. Rotcas, V. Deikus, A. 
Vasaris, I. Pranulis, V. Šliogeris, 
V. Gaidžionis, A. Garolis, A. Al
čiauskas, A. Sankauskas, R. Ra
dauskas, R. Bukevičius ir J. Belkus 
(dabartinis būrelio vadas).

Būreliui veikiant draugovės 
sąstatu, draugovės vadai buvo si. 
A. Garolis, v.sl. T. Rotcas, v.sl. M. 
Rudys, s. B. Žalys, G. Sauka. To 
laikotarpio būrelių vadai, be Gare
lio ir Žalio, buvo R. Daukus ir J. 
Zinkus.

Būrelio nariai ant uniformų kai
riojo peties turi savo ženklą - vio
letiniame skyde sidabrinį vilką. -

Gražaus 21 metų amžiaus sulau
kusį Geležinį Vilką sveikiname, 
spausdami jam kairę leteną. Linki
me Ilgiausių Metų!

p.s.v. v.s. Bronius Žalys

ŠIRDIES SMŪGIS
Širdies liga yra viena iš didžiau

sių mirties priežasčių Amerikoje. 
Yra apskaičiuota, kad kas minutę 
daugiau negu vienas žmogus mirš
ta dėl širdies ligos. Vienas trečdalis 
iš jų yra jaunesni negu 65 metų. 
Dauguma yra vyrai, bet statistikos 
rodo, kad moterų tarpe širdies 
ligos daugėja.

Širdies ligų yra įvairių, bet čia 
kalbėsime apie taip vadinamą “šir
dies smūgį”, kuris pasireiškia gana 
staigiai ir jei pirmoji pagalba yra 
delsiama, gali greitai vesti prie 
mirties. Yra žinoma daug atvejų, 
kur jauno berniuko ar mergaitės 
greitas Ir taisyklingas reagavimas 
išgelbėjo gyvybę. Mes, skautai ir 
skautės, turime tuo labiau būti pa
siruošę savo artimui tokiu atveju 
padėti.

Kas atsitinka, kai žmogus turi 
“širdies smūgį”? Dėl vienos ar 
kitos priežasties sumažėja kraujo 
apytaka į širdies raumenį, sumažė
ja deguonies kiekis ir .tai sukelia 
smarkų skausmą. Tas gali paveikti, 
širdies ritmingą plakimą ir kraujo 
po visą kūną cirkuliavimą. Daug 
ligonių tą skausmą apibūdina kaip 
krūtinės spaudimą, kuris plečiasi į 
pečius, rankas, kaklą, žandus. Jei 

lauksi ilgiau, pradeda žmogui suk
tis galva, jis alpsta, prakaituoja, 
išbąlą, negali atgauti kvapo.

Ką daryti? Nelauk kol kas kitas 
nuspręs, ką daryti. Paguldyk žmo
gų, kad ir ant žemės, pakišk ką 
nors po galva, kad ji būtų truputį 
aukščiau, atsek kalnierių, atliuo- 
suok diržą ir tuoj pat skambink 
vietiniams gaisrininkams, kurie 
atsiųs pirmosios pagalbos mašiną 
su specialiai ištreniruotais gaisri
ninkais. Beveik visi didesni miestai 
turi šitokią pagalbą ir jų telefonas 
turėtų būti pirmutinis mūsų tele
fono knygutėje, ar kitoje lengvai 
matomoje vietoje. Kur šitokios 
pagalbos nėra, tenka patiems kuo 
greičiausiai ligonį vežti į artimiau
sios ligoninės pirmosios pagalbos 
skyrių.

Bet nelaukime kol nelaimė atsi
tiks. Pagalvokime ir šeimoje pa
kalbėkime, ar mes tikrai “Budime”, 
ar esame pasiruošę visokioms 
staigmenoms. Norėdami daugiau 
informacijų, rašykite vietiniams 
American Heart Association sky
riams, kurių adresas būna telefono 
knygoje.

psl. Birutė Prasauskienė, RN
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“Skautiškumas - draugiškumas!
Nidos stovykla dirba su meile ir 
daina!”

Jūrų skautės esam...

Jūrų skautės esam, 
Rakė stovyklaujam. 
Saulė mus bučiuoja 
Nidoj viešpataujam.

Jūra mus gaivina 
Visad širdį traukia 
0 kai mes išplaukiam, 
Nida mūsų laukia.

Skamba mūsų dainos, 
Nida mus priglaudžia. 
Marios mūsų džiaugsmo 
Vėjas bures audžia.

Nidos viršininkė sesė Ramunė 
palinkusi prie stovyklos darby.

“Nidoje” stovyklavo “Kempi
nės”, “Varlės”, “Kriauklės”, “Van
dens angelai” ir “Antytės”. Visų 
sesių vyriausioji - stovyklos virši
ninkė - g.v.v. Ramunė Kazėnaitė. 
Jos pavaduotoja - D. Mačiukevi
čiūtė, komendante - J. Kliknaitė, 
kuri parašė ir stovyklos dainą.

“Nidos lašeliuose” rašo ir piešia 
visos jūreivės.

Mes ūdrytės turėjome įdomu 
canoe iškylą su berniukais. Turė
jome plaukti pro daug medžių. Ke
lis kartus teko sustoti. Aš norėjau 
padėti Rasai Domarkaitei ir pada
viau jai ranką. Rasa man buvo per 
sunki ir aš betempdama nuslydau į 
molį, o vienas berniukas, kuris kal
ba kaip Donald Duck, įkrito į 
vandenį.

Jūratė Lapinaitė 
Antyčių valtis

“Stovykla keliasi!” !ZZZZ! Mes 
miegame. Diena prasideda. Už 
penkių minučių mankšta. Ęo vėlia
vos pakėlimo ir pusryčių, einame į 
palapines ruoštis patikrinimui, 
kuris mums nepatinka. Tada daro
me daug įvairių rankdarbių. Po 
pietų einame prie ežero maudytis 
ir plaukti laivais. Grįžę iš ežero, 
greitai pavalgom, persirengiam 
ir... laukiam lankymo! Visoms 
mūsų palapinėje patinka lankymas. 
Ar jūs žinote kodėl? Po vėliavų nu
budimo būna naktipiečiai, laužas 
ir... labanaktis!

ijyda Bakaitytė ir 
Verutė Bilitavičiūtė

Kempinių valtis

Kriauklių valčiai “Nidos” sto
vykla yra:

... pilna gražių sesių,

... jaunų vadovių viešpatija,

... švarių palapinių stovykla,

... miegančios sargybos šalis,

... stovykla, kur sesės moka gra
žiai žygiuoti,

... sesės Ramunės maloni šyp
sena.

Nidos stovykla, budėk!
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Sesės Domarkaitės globoje ruo
šiamės programai.

Pačios Nidos vartus iškėlėme.Jūrų skaučių šventė Rako sto
vykloje.

VĖJO VINGIS
Mūsų dainos
rytą, dieną, vakarais,
“Vėjo Vingy”
skamba, lekia ežerais, miškais!

Šių metų stovyklą vadiname 
“Vėjo Vingio” vardu. Vėjas gali 
būti ir smarkus ir piktas, tačiau 
mūsų vėjas savo vingiuose globoja 
visą Rako stovyklavietę. Mes jį 
jaučiame švelniai tarp medžių ir 
palapinių vingiuojant, mūsų skau
tišką darbą ir pastangas gaivinant. 
Tas pats vėjas jau visą eilę metų 

seka Kernavės stovyklautojas, bet 
jis vis jaunas, vis vikrus ir pilnas 
gaivinančios, švelnios jėgos, (iš 
“Vėjapūtoš).

Kernavės tunto Mamunėlė nau
jai skautei dovanoj® skautišką 
diržą.

Lintako nuotr.

“VĖJO VINGIO" STOVYKLOS'
DAINA

Vėjo Vingiu skrenda mūsų mintys 
saulės linkui kyla mūs’ malda, 
Vėjo Vingiui nusilenkia, 
švento ąžuolo šaka.

Lakios jaunos mintys 
lenkias Vėjo Vingiui, 
kas mintis atspės?
Vėją kas nugalės?

Skamba juokas, skamba miškas 
žalias,

dainos skrieja žydinčiais laikais, 
mūs jaunystė žengia drąsiai, 
žengia skautiškais keliais.

Lakios jaunos mintys...

Jau saulutei tariame labanakt, 
rimsta vėjas, šypsosi delčia, 
mums lopšinę sidabrinę 
siunčia mėnuo paslapčia.

Lakios jaunos mintys...

“Vėjo Vingio” viršininke buvo s. 
fil. Dalia Dundzilienė.

Stovyklos laikraštėlis “Vėjapū- 
ta” surinko stovyklaujančių kerna- 
viečių mintis ir šypsenas.
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Ką eisime šiandien lankyti? Lintako nuotr.

Pirmoji stovyklos diena.
Šeštadienį visi skautai atvažiavo 

į stovyklą. Susirinkę savo bagažą, 
ėjome į rajonus statytis palapinių. 
Mūsų viršininkė, sesė Dundzilienė, 
visas pasveikino ir prasidėjo dar
bas. Paukštytėms palapinės jau 
buvo pastatytos, o skautės statėsi 
pačios. Šiais metais kiekviena 
skiltis turėjo pasistatyti virtuvę 
prie palapinės. Kai mes statėme 
virtuves, paukštytės savo palapi
nes jau papuošė! Baigę statybą, 
dar spėjome sugalvoti skilčių šū
kius ir taip pasibaigė pirmoji sto
vyklos diena.

Kregždžių skiltis

“Tėveli, ar jau skaitei mūsų laik
raštį?

PAUKŠTYČIŲ DAINA

Kokios gražios ir galingos 
Mes paukštytės Vėjo Vingio. 
Dirbam, žaidžiam ir dainuojam 
Ir miegoti mes nenorim.
Mums patinka išdykauti - 
Aitvarus per naktį gaudyt.

14

Stovykloje man patinka maudy
tis, lankymo laikas, rankdarbiai, 
nes jie yra smagūs, ir sportas.

Man nepatinka vakarinė malda, 
nes tada aš nuliūstu (būnu “home 
sick”) ir kartais ašaros nukrinta.

Daina Tijunėlytė
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Šį rytą mėlynais kaklaraiščiais 
pasipuošė septynios sesės. Pirmą 
kartą stovykloje apsivilkusios išei
gines uniformas, “Vėjo Vingio” se
sės išėjo į Mišias. Gražiai suskam
bėjo giesmės po miško ąžuolynu. 
Po .Mišių grįžome puošti savo sto
vyklą. Dar tik sekmadienis ir mūsų 
laukia dvi stovyklos savaitės!

Gegučių skiltis

Šiandien savivaldos diena. Rasa 
Lintakaitė buvo išrinkta viršinin
ke, o Danutė Petkūnaitė - 
komendante. Naujos vadovės tu
rėjo suplanuoti visos dienos pro
gramą. Per vėliavų pakėlimą 
mums pranešė, kad šiandien yra 
“juokų diena”, o vėliau turėsime 
“gyvatės” iškylą.

Išėję per vartus, radome kelio 
ženklą “paslėptas laiškas”. Laiške 
buvo parašyta surasti sesę Gilę. 
Kai suradome, ji padavė mums 
laišką, kurį turėjome garais atida
ryti. Laiško turinys buvo toks: “Ši 
iškyla baigiasi Gabijoje. Ten jūs 
susirinksite ir rašysite po rašinėlį 
mūsų stovyklos laikraščiui. Ha-ha- 
ha! - šiandien juokų diena ir šis yra 
savivaldos vadovybės juokas”.

Ir dabar visos sėdime Gabijoje ir 
rašome rašinėlius.

Violeta Burokaitė

“Švenčiam jubiliejų dvidešimt 
penkių,

Gairę sidabrinę keliam su 
džiaugsmu”.

Su šiais s. A. Ramanauskienės 
žodžiais pradėta Aušros Vartų 
tunto Sidabrinės sukakties sto
vykla “Viltis”. Stovyklos viršinin
kė - ps. fil. Ilona Laučienė, pava
duotoja - s. R. Vaitkevičienė. 
Paukštyčių “Spindulėlio” rajono 

virš. - v.si. t.n. Laima Jauniutė.
Kaip jau nuo seno Aušros Var

tuose yra įprasta, stovyklose ypa
tingas dėmesys kreipiamas į griež
tą tvarką, skautiškumą, lietuviš
kumą ir linksmumą. Šiais metais - 
šventiška nuotaika. Jaunos vado
vės, palikusios vasaros darbus, dar 
kartą suvažiavo į savo vaikystės 
laikų stovyklavietę, kaip sesė 
Albina kad pastebėjo:

“Kaip greitai, greitai laikas bėg" 
Keičias stovyklos ir jų vardai.
Nors ir kelionės būtų vargingos, 
Ten Rako miškas - savieji namai”.

Ir darbavosi jos išsijuosę - sep
tynios su 30 paukštyčių, o skaučių 
rajone - devynios, dar devynių 
skiltininkių ir gražaus būrio (kaip 
teko vakariniame raporte nugirsti) 
vidurinio amžiaus vadovių pade
damos.

Stovyklos daina, parašyta ps. R. 
Fabijonienės, skambėjo nuo pat 
pirmos dienos, uniformas puošė 
Vilties stovyklos ženklas (s. L. 
Jankūnienės projektas) ir šių metų 
naujiena - mūsų sesės Jūratės ir 
Edmundo Žigaičių tuntui dovana - 
sukaktuvinis ir Vilties stovyklos 
iškylautojų ženklai - sagės.

Iškylauti norėjo visos. Gi 136 
stovyklautojoms paruošti iškylas 
nėra juokai. Iškylų vadovės Aure- 
lė, Jūratė ir paukštyčių - Rima net

RAKAS

Mūsų miškai 
Dideli, dideli, 
Ir paparčiai 
Žali, žali.

Mūsų medžiai 
Aukšti, aukšti, 
0 vilkiukai - 
Maži, maži.

Vida Rėklaitytė

Mes jau vyresnės skautės! A. Ramanauskienės nuotr.
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Pasiruošusi paradui.

meldėsi (kiek teko nugirsti), kad 
lietus lytų baidarių iškylai. Bet lie
tus nelijo, visos sveikos buvo ir iš
kylos įvyko: į apylinkės miškus, 
prie Hamlin ežero, naktinės, smėlio 
kopose ir vyresnėms - baidarių iš
kyla.

Stovyklos laikraštis “Vilties 
Aidai” labai parodo skaučių nuo
taikas: kaip jos mato savo vadoves, 
savąjį mišką, skautiškuosius dar
bus. Didžiojo savaitgalio svečius 
pasitikę keturiolika naujų vyres
niųjų skaučių švytinčiais veidais ir 
visų Aušros Vartų tunto stovyk
lautojų pasirodymas prie laužo su 
tokiu pasididžiavimu išdainuojant 
tunto kelią ir sušunkant stovyklos 
šūkį - “Tartum iauž0 kibirkštis, 

Sidabrinė sukaktis, ' 
Stovykla - Viltis! Viltis!”

A.

“Vilties” stovykloje aidi 
Šimto sesių dainos. 
Groja jos gitarom.
Nesfrūpina
Gyvenimo pakylančiom kainom.

Net. į galvą neateina mintis,
Kad pasaulyje yra visokių 

nelaimių.
Mūsų mažas kampelis
Tųr būt gražiausias šitam pasauly.

skautė Audra Kubiliūtė

VILTIES STOVYKLOS DAINA

Vėliava pakyla virš beržų žalių, 
Aidi Rako šilasx nuo “Vilties” 

dainų...

Šis Jubiliejus dvidešimt penki!
Didžios idėjos skautiškoj širdy!

Už tėvelių šalį meldžiamės karštai: 
"Dieve, Visagali, Tavo mes vaikai!”

Šis Jubiliejus...

Laužo liepsnos šviečia, saulė kelia 
mus;

Mes į “Viltį” kviečiam jaunus ir 
senus -

Šis Jubiliejus...

IŠ “VILTIES AIDO”

Viena mergaitė, kuri niekada 
nebuvo stovykloje, man sakė, kaip 
liūdna turi būti skautiškoje sto
vykloje. Supykau ir pradėjau aiš
kinti jai be sustojimo apie mūsų 
stovyklą. Mes juk užsiėmusios 
kiekvieną minutėlę. Tiesa, ne 
kiekvienas užsiėmimas patinka, 
bet vistiek jie visi yra įdomūs. 
Labiausiai mėgstu maudytis, lan
kymą, šokius, laužus, bėgame visos 
vakarienės, nes labai išalkstame. 
Rankdarbiai šiais metais buvo skautė Danutė Račiūnaitė

Spindulėlio” paukštytės su vadovėmis. A. Ramanauskienės nuotr.

labai įdomūs. Mes visko išmokome 
ir buvo labai gera. Kasdieną turė
jome aštuonias stotis: kaišymą, 
deginimo, medžio piaustymo, 
macrame, audimo, lietuviškų baldų 
piešimo, odos kalimo ir verbų riši
mo. Po mano pasakojimo, draugė 
pamatė, >kad Rakė praleistos 
dienos yra labai linksmos.
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Mes išėjom į iškylą. Per didelį 
tiltą nuėjome į mišką. Buvo daug 
smėlio ir labai daug daug laiptų. 
Ten buvo labai gražu, mes mėtėm 
smėlį. Atsistojom ant kalno, tarp 
medžių girdėjom mūsų balsus ir 
smarkiai bėgome į apačią. Tada 
buvo sunku vėl į viršų užlipti.

Paukštytė Rūta Predkelytė

IŠ DIENORAŠČIŲ...

Vyresnės skautės šiandien iš
vyko iškylon ir išbuvo visą dieną 
prie Michigan ežero. Į stovyklą 
grįžo raudonos kaip vėžiai. Skautės 
lauko virtuvėse pačios ruošėsi pie
tus. Pusryčius stovyklai šiandien 
gamino jaunesnės, o vakarienę - 
vyresnės vadovės. Po pietų buvo 
skautorama. Ten buvo 10 stočių, 
kur skautai ir skautės galėjo suži
noti kiek jie moka. Šiandien taip 
pat buvo savivaldos diena. Vado- 
vybėn išrinktos skautės atliko 
įvairias atatinkamas pareigas. Jos 
sužinojo, kad būti vadove nėra pats 
lengviausias dalykas pasaulyje.

Žaibų skiltis buvo budinčios. 
Joms teko būti vadovėmis grupei 
svečių - suamerikonėjusių lietuvių. 
Jų tarpe buvo sena ponia Andriu
lienė. Musmirės stovėjo sargyboje 
ir pagavo penkis skautus. Pas Sa
manėles atsirado gyvatė ir visas 
rajonas girdėjo jų klykimus. Atėjo 
sesė Ilona ir nelaimingas seses iš
gelbėjo.

Žaibų skiltis

Pliukšt, 
pliukšt, 
š-š-š-šlama 
Triukšt 
ru-ru-ru-ru 
Čeept 
pušy, pušy, pušy, 
Lietus
Miške. Rima Šilėnaitė

Savaitgalis. Šviečia saulė. Atva
žiuos tėveliai ir galės pamatyti, 
kaip mes čia įsikūrėme.

Jau vidurdienis, pradeda rinktis 
svečiai. Albert Rakas ir jo šeima 
atvyko pamatyti mūsų stovyklą. 
Čia jo žemė.

Sušilę, stojome į rikiuotę naujo 
Baublio atidarymui. Skiltininkės 
buvo pakviestos prie Baublio nu
imti kaspinus ir užrišti juos ant 
savo gairelių. Štai Baublys. Jis 
pristatytas Aušros Vartų sesėms 
kaip mūsų muziejus.

“Vilnelėj tylu ramu” dainavome 
didžiojo laužo metu prisimindamos 
visas tunto stovyklas nuo pirmo
sios prie Fox upės Wisconsine.

Musmirių skiltis

Lituanicos Tunto 25 m. jubiliejinėje Stovykloje. Nuotr. G. Plačc

Lyja lietus. Visur šlapia ir nėra 
mankštos. Šiandien nebus iškylos į 
Hamlin ežerą. Gaila. Po pusryčių 
darėme rankdarbius. Šeimininkės 
atnešė šiltos kakavos. Po pietų 
jaunesnės vadovės išnešė sesių 
Ilonos ir Reginos lovas į kitą pala
pinę ir paslėpė jų telefoną. Bet 
mūsų vadovės? viską tuoj laimingai 
susirado. Po vakarienės skautės 
žaidė tinklinį ir kvadratą su vado
vėmis. Sutemus nuėjome į Litua- 
nicą Susimąstymo Mišioms. Buvo 
gražu. Ten vienas bebras priėmė 
pirmąją Komuniją. Kai grįžome į 
stovyklą buvo tyla.

Braškių skiltis

Besiruošiant iškylai, drauginin
kas siunčia skautą į virtuvę.

- Pažiūrėk, broli, ar virėjas turi 
kiaulės koją. Skautas grįžta nusi
minęs.

-^Virėjas dėvi ilgas kelnes ir sto
rus batus - negalėjau matyti.

17

17



& ?

Nuotraukos G. Plačo

Maironiu drįstame tarti: “...Vienintelis yra linksmumas, 
kada susirenka draugai”.

Su 
‘...geltonplaukės puikios visos.

'Rudnosiuko Stovykla

Ten toli, kur eglės ošia, 
Po pušim sena, sena...

Akademikai stovykloj ruošia,
Ir J4 nuotaika gera!

“Ar aš tau, sese, nesakiau, ar tau 
žodelio netariau?.

lave as pamačiau, tave aš pa
mylėjau... ”
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AŠ TURĖJAU

DVIRATUKĄ

Gražią, saulėtą birželio dieną 
Toronto Karaliaus Mindaugo 
draugovė išvyko iškylauti. Tai ne
buvo paprasta iškyla, bet dviračių 
iškyla. Todėl visi atvyko (net ir 
draugininkas!) pas brolius Senke
vičius.

Kai visi susirinko, Gediminas, 
mūsų draugininkas, sušaukė visus 
skiltininkus ir išdalino kelionės že
mėlapius. Kol štabas susitvarkė, aš 
dar kartą patikrinau savo dviratį. 
Patikrinau ratus, stabdžius, sėdy
nę, “gears”, lenciūgą ir kitas dalis. 
Mūsų skiltininkas Raimundas, su
grįžęs prie mūsų, pranešė, kad mes

Suk suk ratelį, suk į vieną pusę! 
Karaliaus Mindaugo draugovės 
skautai laiko dviratininko specia
lybės egzaminus dviračių iškyloje. 

važiuosim į “Claireville Conserva
tion Area”. Gediminas patikrino 
visų dviračius ir leido mūsų skilčiai 
pirmai išvažiuoti. Po mūsų išvažia
vo Žirgai, Sakalai ir Šernai. Mat, 
Šernų skilties skautai, būdami 
vyresni ir turėdami “10-speed” 
dviračius, būtų visus pralenkę, jei 
nebūtų išvažiavę paskutiniai.

Mūsų kelionė buvo gana ilga: 12 
mylių į vieną pusę. Važiavom dide
liais ir mažais, vingiuojančiais ir 
tiesiais, duobėtais ir lygiais keliais. 
Pravažiavom Toronto aerodromą 
ir Woodbine arkliukų stadioną. Bet 
ten nesustojom. Nenorėjom pasi
duoti Sakalų skilčiai, kuri mus pra
lenkė. Tai Linas ir Paulius vis sku
bėjo kuo greičiau juos pasivyti. O 
Juozas ir Algis vis atsilikdavo. 
Privažiavę parką, pamatėm, kad 
Sakalai paklydo; mes atsiradom 
pirmi.

Netrukus visi susirinko, aikštėje. 
Čia turėjom išlaikyti dviratininko 
specialybės egzaminus. Turėjom 
sukinėtis į visas puses, sustoti, vi
suomet rodydami signalus kaire 
ranka. Sukant į kairę - ranka iš
tiesta; sukant į dešinę - ranka su
lenkta ties alkūne ir pakelta. Su
stojus - ranka nuleista. Toliau rei
kėjo parodyti kaip dviratį taisyti: 
reikėjo nuimti ratą ir vėl jį į vietą 

prisukti. Taip pat parodžiau kur 
alyva tepu.

Išlaikę specialybes, valgėm pie
tus. Juos skaniai pagamino mūsų 
skilties virėjas Edvardas. Valgėm 
“hamburgers”.

Po pietų žaidėm beisbolą. Nors 
mano komanda nelaimėjo, aš 
buvau laimingas, nes mes žaidėm 
per patį vidudienio karštį. Saulė 
taip kaitino, kad nebesinorėjo 
mušti “homeruns” ar gaudyti svie
dinį. Nutarėm laikyti patyrimo 
laipsnio egzaminus. Mes stebėjom, 
kaip kiti matavo medžio aukštį ir 
upės plotį bei greitį. Jiems nelabai 
gerai sekėsi: 15 pėdų medis labai 
greit išaugo, siekė net 40 pėdų!

Po to, nors ir pavargę, sėdom 
ant dviračių ir keliavom namo. Šį 
kartą niekas nelenktyniavo. Su
stojom du kartus pailsėti ir atsi
gerti. Namo sugrįžom skaudančiais 
muskulais, pavargę, bet laimingi. 
Juk tik vieną kartą į metus mama 
leidžia dviračiu išvažiuoti tokion 
ilgon kelionėn!

BRIEDŽIŲ skilties skautas

Broliai mindaugiečiai nori kuo 
geriausiai išlaikyti dviratininko 
specialybės egzaminus. O tai ne 
taip jau lengva!
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ADELAIDE, S.A. VILNIAUS 
tunte.

Tunto vilkiukų ir paukštyčių 
stovykla įvyko balandžio mėn. 
19-21 d., Seeonee kalvose. Stovyk
lai vadovavo t.n. si. Auksė Stanke
vičiūtė, globėja - p. J. Šerelienė.

Tunto balius įvyko gegužės 18 d. 
Adelaidės Lietuvių namuose.

Vilniaus tunto skaučių skyriaus 
vedėja ir vyr. skaučių “Musmirių” 
būrelio vadovė t.n. v.si. B. Miku-

ASS PASTOGĖJE
Balandžio 30 d. įvyko ASS Ade

laidės skyriaus metinė sueiga. Iš
rinkta nauja ASS valdyba: pirmi
ninkė - fil. ps. dr. S. Pacevičienė, 
sekretorius - V. P. Neverauskas, 
iždininkas - fil. ps. V. Ilgūnas. Nau
ju nariu į skyrių priimtas s.v. J. 
Mikužis. Į garbės filisterius pakel
tas ps. V. Ilgūnas.

Kovo 24 d., tunto sueigos metu, 
skyriaus narė (Birutės draugovės 
draugininke) vyr. sk. si. Rūta 
Bielskytė buvo pakelta į tikrąsias 
ASS nares. Ta pačia proga sesė 
Rūta už pavyzdingą veiklą Vilniaus 
tunte apdovanota Pažangumo žy
meniu.

ps. V.I.

Linksmai nusiteikę Vilniaus 
tunto skautės ir paukštytės 
Australijoje.

V. Ilgūno nuotr.

GEELONG, Vic., Šatrijos tuntas 
suruošė balių birželio 22 d.

SYDNEY N.S.W. AUŠROS 
tunte.

Gegužės 12 d. skautai ir ateiti
ninkai suruošė Motinos dienos 
minėjimą - kartu dalyvavo pamal
dose ir meninėje programoje. La
bai gražiai dainavo Audrutės Šly- 
terytės vadovaujamas skaučių 
kvintetas - K. Cox, A. Stasionytė, 
R. Barkutė, T. Daubaraitė.

Birželio 16 d. skautai dalyvavo 
laisvės kankinių minėjime.

Sydney Senųjų Skautų Židinys 
išsirinko naują vadovybę: tėvū
nas - dr. A. Viliūnas, kanclerė - vyr. 
sk. v.si. L. Deikienė.

Aušros tunto skaičiai - visas 100! 
57 broliai ir 43 sesės. Brolių pusė
je - 11 skautininkų, 18 skautų vy
čių, 15 skautų ir 13 vilkiukų. Sesių 
pusėje - 7 skautininkės, 14 vyr. 
skaučių, 13 skaučių ir 9 paukštytės.

v.s. B.Ž

Auksė pasiruošusi važiuoti namo

V. Ilgūno nuotr.

žienė išrinkta Australijos lietuvių 
Bendruomenės Adelaidės apylin
kės valdybos pirmininke.

Tunto adjutante, iš pareigų pa
sitraukus s.v.v.sl. V. P. Neveraus- 
kui, paskirta t.n. si. A. Stankevi
čiūtė.

DLK Mindaugo skautų draugovė 
perorganizuota į jaun. skautų d-vę. 
Draugininkas - Tadas Gurskis. Iš 
buvusios skautų “Erelių” skilties 
sudarytas prityrusių skautų būre
lis, į kurį priimami jaunuoliai nuo 
16 metų amžiaus.

Birželio 2 d. Birutės draugovės 
skautės, vadovaujamos adjutantės 
D. Neverauskaitės, gamino pietus. 
Pelną paskyrė skautų Mindaugo 

/draugovei įsigyti baidarėms.
Birželio 9 d. įvyko Vilniaus tunto 

sueiga.
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Kun. J. Angelaitis džiaugiasi 
Neringos skaučių dovana. Šalia 
tuntininkė v.s. N. Kersnauskaitė.

A'ustralijoje stovykloje neturime 
sniego tai sausa žole nuo kalno va
žiuojame rogutėmis. Vilniaus tunto 
stovykloje Mount Crawford, 1974 
m. sausio mėnesį, y. Ilgūno nuotr.

CLEVELANDE
Birželio 24 d. įvyko Neringos 

tunto sueiga, kurią vedė tuntininkė 
v.s. N. Kersnauskaitė.

Visos skautės, skautai ir svečiai 
buvo paskirstyti į 10 grupių įstatų 
žaidimui. Buvo labai įdomu nagri
nėti duotąjį įstatą, padaryti savas 
išvadas ir duoti atsakymus. Skam
bėjo gražios dainos. Neringos se
sės - geriausios dainininkės!

Sueigos metu klebonui kun. J. 
Angelaičiui, išeinančiam į pensiją, 
buvo įteikta graži Neringos tunto 
sesių pagaminta dovana.

s. Bacevičiaus nuotr.

s. V. Bacevičius

Skautiškos idėjos rėmėjas Cle- 
velande p. Vladas Šniolis su sese V. 
Barauskaite. Lietuviams skautams 
švenčiant 55-tąją sukaktį, į Jubi
liejinę stovyklą suvažiavo skautai 
iš visų pasaulio kraštų. P. Vladas 
Šniolis, tarpininkaujant Seserijos 
VS ir s. V. Bacevičiui; sudarė sąly
gas vyr. skautei V. Barauskaitei iš 
Anglijos atvykti į Jubiliejinę 
stovyklą.

Šiais metais Clevelando “Nerin
gos” ir “Pilėnų” tuntai gavo p. 
Šniolio dovanas - po $50.00, o s. V. 
Bacevičiui siunčiant auką planuo
jamam Jubiliejinės stovyklos albu
mui, p. V. Šniolis irgi prisidėjo su 
savo šimtine.

Clevelando “Klaipėdos" vieti- 
ninkijos budžiai pasiruošę įžodžiui. 
Iš k. V. Klimas, R. Klimas, E. Kli
mas, A. Narbutaitis, R. Aukštuolis.

j.s. D. Kižio nuotr.
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VANAGAI 
IŠKYLAVO

šeštadienio rytą su savo skilti- 
ninku Vytu Bandžiuliu mūsų visa 
Vanagų skiltis turėjome iškylą į 
kalnus. Visą skiltį nuvežti padėjo, 
be skiltininko, dar vienas vyresnis 
skautas - Rimas Paškauskas. Aš 
važiavau skiltininko mašinoje kar
tu su Algiu Butkiu. Antroje maši
noje važiavo Saulius Vizgirdas ir 
Darius Prasauskas. Apie valandą 
laiko truko mums nuvažiuoti į kal
nus. Pasistatėme mašinas, užsidė- 
jome kuprines ir lipome aukštyn, 
ieškodami vietos pasistatyti 
nakvynei stovyklą. Suradome gra
žią vietą prie ežeriuko. Čia ir įsi
kūrėme s

Buvome jau labai išalkę, tai labai 
apsidžiaugėme, kai skiltininkas 
pranešė, kad jau valgymo laikas. 
Sutvarkę savo indus, turėjome 
laiko pasidžiaugti gamta ir pa
žaisti. Neilgai pažaidus, skiltinin
kas sušaukė visus ir ėjome apylin
kės susipažinimo žygiui. Radome 
labai gražų krioklį, kuris mus vilio-

Diskusijos. Iš kairės: S. Viz gir 
das, V. Bandžiuls, D. Prasauskas, 
J. Bužėnas, A. Butkys.

jo pasimaudyti. Nereikėjo ilgai 
laukti - tuoj visi buvome po krioklio 
vandeniu. Atsigaivinę šaltu kalnų 
vandeniu, tęsėme savo žygį toliau. 
Pakelyje susitikome būrį iškylau
tojų. Jie buvo ištroškę ir neturėjo 
vandens. Broliškai pavaišinome 
juos savo vandeniu ir nužygiavome 
toliau.

Laikas greit bėga ir net nepaju
tome, kad jau pradėjo temti. Turė
jome skubėti atgal savo stovyklon. 
Stovykloje pavalgėm vakarienę, 
susėdom prie laužo, šnekučiavo
mės ir dainavom. Po to buvo laikas 
eiti miegoti. Oras buvo labai gra
žus, tad sulindome į miegmaišius 
po atviru dangumi. Užmigti ilgai 
visi negalėjome, nes-turėjome per 
daug įspūdžių ir norėjome su kitais 
jais pasidalinti.

Išalkom. Negalim sulaukti, kol 
iškeps!

Iš ryto pavalgėme pusryčius, 
apsitvarkėme. Skiltininkas egza
minavo mūsų patyrimo žinias. Po 
to dar nuskubėjome prie krioklio 
pasimaudyti. Grįžę apsivalėme 
savo apsistojimo vietą ir leidomės 
žemyn prie mašinų. Nenorom va
žiavome atgal į Los Angeles. Grįi 
žus pas skiltininką tėveliai jau 
laukė mūsų vežtis namo.

Jonas Bužėnas 
Vanagų skiltis 

Los Angeles

Broliai Vanagai ruošiasi iškylai. 
Iš kairės: S. Vizgirdas, J. Bužėnas, 
V. Bandžiulis, A. Butkys.
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MŪSŲ JĖGA
Jėga yra fizinė ir dvasinė. Fizinė 

jėga be dvasios stiprybės nedaug 
tereiškia. Yra patirta, kad karo 
metu priešą nugali ne vien ginklas, 
bet ir stipri kariuomenės moralė 
bei dvasia. Toks pavyzdys - Lietu
vos kūrėjai savanoriai 1919-20 
metais.

Žmogus ginklą vartoja tam 
tikram reikalui ir tikslui. Nuo 
tikslo priklauso ginklo vartojimo 
intensyvumas. Beviltiškoje būklėje 
iš kareivio rankų iškrenta stip
riausias ir tobuliausias ginklas. 
Todėl prieš karą ir karo metu yra 
vartojama propoganda, aiškinami 
karo tikslai, drąsinami kariai ir, jei 
užfrontė palaiko frontą, puolimas 
ar gynimasis yra daug lengvesnis.

Istorija mums duoda daug pa
vyzdžių, kur maža, bet stipri dva
sia kariuomenė, nugali daug gau
sesnį ir stipresnį priešą. Moder
niame kare dalyvauja visa tauta ir

“SUSKAMBUSIOS STYGOS” - 
Kr. Donelaičio aukštesniosios li
tuanistinės mokyklos moksleivių 
metraštis, išleistas 1974 m. birželio 
mėn., užbaigiant 1973-1974 mokslo 
metus. Šiame gražiai išleistame, 
dail. P. Aleksos viršeliu pasipuo- 
šusiame, 142 psl. leidinyje randa
me gausų pluoštą mokinių rašinių, 
jų poezijos kūrinėlių.

Tačiau mokyklos veidą ir prabė
gusių mokslo metų dienas ryškiau
siai atspindi daugybė gražių nuo
traukų. Jose matome mokyklos 
vadovybę, mokytojus ir mokinių 
veidus minėjimų, įvairių švenčių ir 
parengimų metu.

Išskirtiną dėmesį patraukia įdo
miai pristatyta VIII-ji šios mokyk
los abiturientų laida. Ją sudaro 28 
abiturientai. Džiugu paminėti, kad 
apie pusė jų yra mūsų sesės ir bro^ 
liai skautai.

Šį metraštį dailiai apipavidalino 
Danutė Varaneckienė. Jos dėka 
leidinys atrodo patraukliai ir me
niškai.

Be abejo, leidinį redaguojant 

tada karys jaučiasi stiprus, kai 
žino, kad jo žygį palaiko visa tauta.

Bet ir kitose srityse jėga turi 
būti palaikoma stiprios dvasios. 
Suprantama, žmogus ne automa
tas; jis veikia, bet veikti turi są
moningai, planingai ir mūsų am
žiuje - organizuotai. Tokį veikimą 
gali palaikyti tik stipri dvasia. 
Todėl žmogus turi lavintis ne tik 
fiziniai, bet ir dvasiniai.

Mūsų tėvynė rusų pavergta. Ten 
lietuviai jėga išsivaduoti negali, 
bet jų dvasia yra nenugalima. Tą 
matome iš Simo Kudirkos, Kalan
tos ir kitų žygdarbių.

Mes, laisvėje būdami, fizinės jė
gos jiems padėti neturime. Todėl - 
jie tėvynėje, o mes čia, laisvėje, 
turime būti dvasios milžinais ir 
kovoti tokiais ginklais.

sk. vytis P. Bliumas

daug darbo įdėjo ir šios mokyklos 
mokytojai. Redaktoriaus pavardė 
nepaminėta. Leidinio mecenatai - 
Kostas Ramonas ir Danutė Vara
neckienė.

KAIP JAUČIASI TAVO 
MIEGMAIŠIS PO VASAROS 

STOVYKLOS?

Ar atsivežęs į stovyklą savo 
miegmaišį tuoj išvyniojai ir išpur
tei, kad jis būtų minkštas?

Ar nepradūrei ant aštrių šakų ar 
akmenų?

Ar nebuvai per arti prie ugnies? 
(Tai yra svarbiausia nyloniniam 
maišo viršui).

Ar pakabinai jį saulėje kiekvieną 
dieną?

O kai sulijo... ar tuoj išdžiovinai? 
Jei taip, - tai žinojai kaip elgtis. 
Dabar: miegmaišį išvalęs ir ge

rai išvėdinęs, pakabink jį spintoje, 
arba visai LAISVAI suvyniok ir 
lauk sekančios stovyklos.

S. Kolupaila

LEIDINYS APIE
PROF. KOLUPAILĄ

Šį rudenį pasirodys kapitalinis 
veikalas apie žymų hidrologą, vi- 
suomeninką, spaudos bendradarbį, 
profesorių Steponą Kolupailą. 
Knygos autoriai yra mirusio profe
soriaus buvę studentai, inž. Juozas 
Danys ir dr. Jurgis Gimbutas? Su 
autoriais išsamiai bendradarbiavo 
velionio šeima, eilė kolegų ir prie- 
telių. Pažymėtini Zenonas Bačelis, 
Ksaveras Kaunas, J. ir R. Baubliai, 
prof. J. Brazaitis, dr. A. Damušis, 
A. Didžiulis, prof. S. Dirmantas, P. 
Narutis, K. Palčiauskas, dr. A. 
Šešplaukis, kun. J. Prunskis ir kt. 
Taip pat naudotasi daug detalių 
atskleidžiančiu profesoriaus dieno
raščiu ir net iš Lietuvos atsivežta, 
dešimtmečius vesta Kolupailų šei
mos svečių knyga. Spalvinga, dau
gialypė profesoriaus Kolupailos 
asmenybė kruopščiai, išsamiai ir 
objektyviai atkurta monografijos 
puslapiuose. Leidinys pasirodys šį 
rudenį.
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Linukas savo Aušrelei:
- Mano tėtis inžinierius. O tavo 

tėtis kas?
- Mano tėtis Vytautas.

*

- Ar tu ką nors gauni, kai parsi
neši namo gerus pažymius?

- Ne. Aš gaunu tik kai parsinešu 
blogus...

VASAROS PRAKAITAS ŠILDO!

Daug, oi daug prakaito buvo iš
lieta šios vasaros stovyklose. Rei
kia tikėtis, kad tas išlietas prakai
tas šildys brolius ir seses visą žie
mą - iki kitos stovyklos!

*

Perkant palapinę svarbu ją gerai 
apžiūrėti ir patikrinti. Iš Lituani- 
cos laikraštėlio Skiltis.

Ar stovyklos rajone, susitikę 
sesę ar brolį, tik pasilabuojame 
(pasakome “labas”) ar saliutuoja
me, pasisveikindami “Vis budžiu!”

Mieli Tėveliai,

Man stovykla patinka. Čia yra 80 
vaikų, bet aš norėčiau, kad būtų 79!

Onutė

Gail. seselė, sesė Asta Snarskie- 
nė skautoramoje veda pirmosios 
pagalbos stotį. “Pasakyk man, Li
nai, kodėl skautiški kaklaraiščiai 
yra trikampiai?” “Todėl, kad yra 
Dievas Tėvas, Dievas Sūnus ir 
Šventoji Dvasia”, paaiškino Linas.

*

Sesės Rima ir Jolita veda dainų 
stotį. Daugiausia dainų žino Jonu
kas Strolia. “Kurios dainos tau, 
Jonuk, patinka?” - klausia sesės. 
“Tos, kurias parašė mano tėvelis”. 
“Bet kuri daina labiausiai patin
ka?” - “Ta, kurią aš parašiau”, - 
rimtai atsako Jonukas.

*

Didžiojo savaitgalio laužo metu, 
paukštytės ir vilkiukai galėjo atsi
sėsti kartu su tėveliais. Mažiausioji 
“Spindulėlio” paukštytė Viktutė 
Cijūnėlytė pirmą kartą stovyklau
ja. Jos tėvelis - vilkiukų rajone va? 
dovas. “Sese, aš su tavim lauže pa
sėdėsiu” - sako Viktutė savo vado
vei - “norėčiau sėdėti su tėveliu, 
bet jis turi pareigas”.

*

Paukštytė Rūta dvi pirmas sto
vyklos dienas vis kalba savo vado
vei, kad nori važiuoti namo. Trečią 
dieną sesė Laima ją klausia ar dar 
vis važiuoja. “Tai, dar palauksiu 
truputį” - atsako Rūta. Artėjant 
savaitgaliui suskaudo gerklę. “O 
boy! nejaugi aš turėsiu namo va
žiuoti!?” - nusigando Rūta Predke- 
lytė.

*
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