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Sutapo, kad lietuviškosios skau- 
tijos sukaktuviniai metai.— 60-ji — 
prasidėjo didžiausiu nepamirštamu 
įvykiu — Šeštąja Tautine Sto
vykla, prabėgusia nesulaikomu 
greičiu sausio 2-15 dienomis 
Australijos žemyne, prie Mel
bourne, australų skautų stovykla
vietėje — Gilwellio Parke.

Laiko ir tolio matais žiūrint, tai 
yra tikrai istorinis atsitikimas. Ir 
jis pamažu rieda į praeitį, nusineš
damas gyvuosius vaizdus, žmones, 
išgyvenimus, nuotaikas. Žinoma, 
stovyklos dalyviams lieka neišdil
domi šilti atsiminimai, bet to nepa
kanka visiems kitiems, norintiems 
sukaktuviniais metais gyventi ir 
veikti Vl-sios Tautinės Stovyklos 
dvasia.

Šiuo numeriu SKAUTŲ AIDAS 
ir bando atkurti tą nepaprastą 
atsitikimą, kada tolimiausiame nuo 

Tėvynės krašte — Australijoje — 
buvo pradėti švęsti mūsų 60-ji 
Sukaktuviniai Metai. Lietuviško
sios skautijos gyvybė ir gajumas 
tebūnie amžiams užfiksuotas skau
tiškosios spaudos puslapiuose.

Didžiąja dalimi šio numerio 
(savitu būdu gal ir leidinėliu va
dinsimo) medžiaga imta iš Vl-je 
Tautinėje Stovykloje leisto laik
raštėlio MIŠKO AIDAS, tai ji gal 
tinkamiausiai pristatys skaityto
jams nepamirštamų stovyklinių 
dienų mozaiką.

*
Ir dar kartą tenka atsiprašyti 

visų mielų bendradarbių brolių ir 
sesių, kad Jūsų atsiųsti rašinėliai 
jau keli mėnesiai guli redakcijos 
stalčiuje (ačiū Dievui — ne redak
cijos krepšyje!). Nors ir pavėluo
tus, bet kitais mėnesiais juos išlei
sime į dienos šviesą.

Nesustokite rašę, piešę; foto
grafuokite. Siųskite savąją kūrybą 
SKAUTŲ AIDUI iš visų vietovių, 
nes ir SKAUTŲ AIDAS yra vi
siems mūsų broliams ir sesėms. Be 
abejo, atsitinka, jog vienas kuris 
miestas SKAUTŲ AIDE labai išsi
plėtęs, o apie kitą ar kitus —- tyla. 
Tai reiškia, kad mums iš tų vietų 
niekas nerašė. SKAUTŲ AIDAS 
neturi tokių priemonių, kurias ‘ 
vartoja didžioji Amerikos spauda 
ir sužino viską tą pačią valandą.

Laukiame visų! Rašykime!

PAŠTO DĖŽUTE

LAIŠKAS Į AUSTRALIJĄ

Mieli ir brangūs 
sesės ir broliai 
australiečiai!

Kartą svajojau taip:
Ar nebūtų puiku, jei kur nors 

nukeliavus būčiau priimta kaip 
karalienė?

Ar nebūtų įspūdinga, jei būtų 
galima pamatyti pasaulį be rūpes
čių?

Ar nebūtų gera, jei viskas, kas 
tau reikalinga, būtų padėta prieš 
tave ant sidabrinės lėkštės?

Mielieji draugai, Jūs atspėjot 
mano svajones! Mes atskridom į 
Australiją kukliai ir nedrąsiai, o 
Jūs mus taip gausiai apdovano- 
jot — su širdingumu ir šypsena! 
Mes buvom priimti, lyg tikri Jūsų 
šeimų nariai. Tiesa, kad mes broliai 
ir sesės vienas kitam esame ir bro
liškai, seseriškai visi turim elgtis, 
bet kai Jūs visa širdim mus pri
glaudėt, jautėmės, lyg būtumėm 
jau daugelį metų buvę geriausi 
bičiuliai.

Australijos gražiąsias vietas 
pamatėm Jūsų globojami: apka
binę mus, Jūs lydėjot, kartu su 
mumis džiaugėtės ir supažindinot

Perkelta Į 37 pusi.
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TRUPUTIS APIE 
TAUTINES STOVYKLAS

fljūo pirmojo lietuvių skautų 

veiklos dešimtmečio prigijo graži 
tradicija — kas 10 metų paminėti 
Lietuvos skautų įsikūrimą (Vil
niuje 1918.XI.1), suruošiant tauti
nes stovyklas. Ta tradicija buvo 
išlaikyta tremty, ji išlaikoma ir 
dabar — išeivijoje. Tautinės sto
vyklos duoda progų skautams ir 
vadovams iš įvairių vietovių susi
tikti, pasikalbėti, pasidalyti nuoty
kiais, patyrimu, žiniomis. Skautai 
bei vienetai gali pasirodyti, pasi
varžyti, kartu padirbėti, padai
nuoti, pažaisti, pamatyti lietuviš
kosios skautybės lygmenį, pažangą 
ir t.t.

I- ji TAUTINĖ STOVYKLA 
(anuomet vadinta “Lietuvos Skau
tų Didžioji Tautinė Stovykla”) su
ruošta 1928.VI.29-VII.2 Aukštojoje 
Panemunėje. Stovyklavo — 420. 
Jai vadovavo v.s. V. Šenbergas.

II- JI TAUTINĖ STOVYKLA 
įvyko 1938.VlI.8-18 prie Kauno: 
skautų — A. Panemunėje (virši
ninkas — v.s. V. Šenbergas), skau
čių — Pažaislyje (viršininkė — v.s.
S. Čiurlionienė). Stovyklavo apie 
2000 skautų ir 400 skaučių. Šioje
T. S. dalyvavo daug skautų ir skau
čių atstovų iš įvairių pasaulio 
kraštų — Anglijos, J.A.V. ir net po 
1 iš Australijos (skaučių vadovė M. „ 
Abbott) ir N. Zelandijos (atstovė S. 
Lusk) ir daugelio kitų.

III- JI TĄŪTINĖ STOVYKLA 
suruošta trfemty, Vokietijoje. Dėl 
pokarinių ekonominių sunkumų ji

vyko dviejose vietose tuo pačiu 
metu —- 1948.VII.2-15.

Pirmoji, pavadinta “Jubiliejine 
Tautine Stovykla”, buvo suruošta 
amerikiečių okupacinėje zonoje, 
Ifcaąs Horn, Alpių kalnuose, netoli 
Mittenwalde miestelio. Dalyvių — 
apie 1000 skautų-čių. Skautų sto
vyklos viršininkas — v.s. A. Sau
laites, skaučių — v.s. E. Putvytė.

Antroji stovykla vyko anglų 
okupacinėje zonoje, Baltijos pa
jūry, prie Timmendorfer Strand. 
Dalyvių — apie 500. Skautams 
vadovavo v.s. S. Kairys, skau
tėms —■ s. Z. Juškevičienė.

IV-JI TAUTINĖ STOVYKLA 
suruošta 1958.VIII.15-30, Highland 
Parke, Pontiac, Mich, (netoli 
Detroito), J.A.V. Stovyklavo apie 
1000 brolių-sesių. Stovyklos' virši
ninkas — v.s. P. Karalius.

Kadangi į šią T.S. negalėjo su
važiuoti tuo metu jau plačiai po 
pasaulį pasklidę lietuviai skautai, 
tai be pagrindinės- T.S. J.A.V., 
buvo suruošta dar visa eilė papil
domų T.S.:

1) Ramiojo Vandenyno rajono, 
JAV, IV T.S. “Vilnelės” stovykla, 
Gaviota Parke, 130 mylių nuo Los 
Angeles, kalnuose. Stovyklavo 50 
skautų, skaučių. Vadovavo — ps. 
M. Naujokaitis;

2) Australijoje, Morriingtone, 
Vic., 1958.XII.27-1959.I.10. Sto
vyklavo apie 200 skautų-čių iš 
Queenslando, N.S.W., Pietų Aus
tralijos ir Viktorijos valstijų. Sto
vyklos viršininkas — v.s. B. Dai- 
nutis.

LIETUVOS
NACIO'" 'NE
M " ,DO

, B- ■' A j

3) 1958 m. vasarą savo stovyklą 
Jubiliejine buyo pavadinę ir Angli
jos lietuviai skautai-tės.

V- JI TAUTINĖ STOVYKLA vėl 
įvyko JAV Rako- stovyklavietėje, 
Custer, Mich'., • 1968.VIT.8-20. Sto
vyklavo apie 1600 skaųtų-čių. Va
dovavo — v.s. A. Saulaitis.

Papildomosios stovyklos įvyko:
1) Kanados rajono — 1968.VII.27- 

VIĮI.5, Romuvoje;
2) JAV Atlanto - 1968.VHI.18- 

25, Kennebunkporte, Me.;
3) JAV Ramiojo Vandenyno — 

1968.VIII.18-25, savo stovyklavie
tėje, San Bernardino kalnuose, 
prie Great' Bear ežero. Dalyvių — 
apie 100. Vadovavo — s. R. 
Dajbšys;

4) Anglijos ir Vokietijos rajonų 
stovykla — 1968.VIII.5-15, Vakarų 
Vokietijoje, Hutenfelde.

5) Australijos rajono — 1969.1.3- 
12, Mt. Crawford vietovėje, S.A. 
Stovyklavo — 177. Vadovavo — 
v.s. A. Mauragis.

VI- JI TAUTINĖ STOVYKLA 
įvyko 1978.1.2-15, Gilwell Park, 
Vic., Australijoje. Stovyklavo —- 
400, iš jų 100 iš užjūrio, daugiausia 
JAV ir Kanados. Vadovavo — s. H, 
Antanaitis.

Antrinė VĮ T.S. įvyks JAV, prie 
Worcesterio, Mass., Treasure 
Valley Reservation, rugpiūčio 
13-25.

Be Tautinių Stovyklų, pradedant 
1963 m., kas 10 metų ruošiamos 
LSS Jubiliejinės Stovyklos.

Tautinėse Stovyklose prigijo 
visa eilė gražių papročių —.joms 
specialiai kuriamos dainos, Taųti- 
nių.Stovyklų ženkleliai (nuo II T.S.) 
ir kita.

v.s. B. Žalys

3



VljąJairtinj? Stwyk^ sveikina
LIETUVIŲ SKAUTUOS 

PIRMŪNO PETRO JURGĖLOS 
ŽODIS VI TAUTINEI 

STOVYKLAI AUSTRALIJOJE

Mielos sesės ir mieli broliai!

Iš plačiosios Australijos ir net iš 
Amerikos bei Kanados suskridote į 
VLją Lietuvių skautijos tautinę 
stovyklą. Čia iškilmingai ir šauniai 
paminėsite mūsų skautijos šešių 
dešimtmečių sukaktį. Tai labai 
reikšmingas įvykis mūsų tautos 
istorijoje, nes Lietuvių Skautų 
Sąjunga yra vienintelė lietuvių 
jaunimo organizacija, kuri rūpinasi 
praktišku auklėjimu, kad jaunimas 
būtų išugdytas kilniu charakteriu, 
visokeriopu nagingumu, pilnutine 
pasaulėžiūra, ir būtų paruoštas 
veiksmingai tarnauti Dievui, Tė
vynei ir Artimui.

Atrodo, Visagalis Dievas lėmė 
lietuviškajai skautybei tapti amži
nuoju sąjūdžiu. Lietuvių skautija 
gimė 1917 metais Rusijoje, 1918 
metais įsidaigino Vilniuje ir išplito 
po visą Lietuvą. 1923 m. jos šaka 
išdygo Latvijoje. Vėliau, prieš II-jį 
Pasaulinį karą, lietuvių skautijos 
vienetai įsikūrė Šiaurės ir Pietų 
Amerikoje.

Lietuvą užgrobę^ rusai didelę 
mūsų skautijos dalį ištrėmė į Sibirą 
arba vietoje išnaikino. Didelė 
skautų-čių dalis išėjo į jos pažintus 
miškus ir sudarė partizanų dali
nius, tapo jų vadais ir žuvo dėl 
Tėvynės išlaisvinimo. Kita dalis 
mūsiškių skautų ir skaučių pasi
traukė į vakarus ir čia atkūrė Lie
tuvių Skautų Sąjungą, kurios dali
niai uoliai veikė Austrijoje, Dani
joje ir Vokietijos amerikiečių, 
anglų ir prancūzų zonose.

LSS buvo tvirtai pasiryžusi 
vykdyti tiktai lietuviškąją skau- 
tybę, nepaisant visokiausių sun
kumų, kliūčių, suvaržymų. Ir štai 
šiandien Lietuvių Skautų Sąjunga 
turi judrius savo rajonus Jungti

nėse Amerikos Valstybėse, Kana
doje, Pietų Amerikoje, Anglijoje, 
Vokietijoje ir net Australijoje. 
Taigi skautiškas lietuvių sąjūdis 
yra amžinas, nesunaikinamas, 
judrus, išplitęs po visą pasaulį, kur 
tik yra lietuvių.

Nepriklausomos Lietuvos Res
publika gyvavo vos 22 metus, 
tačiau lietuviškoji skautija tebe
gyvuoja šešis dešimtmečius. Per tą 
laikotarpį lietuvių tauta gavo daug 
gero iš savo skautijos.

Lietuvos skautija pirmoji pra
dėjo švęsti Motinos Dieną, vėliau 
tapusią tautine švente. 1925 metais 
Šiaulių skautai nemoksleiviai patys 
padirbo ir pirmieji pastatė vieno
dus cementinius kryžius ant karių 
kapų Šiauliuose. Vėliau jau kariuo
menė tuo rūpinosi. Tais metais 
Lazdijų skautai suruošė pirmąją 
tautosakos parodą Lietuvoje.

Tokias parodas suruošė ir kitų 
vietovių skautai. Lietuvos skautai 
pirmieji pradėjo grupinę mankštą, 
paskleidė vandens ir kitų rūšių 
sportą. Lietuva Europos krepšinio 
meistru tapo 1937 metais ir tą savo 
titulą apgynė 1939 metais. Valsty
binės Lietuvos krepšinio rinktinės 
daugumą sudarė skautai. Skautai 
ir skautės atgaivino, kultivavo ir 
savo tautai perteikė tautinius 
rūbus, šokius, muzikos instrumen
tus, liaudies dainas, audinius ir kai 
kuriuos papročius. Tuo būdu jie 
praturtino tautinės mūsų kultūros 
lobius. Skautas skulptorius Vincas 
Grybas nukalė Birutės, Vytauto 
Didžiojo, Daukanto, Kudirkos ir 
kitus paminklus.
""Iš mūsų skautijos eilių iškilo 
jUug ir dargi įžymių asmenų. 1917 
metais Voroneže, Rusijoje, įsteig
tos pirmosios mūsų draugovės visa 
skautų skiltis su draugininku 
savanoriais stojo į Lietuvos ka
riuomenę. Svetimų okupacijų metu 
daug skautų ir skaučių dirbo 
pogrindžio sąjūdyje, platino slap
tąją spaudą, kovojo prieš žiaurius 

okupantus. Vienas iš lietuvių 
pogrindžio organizacijos vadų buvo 
dabartiiiis LSS Australijos rajono 
vadas v.s. Aleksandras Mauragis.

Įvertinę lietuviškos skautybės 
sąjūdį ir jo amžių, visi stenkimės, 
kad jis ir toliau būtų nuopelningas, 
nelaimingai lietuvių tautai. Savo 
darbais pradžiuginkime kryžiuo
jamą mūsų Tėvynę Lietuvą! Šian
dien iškilmingai pasižadėkime 
visais įmanomais būdais siekti Jos 
išlaisvinimo! Lietuvių tauta turi 
amžinai gyvuoti Dievo Apvaizdoje.

Jeigu Australijos lietuvių skau
tija ryžosi surengti šeštąją Tautinę 
Stovyklą, tai, be abejonės, ji atliks 
ir daugiau pasigėrėtinų žygių. 
Savo. idealizmu ir darbštumu te
šviečia ji pavyzdžiu viso pasaulio 
lietuvių skautijai.

Skautiškai budėkime taip, kaip 
dar niekad nebudėjome. Veiks
mingai tarnaukime Dievui, Tėvy
nei Lietuvai ir Artimui. Tuomet 
Visagalis Dievas teiksis laiminti 
mūsų skautiją ir jos siekius.

Tegyvuoja lietuviškoji skautybė!

Drauge su jumis budi

Petras Jurgėla
. .................................. .

iiiiiihiiiiiiiiiiiiifiiniiiiiiiiiriuirirriiniiiiiiniTmuiiii

Mieli šios stovyklos 
organizatoriai ir vadovai, 
Garbingi svečiai, 
Sesės ir broliai skautai, 
stovyklos dalyviai:

Kai tėviškės namų durys mums 
visiems dar tebėra uždarytos ir 
mūsų trimitų garsams šilų aidai 
tebėra tylūs, savo didžiąją sugrį
žimo kelionę tęsdami, į Vl-tąją 
savo Tautinę Stovyklą Jūs susirin
kote tolimoje mums svetingos 
Australijos žemėje. Nors toli nuo 
Lietuvos, toli nuo tėviškės gojų ir
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žydinčių pievų, toli nuo okupanto 
priespaudą nešančių artimųjų, 
tačiau jaučiu — savo širdimis Jūs 
esate ir ten, skautiškai sveikinate 
savo seses ir brolius, linkėdami, 
kad ir tėvynėje skautiška dvasia 
niekada neišnyktų, bet, jai atgavus 
laisvę, skautija ten sužydėtų visu 
savo gražumu.

Nors ir nedaug laisvo gyvenimo 
metų turėjote Jūs, mūsų lietuviš
koji skautija, tačiau idėjomis ir 
lietuviškumu spėjote tapti bran
džia, visada gyva tautos atžala, 
budėjusią ir vedusia Lietuvos jau
nimą į šviesesnę ateitį laisvės 
metais, uoliai lietuviškai ugdanti ir 
brandinanti jį išeivijoje ir niekada 
neužmirštanti padėti tėvynei jos 
didžiajame kelyje į nepriklausomą 
ir gražesnį gyvenimą. Užtat ir 
pagrįstai savo skautija lietuvių 
išeivija didžiuojasi, nes jos atlieka
mas lietuviško jaunimo auginimas 
bei auklėjimas yra pats prasmin- 
giaus.as darbas.

Jūsų darbu taip pat džiaugiasi ir 
Jumis didžiuojasi ir Pasaulio Lie

tuvių Bendruomenė, kurios šeimos 
dalimi esate „ir Jūs patys, mielos 
sesės ir mieli broliai skautai. Nuo
širdžiai dėkodamas vadovybei už 
kvietimą dalyvauti šioje Vl-toje 
Tautinėje Stovykloje, labai apgai
lestauju, kad pas Jus atvykti ne
galėjau. Bet esu laimingas, kad Jūs 
sudarėte man sąlygas kreiptis į Jus 
šiuo įkalbėtu į juostelę žodžiu. 
Naudodamasis ta proga, Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės valdybos 
vardu nuoširdžiai sveikinu pir
miausia Skautų Australijos rajono 
vadovybę už drąsų ir energingą 
užmojį šią Tautinę Stovyklą ruošti 
Australijoje ir taip stiprinti Aus
tralijos lietuvių jaunimo veiklą; 
sveikinu Australijos lietuvius skau
tus ir skautes, jų tėvelius, rėmėjus, 
talkininkus, padėjusius šią pirmą 
tokią stovyklą . Australijoje su
organizuoti; sveikinu amerikiečius, 
kanadiečius ir kitus tolimų kraštų 
svečius, nepagailėjusius nei lėšų, 
nei laiko ir atvykusius čia skautiš
kai pabendrauti; sveikinu visus 
dalyvius bei svečius.

Kaip ši skautiška draugystė ir 
laužų šiluma jus glaudina arčiau 
vienas kito, kaip laužų liepsnos 
šviečia Jūsų.širdims ir jungia jas 
tarpusavio meile, taip tarp savęs 
tegul jungiami visa lietuvių tauta 
pavergtoje tėvynėje, Sibiro trem
tyje, išeivijoje, ir kiekviena kiek
vienai tegul tampa nuoširdžia 
seserim, kiekvienas kiekvienam 
tetampa nuoširdžiu broliu, ir vie
nybė tesugrįžta į kiekvieno lietuvio 
širdį kiekviename pasaulio kampe.

Lietuviškai skautiškos, šeimy
niškai broliškos ir nuoširdžiai dar
bingos stovyklos linkiu Jums visps 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
vardu. Lietuvos laisvė ir lietuvybė 
telydi Jūsų^skautiškus kelius.

Budėk!

Bronius Nainys,
PLB Valdybos Pirmininkas

V.s. LILĖ MILUKIENĖ, LSS Tarybos Pirmininkė.
V.s. IRENA KERELIENĖ, Lietuvių Skaučių Sese

rijos Vyriausia Skautininke
S. SIGITAS MIKNAITIS, Lietuvių Skautų Brolijos 

Vyriausias Skautininkas
V.s. VYTENIS STATKUS, Akademinio Skautų 

Sąjūdžio Pirmininkas
JARAS ALKIS, Didž. Britanijos Lietuvių Sąjungos 

Pirmininkas
GABIJA JUOZAPAVIČIŪTĖ, Pasaulio Lietuvių 

Jaunimo Sąjungos Pirmininkė
Kun. PRANAS VASERIS, Pirmininkas
ANTANAS BAKAITIS, Sekretorius

Australijos Liet. Kat. Fed. Suvažiavimo Prezi
diumas

V.s. VALDEMARAS ŠENBERGAS, LSS Pirmasis 
Vyriausias Skautininkas

V.s. ONA ZAILSKIENĖ, buv. Vyriausia Skautininke
V.s. VLADAS VIJEIKIS, buv. Vyriausias Skauti

ninkas
V.s. PETRAS MOLIS, buv. Vyriausias Skautininkas
V.s. dr. ALEKSANDRAS MAURAGIS, Australijos 

Rajono Vadas
V.s. KAZIMIERAS BATŪRA, Kanados Rajono 

Vadas
S. LIUDA GVILDIENĖ, Kanados Rajono Vadeivė
S. LEONARDAS KALINAUSKAS, Kanados Rajono 

Vadeiva
V.s. JARAS ALKIS, Anglijos Rajono Vadas
V.s. fil. kun. ANTANAS SAULAITIS, SJ, P. Ameri

kos Rajono Vadeiva

Ps. RIMAS ZINAS, JAV Atlanto Rajono Vadas
V.s. VLADAS MORKŪNAS, LSB Skautų Vyčių 

Skyriaus Vedėjas
S. ALDONA KATINIENĖ, LS Seserijos Jaun. 

Skaučių Skyriaus Vedėja
J.ps. VIDA RAČIŪNIENĖ, LS Seserijos Jūrų Skau

čių Skyriaus Vedėja
V.s. VACLOVAS TALLAT-KELPŠA, Pirmininkas
V.s. ONA ROZNIEKIENĖ, Sekretorė

Chicagos Skautininkų-Skautininkių Ramovė, JAV
V.s. ALĖ NAMIKIENĖ, Chicagos Skautininkių 

Dr-vės Draugininke
V.s. STASYS ILGŪNAS,. DAINAVOS vietininkijos 

Vietininkas, Rochester, JAV
AUŠROS VARTŲ skaučių tuntas, Chicaga, JAV 
KERNAVĖS skaučių tuntas, Chicaga, JAV 
NERIJOS jūrų skaučių tuntas, Chicaga, JAV 
GABIJOS skaučių tuntas, Detroitas, JAV.
J.v.s. S. MAKAREVIČIU$, LSB Jūrų skautininkų 

tarpmiestinės grandies vardu
V.s. STASYS JAKŠTAS, Madridas, Ispanija 
Sesė ELENA JUCIŪTĖ, Bostonas, JAV 
V.s. MEGA BARNIŠKAITĖ, Clevelandas, JAV 
V.s. IZABELĖ JONAITIENĖ, Clevelandas, JAV
S. JONAS ZINKUS, Australijos Rajono Vadijos 

Iždininkas
V.s. ELENA LAURINAITIENĖ, Sydnejus, Austra

lija
V.s. VYTAUTAS NEVERAUSKAS, Adelaidė, Aus

tralija

5
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Smeiki, suk/bddęl

Mieli broliai ir sesės!

Sveikinu visus atvykusius į šeš
tąją Tautinę Stovyklą.

Iš tolimų pasaulio kampų suskri- 
dote į šią stovyklą. Suskridote pilni 
jaunatviško entuziazmo, draugiš
kumo, gamtos meilės, skautiško 
veržlumo. Daug vilčių dedate į šią 
U.‘.W.‘.*.‘A'.'.'A'.'AUAUA/WA^'A'AUA'.'.'AAAAW.WJJAUA’.UAWA».VAM.'.'
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VI T.S. MALDA

12!

Visagali Amžinasis Dieve, gamtos ir žmonijos 
Tvėrėjau ir jos Atnaujintojau, atnaujink ir mūsų 
ryšį su Tavim ir su mūsų broliu — artimu; kad 
mūsų buvimu ir gyvenimu Tavo, Viešpatie, gražio
joj okeanų, slėnių ir kalnų Žemėj viešpatautų dar 
gražesnė Tavo ir žmonių meilė, pagarba Tavo 
gyvenimui, tiesos ir meilės Evangelijai, o ypač 
pagarba ir meilė savo broliui — sesei, tautai ir 
žmonijai.

Ačiū Tau, Viešpatie, kad laiminai Lietuvos 
Skautiją per 60 metų, laisvės ir tremties keliuose. 
Palaimink ir šiandien jos šviesių ateiti ir §iq Tau
tinę Stovyklų, vykstančių Pietų Kryžiaus Žemyne.

Dėkojame ir už mūsų gražių jaunystę ir atnauji- 
nam jos kilnų ryžtų: Vis budėti, kilti ir kelti!

|8|
181

s. kun. P. Butkus
į i X į
i
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stovyklą, norėdami užmegzti naujų 
draugysčių; patobulėti ir kaip 
skautai ir kaip žmonės; parsivežti 
namo naujų idėjų ir minčių. To pa
sieksite duodami viską, ką galite — 
savo žinias, patyrimą, kantrybę, 
skautišką nuotaiką.

Kiekvieno skauto ir skautės sa
vanoriškas asmeniškas įnašas į 
bendrą stovyklos gyvenimą už
tikrins jos pasisekimą.

Nesvarbu, kuriam krašte Jūs 
gimę ar augę — mus visus jungia 
tamprūs skautybės ir lietuvybės 
ryšiai. Vieni prisimenate praėju
sias Tautines Stovyklas, kiti pirmą 
kartą esate tokiam dideliam lietu
vių skautų būryje. Visų mūsų tiks
las yra skautų šūkio “Dievui, Tė
vynei ir Artimui” pilnas suprati
mas ir vykdymas!

s. H. Antanaitis, 
ŠEŠTOSIOS TAUTINĖS 

STOVYKLOS VIRŠININKAS
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ANTSPAUDAS
VI T.S. PAŽYMĖTI

Australijos paštas pasaulio lie
tuvių skautų ir skaučių Vl-jai Tau
tinei Stovyklai pažymėti pagamino 
specialų antspaudą, kuris buvo 
vartojamas Gembrook pašte Tau
tinės Stovyklos metu 1978 m. 
sausio 3-15 dienomis.

Šis antspaudas yra filatelistinė 
retenybė, nes iki šiol nei viena 
valstybė pasaulyje nebuvo pana
šaus antspaudo pagaminusi lietu
viškai veiklai pažymėti, išskyrus, 
žinoma, Nepriklausomą Lietuvą.

Paskutinis lietuvių skautų veik
lai pažymėti pašto antspaudas 
buvo pagamintas Lietuvoje 1938 
metų 2-sios Tautinės Stovyklos 
proga. Šis 1978-jų metų Australijos 
Pašto pagamintas antspaudas žymi 
ne tik pasaulio lietuvių skautų ir 
skaučių 6-tąją Tautinę Stovyklą, 
įvykstančią Australijoje, bet taip 
pat simbolizuoja 60-ties m. lietu
višką skautišką veiklą, o ir jos 
pastangas okupuotos Lietuvos 
pogrindyje ir išeivijoje.

Šio antspaudo projektą Austra
lijos Paštui paruošė dailininkas 
Viktoras Simankevičius.

6
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LIETUVAI IR LIETUVIŠKAI SKAUTYBEI
Suskridome tartum paukščiai iš 

visų pasaulio kraštų lietuviškosios 
skautijos 60-mečio sukaktį at
švęsti.

Lordo Baden-Powellio įkurtoji 
skautija išsišakojo ir giliai prigijo 
lietuvių skaučių-skautų širdyse; ji 
yra gyva ir stipri išeivijos lietuvių 
skautų eilėse.

Šiandien mes stovime čia drauge 
dėl to, kad mus lydėjo pasišventu
sių vadovių-vadovų dvasia, kuri 
nutęsė mums kelią savo pavyzdžiu, 
darbais ir giliu tikėjimu, kad Lie
tuva prisikels.

Šios stovyklos planuotojai, ren
gėjai ir darbininkai šiandien mums 
liudija, kad joks darbas nėra per 
didelis ar per sunkus, jeigu tikslas 
kilnus ir pasiryžimas didelis.

Sukurkime vieną lietuvišką 
šeimą Vl-toje Tautinėje Stovyk
loje, kad meilė ir bendradarbiavi
mas sujungtų mus amžinais 
ryšiais.

Dieve, mums padėk!

v.s. Lilė Milukienė, 
LSS Tarybos Pirmininkė

XXXXXxXXX>X><X’<X<X>Q(

Mielos sesės ir broliai,

Tęsdami savo organizacijos tra
dicijas, ir vėl renkamės į nepa
prastą šventę — LSS šeštąją Tau
tinę Stovyklą. Suskrendame iš 
tolimų pasaulio kampų paminėti du 
brangius įvykius: Lietuvos valsty
bės atsikūrimo ir lietuviškos skau- 
tybės pradžios 60 metų sukaktis.

Stovykla įdomi dar ir tuo, kad ji 
įvyksta tolimoje Australijoje, jau 
trečiame žemyne nuo tautinių sto
vyklų pradžios. O gal tai ir nėra 
labai nuostabu, nes juk lietuviš
kieji skautų-čių vienetai šiuo metu 
veikia net keturiuose kontinen
tuose.

Stovyklos vieta nėra pats svar
biausias sąskrydžio elementas, nes 
kol mus jungia lietuviška širdis ir 

skautiška idėja,' į kiekvieną pasau
lio kampelį susirinkę, mes jausimės 
artimu šeimos rateliu. Todėl ir 
savo sveikinimus bei linkėjimus 
Vl-tosios Taut. Stovyklos daly
viams rišu su dviem dalykais: 
Lietuva ir lietuviškąja skautybe.

ŠVĘSKIME LIETUVIŠKAI:
Gerbkime svarbiausią savo tra

diciją — kalbėkime stovykloje- tik 
lietuviškai; ir skleiskime lietuvišką 
nuotaiką dainomis, laužų pasirody
mais, giesmėmis pamaldose, su
tartinėmis paraduose ir t.t.; pasi
dalinkime lietuviškomis žiniomis ir 
tautinio darbo metodais su kitų 
žemynų bei vietovių broliais - 
sesėmis; užmegzkime kuo šilčiau
sius ryšius tarp šeimininkų ir 
svečių, — tegul sukurtos,lietuviš
kos draugystės nesibaigia su sto
vykla, bet lieka gyvos toliau laiškų 
ar kitokiu pavidalu.

STOVYKLAUKIME 
SKAUTIŠKAI:

Parodykime savo užsidegimą 
veiksmais, kurie išreikštų tobulą 
skautavimą, nuoširdų broliškumą, 
stovyklinį išradingumą, pagarbą 
gamtai; stenkimės pasilavinti, iš
mokti naujų dalykų, pasidalinti 
turima patirtimi, džiaugsmais ir 
rūpesčiais; bandykime sukurti 
gerą stovyklą ir pasijusti glau
džiais vienos šeimos nariais; ryžki
mės šias dienas praleisti taip, kad 
jose būtų skautiško džiaugsmo 
mums, atpildo mūsų vadovams ir 
tėveliams, pasididžiavimo visai 
lietuvių tautai.

Sveikinu stovyklaujančius bro
lius - seses, TS Rengimo Komitetą 
bei TS vadovybę ir visus Austra
lijos lietuvius.

Gero stovyklavimo!

Budėkime!

s, Sigitas Miknaitis,
LSB Vyriausias Skautininkas

Brangūs Sesės ir Broliai!

Kai apsisiaučiam gamtos žiedų 
skraiste ir išeinam pasivaikščiotį 
miško takėliais, mes pamirštam 
susmaigstytus į žemę miestų dan
goraižius, betoniniais kelių lankais 
surakintus laukus ir kūrybines 
mintis užmušančius žmogaus su
kurtus garsus. Glostomi lengvo 
vėjelio ir lydimi ryškiai šviečiančio 
Pietų Kryžiaus, mes pradedame 
vėl matyti, girdėti ir jausti, pra
dedame vėl mąstyti ir kurti, pra
dedame vėl nuoširdžiai, be civiliza
cijos rafinuotumo, mylėti. Todėl 
mes ir susiburiame į vasaros sto-, 
vykias, todėl, be kasmetinių sto
vyklų, mes švenčiame ir didžiąsias 
mūsų šventes gamtoje — Dievo 
delne, kad švelniame prieglobstyje 
atsigautume, sustiprėtume ir, 
tvirtai pasiryžę, galėtume vėl to
liau dirbti, augti ir tobulėti.

Kiekviena Lietuvių Skautų Są
jungos tautinė stovykla yra tarsi 
motina, kuri susišaukia savo 
vaikus — mažuosius, vyresniuosius 
ir suaugusius — ypatingais atve
jais: pasikalbėti, išklausyti, pa
tarti, padėti ir po to bendrai pasi
džiaugti ir pasidalinti visų rūpes
čiais, pasisekimais, norais bei pia
nais. Ir ši Tautinė Stovykla tarsi 
motina, susikvietė mus iš visų 
pasaulio šalių jau šeštą kartą. Bū
dama jos vyriausia dukra, sveikinu 
visus ir.visas, suskridusius'iš visų 
padangių į Lietuvių Skautijos 
šventę, švenčiamą kvepiančiame 
vasaros rmške, nors ir po sausio* 
dangumi.

Tikiu, kad visi jos dalyviai, visų 
kontinentų lietuvių skautų atsto
vai, sujungtomis rankomis sudary
dami žiedą prie didžiojo skautybės 
laužo, dar kartą įvertins jos 
prasmę,'tęstinumą ir širdyse pasi
žadės nepalūžtamai siekti Baden- 
Powellio pagrindinės idėjos įgy
vendinimo: per skautybę siekti 
žmonijos vienybės. Budėkime!

v.s. Irena Kerelienė, 
LS Seserijos Vyriausia 
Skautininke
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Sesės, Broliai,

Linkiu Jums visoms ir visiems 
tikrai smagiai pastovyklauti saulėm 
toje Australijoje, užmegzti dau
gybę stiprių ir malonių draugysčių 
ir sustiprinti bei atnaujinti savo 
lietuviškumą.

Ši stovykla tegu padeda mums 
visiems pajusti, kad, nežiūrint kur 
begyvename, — Australijoje, Ame
rikoje, Kanadoje ar dar kur kitur— 
esame tie patys lietuviai, tos pačios 
motinos Tėvynės Lietuvos vaikai. 
Meilė tai Lietuvai, pasiryžimas 
būti gerais lietuviais ir lietuvaitė
mis visą gyvenimą ir dirbti jos 
laisvei ir gerovei telydi Jus visus.

v.s. fil. V. Statkus, 
A SS Vadijos Pirmininkas

ma^^u.va»a'a»a«awamw;maua»a’aaaaw.vauawawaama’.ma«A'a
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Didelė garbė ir malonumas yra 
mums, Australijos Rajonui, atida
ryti LSS VLją Tautinę Stovyklą 
Australijoje.

Minėdami 60 metų LSS jubiliejų, 
privalu prisiminti išgyventus ne
paprastus istorinius įvykius. Re
gėjome Lietuvos nepriklausomy
bės prisikėlimą ir josios pirmuosius 
žingsnius į gerbūvį, augome ir 
stiprėjome kartu su Pasaulio skau
tų organizacija, artimai bendra
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darbiaudami ir besidžiaugdami 
tautų ir žmonių laisve, ugdėme 
skautybę Lietuvoje kaip gražiausią 
jaunimo žiedą.

Deja, tai neilgai truko. Antrasis 
Pasaulinis karas sujaukė tautų ir 
žmonių ramų gyvenimą. Žiauri 
okupacija ir tremtis išsklaidė mus 
po visą pasaulį. Dabar, nors ir 
esame išsisklaidę po visus penkis 
kontinentus, tačiau esame taip 
artimi vieni kitiems, kaip gali būti 
artimi vienos šeimos broliai ir 
sesės.

Linkiu visiems Jums šiame kon
tinente, šioje gražioje Tautinėje 
Stovykloje, pasisemti skautiškai 
lietuviškos dvasios, tyro gamtos 
džiaugsmo, gilios broliškos meilės, 
kad galėtumėte sugrįžę į savo 
namus, į savo skautiškus vienetus, 
pas savo brolius ir seses atverti 
perteklių kupinas širdis ir parodyti 
tuos dvasinius turtus, kaip kokius 
žaižaruojančius naujomis spalvo
mis opalus, su kuriais žengsite į 
naują dešimtmetį. Mūsų žvilgsnis į 
ateitį tegul būna toks pat drąsus ir 
kūrybingas, koks jis buvo praei
tyje.

BUDĖK!

v.s. dr. A. Mauragis 
LSS Australijos 
Rajono Vadas, 
VI TS Globėjas

Stovyklos 
simbolika

Jau stovyklos rengimo darbams 
gerokai įpusėjus, buvo iškeltas 
ypatingai svarbus klausimas — kur 
ta idėja, kur ta viena pagrindinė 
mintis, kur tas unikalus simbolis, 
kuris pilnai apibrėš šios Tautinės 
Stovyklos esminę sąvoką?

Klausimas nepaprastai sunkus, 
bet jį išsprendė dailininkas filoso
fas Adomas Vingis. Jo sukurtą 
stovyklos simbolį matome ant sto
vyklos vartų, šio laikraščio vinje
tėje, stovyklos gairelėse, ženkliu
kuose, filateliniuose vokuose, ofi
cialioje korespondencijoje ir mece
natų bei garbės medaliuose.

Į stovyklos simbolį greitosiomis 
žvilgtelėjus matyti laužas ir ugnis. 
Bet tai LSS raidės, kaip liepsna 
kylančios iš stilizuotų Gedimino 
Stulpų — seniausio mūsų tautos 
simbolio. Virš jų — Pietų Kryžius, 
Australijos ir viso Pietų pusrutulio 
ženklas. O liepsna — tai meilė Lie
tuvos, deganti mūsų širdyse.

Stovyklos vėliavoje irgi išlaikyta 
ši pagrindinė tema su įdomia, bet 
prasminga variacija. LSS raidės 
vėl vaizduoja liepsną, bet šios Tau
tinės Stovyklos lietuviškumas yra 
išryškintas liepsnos spalvose, ku
rias mes visi gerai žinom — gel
tona, žalia ir raudona. Vėliavos 
fonas — ryški mėlyna, šios padan
gės spalva. Joje — Pietų Kryžius.

viva

Rajono vadas v.s. A. Mauragis 
įteikia dovaną Brolijos VS s. S. 
Miknaičiui.

Šalia — s. B. Barkus, Australijos 
Rajono vadeiva.
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ŠEŠTOSIOS
TAUTINĖS

STOVYKLOS

GARBĖS 
SVEČIAI

Bruce H. Garnsey, J. P. 
Chairman, President World Scout 
Committee — Pasaulio Skautų 
Komiteto Pirmininkas.

s. Sigitas Miknaitis, LS Brolijos 
Vyriausias Skautininkas

v.s. Lilė Milukienė,LSS Tarybos 
Pirmininkė

Walter Joną, Australijos Imi
gracijos ministeris.

V. Bacevičiaus nuotr.

v. s. Regina Bučienė, organiza
torė ir vadovė ekskursijos iš 
Amerikos žemyno į Australiją.

v.s. Irena Kerelienė,LS Seseri
jos Vyriausioji Skautininkė

Dr. Norman Johnson, Chief 
Commissioner, Victorian Branch of 
the Scout Association of Australia - 
Victorijos valstybės Skautų Tary
bos Pirmininkas.

v. s. Česlovas Kiliulis, LSS Tary
bos Vicepirmininkas

9

9



Lietuvių Skautų Sąjungos Vl-ji Tautinė Stovykla, 
kuriai ruoštis pradėta prieš maždaug ketverius 
metus, praėjo sujudinusi ne tik Australijos lietuvių 
skautišką jaunimą, bet — daugiau ar mažiau — ir visą 
šio kontinento lietuvių bendruomenę, palikdama toli į 
ateitį siekiančių užmojų.

Svarbiausia yra tai, kad šis skautų sąskrydis pa
rodė, jog mūsų, šiame žemyne gyvenančių lietuvių, 
palyginti nedidelis skaičius galėjo padaryti daugiau 
negu pradžioj buvo tikėtasi.

Sumanymas ruošti Vl-ją Taut. Stovyklą Australi
joje kilo prieš kelis metus Melbourne. Buvo gautas 
LSS aukštųjų institucijų pritarimas šios pagrindinės 
stovyklos ruošimui Australijoje. Kai šis planas buvo 
smulkiai aptartas Australijos Rajono Vadijoje, VI TS 
Rengimo Komiteto pirmininku buvo paskirtas s. 
Henrikas Antanaitis. Jis ėmėsi parengiamųjų darbų: 
sudarė energingą komitetą, pats tuo tikslu apsilankė 
JAV, Kanadoje, Anglijoje ir kituose kraštuose. Iš 
Victorijos valstijos Skautų Sąjungos buvo išrūpintas 
leidimas naudotis Gilwellio Parku. Buvo paruoštos 
programos, pakviesti užjūrio lietuviai skautai-ės, 
kurie netrukus pradėjo ruoštis šiai didžiajai kelionei.

Tokio projekto įgyvendinimui reikėjo lėšų — daug 
lėšų. Buvo paskelbtas mecenatų vajus, į kurį gausiai 
atsiliepė lietuvių bendruomenės nariai. Jų atsirado 
viso apie 140: šeimų, pavienių asmenų ir organizacijų, 
skautų ir neskautų, iš Australijos ir iš užjūrio, auko
jusių po 100 dol. ar daugiau. Daugelis tautiečių šį 
projektą parėmė mažesnėmis aukomis. Gauta pa
šalpa ir iš Viktorijos vyriausybės (5000 dol.). Tuntai 
ir atskiri vienetai ruošė iešmines, loterijas, virė 
pietus, spausdino suvenyrinius marškinėlius ir kitaip 
kaupė lėšas, kad šis užmojis pavyktų. Buvo suruošta 
rajono loterija, kuriai fantus — kelionę į N. Zelandiją 
dviems asmenims — paaukojo PALANGOS kelionių 
biuras. Balys ir Jonas Stankūnavičiai, abu skautai, 
KUONI kelionių biuro savininkai, aukojo užjūrio 
svečių kelionės išlaidų sumažinimui net 10,000 dol.!

1977 m. Melbourne, Sydnejuje ir Canberroje suda
ryti užjūrio svečių priėmimo komitetai, sukviesta VI 
TS vadija, o visų Australijos lietuvių širdys ėmė ne
kantriai laukti svečių iš už jūrų-marių.

Jų atvyko 114 — didžiausias organizuotas lietuvių 
būrys bet kada pasiekęs Australiją (išskyrus emigra
cijos laikus). JAV ir Kanados skautų-čių kontingentui 
vadovavo LSS Tarybos narė v.s. Regina Kučienė. 
Kontingentą sudarė viešnios ir svečiai, atvykę iš 
JAV — Bostono, Chicagos, Clevelando, Detroito, 
Elizabetho, Los Angeles, New Yorko, Omahos, 
Philadelphijos, Waterburio ir Worcesterio; iš Kana
dos — Hamiltono, Montrealio ir Toronto. Dvi sesės 
atvyko iš Anglijos; P. Amerikai atstovavo to rajono 
vadeiva v.s. kun. A. Saulaitis, SJ.

Svečiai pasiekė Sydnejų 1977 metų gruodžio 23-ją. 
Iš aerodromo, kur juos pasitiko Svečių Sutikimo 
komiteto ir Australijos Rajono Vadijos atstovai, sve
čiai autobusais buvo nuvežti į Sydnejaus Lietuvių 
Klubo patalpas Bankstowne. Iš ten juos pasiėmė į 
savo namus iš anksto paskirti globėjai.

Kūčias svečiai praleido globėjų šeimose. Kaikurie 
buvo atsivežę savo krašto Kūčių paplotėlių ir net lie
tuviškos ruginės duonos.

Kalėdų pirmąją dieną svečiai uniformuoti dalyvavo 
Sydnejaus Lidcombės parapijos bažnyčioje iškilmin
gose pamaldose drauge su Australijos Rajono Vadi
jos ir Svečių Priėmimo komiteto nariais bei gausia 
Sydnejaus lietuvių visuomene. Vakare Bankstowne 
įvyko svečių koncertas ir susipažinimo vakaras. Dalis 
norinčiųjų į koncertą nepateko, nes pritrūko vietų 
salėje.

Gruodžio 26 svečiai ekskursavo po Sydnejų ir jo 
apylinkes: Palm Beach paplūdimyje pasimaudė, o 
vėliau Leichhardto parke dalyvavo jiems ruoštoje 
iešminėje.

Gruodžio 27 popiet vyko ekskursija laivu po Syd
nejaus įlankas, vėliau — vėl iešminė Illoura parke. Po 
jos buvo numatyta laivu plaukiojant apžvelgti nak
ties metu šviesomis mirgantį Sydnejų. Turėjo vykti 
ir šokiai, bet užėjus staigiai audrai ir vėjui pašiaušus 
vandenyno bangas, teko nuo to programos punkto 
atsisakyti.

Gruodžio 29 rytą svečiai išskrido vienos dienos 
ekskursijai į Australijos sostinę Canberrą. Juos 
aerodrome pasitiko vietos lietuvių skautų atstovai. 
Jie svečiams aprodė miestą, Karo muziejų, parla
mento rūmus ir t.t. Lietuvių klube svečiams buvo 
suruoštas priėmimas — pietūs.

Tos pačios dienos vakare užjūrio sesės ir broliai 
lėktuvu pasiekė Melbourną. Aerodrome jų jau laukė 
būrys uniformuotų sesių ir brolių, rankose laikydami 
dviem kalbom išrašytus plakatus: “Sveikinam atvy
kusius!”

Viešnagės Melbourne metu svečiai apžiūrėjo 
miestą, aplankė avių ūkį, dalyvavo Naujųjų Metų 
sutikime. Sausio 2 dienos rytą jie buvo savo globėjų 
atvežti į Vl-ją Taut. Stovyklą Gilwellio Parke, apie 45 
mylios nuo Melbourne. v.s. Br. Žalys

Svečiai jau atvyko!
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teŽUuĄ(ūkautų
Lietuvių Skautų Sąjunga yra- 

pati gausiausia nariais lietuvių 
jaunimo organizacija išeivijoje. Ji 
nėra pirmoji atstovaujamų kraštų 
skaičiumi. Pasaulio Lietuvių Ben
druomenė turi ryšį su 17-18 kraštų 
laisvajame pasaulyje. Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjunga 1978 
metais veikia trylikoje kraštų: 
pirmuose trijuose PL Jaunimo 
Kongresuose buvo atstovaujama 
17, 14 ir 10 valstybių. Šiuo metu 
lietuvių skautų ir skaučių vienetų 
yra (abėcėlės tvarka): Anglijoje, 
Argentinoje, Australijoje, Brazili
joje, Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse, Kanadoje ir Vokietijoje. 
Pavienių buvusių skautų, skauti
ninkų ir skautų akademikų gyvena 
dar ir kituose kraštuose. Taigi LSS 
pasiekia keturių žemynų, septynių 
kraštų lietuvių jaunimą. Kiekvie
name krašte yra vienas ar daugiau 
vienetų ar tuntų.

Jeigu kuri vietovė, tuntas ar 
kraštas užsidaro savyje ir neturi 
progos pabendrauti su kitų valsty
bių ar kontinentų lietuviais skau
tais, pritrūksta naujų idėjų, su
siaurėja pažintys, idealų ir pa
grindinių uždavinių vietą užima 
kasdieniniai vietovės rūpesčiai ir 
net ginčai. Bendravimas tarp lie
tuvių skautų yra būtinas skauty- 
bės kokybei išlaikyti, ypač jeigu 
nedalyvaujama vietinių skautų 
kursuose, neskaitoma kitų tautų 
skautų spauda. O toks likimas iš
tinka. ne tik mažas ir “tolimas” 
vietoves, bet ir didžiulius lietuviš
kos veiklos centrus.

Bendrauti galima siunčiant jau
nus vadovus į Gintaro bei Ąžuolo 
mokyklas arba instruktorių ar' 
kelis jų į kitą kraštą; pasikviečiant 
kitų kraštų lietuvius skautus į savo 
stovyklas, rūpestingai prižiūrint 
SKAUTŲ AIDO prenumeratas, 
kad jos lydėtų pavienius skautus ir 
skautiškas šeimas, kurios metų 

bėgyje neturi progos veikloje da
lyvauti, pasidalinant smulkesne 
skautiška spauda (tunto ar šakų 
laikraščiais, stovyklų laikraštėlių 
komplektais); neužmirštant svei
kinimų iš stovyklų, suvažiavimų, 
kursų; didesnėms stovykloms su
organizuojant skautus ar vienetus 
iš kitur, kaip buvo padaryta šioje 
VI TS; panaudojant turistines ar 
kitas keliones ir skautiškiems tiks
lams — aplankant vadovus, daly
vaujant sueigoje ar pan.; bendrinių 
lietuviškų renginių progomis (tau
tinių šokių šventės, lietuvių dienos, 
kongresai, seimai, suvažiavimai) 
nors trumpai suburiant dalyvau
jančius LSS narius arbatėlei, suei
gai *ar diskusijoms.

ŠEIMA ŠEIMOJ

Mes visi viena šeima, 
bet dar šito negana — 
čia stovykloj iš tiesų 
stovyklauja daug šeimų.

Mamos, tėtės ir seneliai, 
vyrai, žmonos ir vaikeliai, 
dėdės, tetos ir brolėnai 
svainiai, broliai, seserėnai,

&

Pusbroliai, pusseserikės 
meiliai šypsos susitikę 
čia, australiškoj gamtoj, 
bet lietuviškoj šeifnoj!

Sesė Aliutė i '%
f ■ i JB ]/£//■

VikTĖ

Svarbiausia bendravimo sąlyga 
yra asmeninė pažintis ir draugys
tė. Vyresnieji vadovai pažįsta vie
nas kitą iš Lietuvos ar iš Vokietijos 
tremties. Jaunesnieji su kitų kraš
tų lietuviais skautais jau rečiau 
susitinka. Kokiu būdu jie susipa
žins, susidraugaus, pabendraus, 
savo draugiškumą įjungs į bendri
nius mūsų siekius? Kaip tik tokio
mis stovyklomis kaip ši, kurioje 
nuoširdumas ir broliškumas su
artina net kelių kraštų . šimtus 
lietuvių skautų.

Bendravimo pasėka būtų ši: kad 
svarstydami, planuodami, galvo
dami ir melsdamiesi ar rašydami*, 
visada turėtume sąmoningai savo 
mintyse kitų vietovių bei kraštų 
lietuvių sąlygas, asmenis, vadovus, 
galimybes ir patirtį. Lietuvių 
skautų sąjūdis nėra tik mano ar 
tavo vietovė, tuntas ar vadovas, o 
visuma, išsisklaidžiusi ir susijun
gusi keturiuose žemynuose ir 
organizuotai septyniuose kraš
tuose.

v.s. A. Saulaitis, SJ
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VADOVO MALDA Vyt. Šiaurys

Ryto tylą perplėšia trimitas:
— Stovykla vėliavos pakėlimui rikiuoti 
ir žvalios skiltys vėsu rytą
Aikštėj keturkampiu lygiuos.
— Malda! — Rami komanda skamba, 
Ir broliai kalba ryto maldą:

— Gražios gamtos ir viso pasaulio Kūrėjau, Dieve...

Prie iškeltos trispalvės Čia, svečiam miške, mes tariam 
Kaip tardavom anuomet Nemuno krantuos:
— Palaimink, Tėve, mūsą širdis,

mūsų protus,
mūsų valią!..

O aš čia, Viešpatie, minty suklupęs. 
Meldžiu Tave, širdim, siela ir lūpom: 
Kad mano vienetas keliu žengtų tiesiuoju — 
Patark:

pamokyk, vesk 
mane ir mano brolius!

Tegul, kaip tąsyk, vėjuose laisvuos, 
Jaunieji mano broliai uždainuos 
Skambias dainas gimtosios tėvų žemės.

Tegu didžiuojasi lietuviais gimę... 
Ir Baltijos pakrantes gintarines 
Žaliųjų lygumų, kalvelėmis sagstytų. 
Berželio gelsvo rudens rytą. 
Rugių laukų pavasariais smaragdu kylančių, 
Ir sentėvių kapų galulaukėse rymančių, 
Teneparduos už dubenį lęšienės...

Apšviesk man protą, Viešpatie,
Ir širdį man skaidria liepsna uždeki, 
Kad aš vadovu tinkamu jiems būčiau 
Kad jų krūtinėse jaunose aš įžiebčiau ugnj, 
Kurios likimo audros neužpūstų, 
Kad pėda jų neslystų į bedugnę 
Siauruos takuos gyvenimo vargais kalnuoto, 
Kad jų širdyse, sielose ir prote 
Ugniniais žodžiais šūkis mūs įsirašytų:
— Dievui, Tėvynei ir Artimui! — kito 
Nieko daugiau, o Tėve, aš nenoriu!

O bus
Dar daugel mano tautos brolių,
Kurie ir vardą savo 
Ir garbę tėvų žemės, 
Ir sielą savąją parduos 
Už trisdešimtį sidabrinių grašių...

Apsaugok, Viešpatie, mane,
Kad aš nebūčiau rišamas gėdos stulpe. 
Kada tauta manęs paklaus: ’
— Kuriuo keliu nuėjo tavo broliai?

Akademinio 
Skautų

Sąjūdžio 
sueiga

Sausio 7, trečiosios LSS šakos 
nariai susirinko “Audros” name
lyje VI T.S. sueigai. Susėdę iš trijų 
pusių, centre turėjo skautybės 
įkūrėjo Baden-Powellio paveikslą, 
o ant stalo, papuošto akademikių 
skaučių draugovės ir Korporacijos 
‘Vytis’ spalvomis, devynis A.S.S. 
leidyklos leidinius.

Sueigą atidarė A SS įgaliotinis 
Australijai, fil. L Jonaitis, primin
damas ASS tikslus, kilmę ir šios 
sueigos tikslą — suburti stovyk
laujančius ir VI T.S. lankančius 
ASS narius. Adelaidės skyriaus 
atspaustas mažas dainorėlis tiko 
susirinkusiems ASS nariams ir 
svečiams, kurie sugiedojo studentų 
himną “Gaudeamus”. Fil. kun. P. 
Dauknys sukalbėjo invokaciją; po 
jo sveikino LSS Tarybos Pirmi
ninkė v.s. L. Milukienė, ragindama 
palaikyti savitarpio ryšius ir 
bendravimą tarnyboje Dievui, Tė
vynei ir Artimui. Fil. I. Jonaitis 
perskaitė ASS Vadijos Pirmininko 
fil. V. Statkaus (iš Chicagos) svei
kinimą.

Minėdami visus akademikus 
skautus ir skautes, su kuriais 
skautavo eilę metų, sueigos daly
viai (jų tarpe buvo ir daug skauti
ninkų bei vyresnio amžiaus skautų- 
skaučių) išklausė fil. Stepo Kairio 
muzikinio vieneto grojamos “Lie
tuva brangi”. Fil. St. Kairys buvo 
Korp! VYTIS pirmininku ir LSB 
Vyriausiu Skautininku (Toronte). 
Sk.v. Arūno Kalinausko vadovau
jamas būrelis tada pagrojo keletą 
tautinių šokių.

ASS veiklos apžvalgą, paruoštą 
fil. V. Statkaus, perskaitė fil. A. 
Saulaitis, kuris sueigą ir pravedė. 
Adelaidės skyriaus pranešimą pri
statė fil. J. Mockūnas, o Mel-
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bourno — fil. A. Žilinskas. Svarbi 
sueigos dalis buvo literatūrinės 
premijos (500 dol.) įteikimas. 
Adelaidės ASS skyriaus pavestos 
komisijos narys fil. B. Barkus per
skaitė komisijos aktą, o LSB Vyr. 
Sktn. fil. S. Miknaitis sveikino 
premiją gavusią fil. Br. Mockū- 
nienę (iš Adelaidės).

Akademinės Skaųtijos leidyklos 
knygas trumpai pristatė akademi- 
kės iš Chicagos — Alvyda Baukutė 
ir Rūta Miknaitytė, parodydamos 
kiekvieną knygą atskirai ir paskai- 
tydamos ištraukėles iš M. Saulai- 
tytės ir dr. H. Lukoševičiaus 
knygų. Sueigos oficiali dalis baigėsi 
I-osios ASS stovyklos daina “Die
vui, Tau, Tėvynei, ir žmonijai”.

Senj. Vytenis Vilkas (iš Los 
Angeles) paskaitė eilėraštį — 
apmąstymą. Po to visi dainavo 
filisterių dainą. Likusias 20 minu
čių užėmė pasisakymai apie ASS 
ateitį, kurią kalbėtojai surišo su 
lietuviškai kalbančio ir lietuviškoje 
visuomenėje dalyvaujančio jau
nimo ateitimi. Po sueigos buvo 
bendra nuotrauka, pavakariai ir 
Lietuvių Foto Archyvo (vadovau
jamo s. kun. A. Kezio, SJ, Chica- 
goje) paruoštas filmas apie ASS.

A.S.

VX*X*X*X*X*X*X*X*X*X*X+XtX*X*Kt?<*X*Į<*>W

ASS SUEIGOS 1NVOKACIJA

s. fil. kun. Pr. Dauknys

VISAGALIS DIEVE, mes ASS Akademinio 
Skautų Sąjūdžio suvažiavimo dalyviai VI 
Tautinėje Stovykloje, nuoširdžiai TAU dėko
jame už skautybės idealą, kurį TU įdiegei į 
mūsų širdis ir mus nuolatos skatini tarnauti 
TAU, TĖVYNEI LIETUVA! ir'ARTIMUI.

Šiuo sunkiu mūsų, tautai metu, kai nedo
ras priešas, pavergęs mūsų Tėvynę Lietuvą, 
siekia išrauti tikėjimą iš mūsų brolių ir sesių 
širdžių, jų ištikimybę TAU ir pasiaukojimas 
kovoti už žmogaus teises, už religijos ir 
tautos laisvę, tešviečia mums pavyzdžiu iš
laikyti jaunose kartose tikėjimą, tą gražią 
lietuvių kalbą, jos kultūrą, kurią TU, DIEVE, 
leidai į pasaulį, ir tas kilnias vertybes, 
kurios veda prie TAVĘS, aukojantis artimo 
tarnybai.

DIEVE, duok mums tokios pasiaukojimo 
dvasios atspindėti TAVO MEILE ir TIESA, būti 
jautriais artimo tarnyboje, gera darant vis 
geriau, tobuliau, visuomet siekiant AD 
MELIOREM.

X + 
X

4,

X

A

X
r+X+X*X+X*X+X+X*X+X*X+X+X+X+X+X*X+X+X+X+

Kaip smagu įsikūrus!

Stovyklos stalas, iškastas Melbourne skautų ir skaučių 
prieš stovyklą, įgavo savo išvaizdą, kai vyresnės skautės 
dvi pirmas stovyklos dienas nepailsdamos jį puošė. Stili
zuotų Gedimino stulpų šonus puošia skautiška rūtelė ir 
lelijėlė, o vidury — stovyklos ženklas su lauželiu ir Pietų 
Kryžiaus žvaigždynu. Šalia ženklo — smėlio, žievės, akme-

- nukų ir skujų tautinis raštas. Stalo viduryje, aukštesnėje 
vietoje, iŠ samanų, žievių ir kankorėžių— išdėliotas Aus
tralijos žemėlapis.
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JL SSdMralffos Rajono Vadovu W'Suvažiavimar
Sausio 6 VI TS rajone, Gilwell 

Parke, Vic., įvyko LSS Australijos 
Rajono Vadovų XIII-sis Suvažia
vimas.

Suvažiavimą atidarė Rajono 
Vadas v.s. dr. A. Mauragis. Sekre
toriauti pakviestas Stovyklos Ben
drijos vadas s. Alb. Pocius.

Suvažiavime dalyvavo ir svei
kino Tarybos Pirmininkė v.s. Lilė 
Milukienė, Seserijos Vyriausia 
Skautininke v.s. Irena Kerelienė ir 
Brolijos Vyriausias Skautininkas s. 
Sigitas Miknaitis.

Pirmą pašnekesį vedė v.s. Anta
nas Saulaitis, SJ, tema “Skautiškas 
bendradarbiavimas tarp įvairių 
kraštų”, skatindamas išvystyti 
didesnį lietuvių bendradarbiavimą 
su kitų kraštų lietuviais, kad visi 
jaustumės vienos didelės lietuviš
kos šeimos nariais.

S. H. Antanaičio pašnekesys — 
tema “Akivaizdinis bendradarbia
vimas” siūlo__ įsteigti Australijos

1977 lapkričio 28 d. suėjo 30 
metų nuo pirmos, dar laive su
organizuotos, lietuvių skautų-čių 
draugovės išsikėlimo į Australijos 
žemyną.

Pasibaigus II-jam Pasauliniam 

Lietuvių Skautų Fondą, kad, su
telkę lėšas, galėtume bent kas 
antri metai pasiųsti porą jaunų 
skautų vadovų į Ameriką sustip
rinti savo žinias.

Ta pačia tema, tik papildydamas 
iškeltą Fondo mintį, kalbėjo Ra
jono Brolijos vadeiva s. B. Barkus. 
Fondo pasiūlymas priimtas.

Trečias pašnekesys buvo Rajono 
Vado v.s. dr. A. Mauragio tema — 
“Žvilgsnis į ateitį”. Jis siūlė 
sudaryti tvirtą sąjungą su skautų 
tėvais ir bendruomene.

Taip pat siūlė skautų patyrimo 
laipsnių rėmų plotmėje mokyti 
jaunus skautus lietuvių kalbos, kad 
jie sugebėtų lietuviškai atsakyti į 
klausimus ir suprastų komandas.

Išklausius pranešimus iš tuntų ir 
vietovių, suvažiavimas baigtas nu
tarimu susitikti Sydnėjaus rajoni
nėje stovykloje 1979 m. sausio 
2-11.

Alb.P.

Karui, Vokietijoje, Tarptautinės 
Pabėgėlių Organizacijos stovyk
lose, tarp kitų tautybių, atsirado 
tūkstančiai lietuvių, čia pasitrau
kusių nuo rusų okupacijos. Kiek 
vėliau jiems buvo sudarytos sąly

gos emigruoti į įvairius laisvojo 
Vakarų pasaulio kraštus: Angliją, 
J.A.V., Kanadą, Pietų Ameriką ir 
kt. Dalis šių tremtinių pasirinko 
Australiją, į kurią, tradiciniai skai
čiuojama, atvyko apie 10,000 lie
tuvių.

Pirmasis transportas, kurį su
darė vieni pabaltiečiai — estai, 
latviai ir lietuviai, (439) buvo suda
rytas iš jaunų, dar nevedusių, 
žmonių. Jie išplaukė iš Bremen- 
haveno uosto, Vokietijoje, “Gen. 
Stuart Heinzelman” laivu, 1947 
spalio 30 d.

Dalį laivu plaukusio jaunimo su
darė skautai-tės. Drauge vykęs 
sktn. Borisas Dainutis šiuos jau
nuolius 1947.XI.9-14 suorganizavo į 
SKAUTŲ - SKAUČIŲ DRAUGO
VĘ, suskirstydamas ją į 4 sk. 
vyčių - skautų būrelius, (kuriems 
vadovavo J. Urbonas, V. Janonis, 
A. Jakštas ir V. Narbutas), vieną 
jūrų skautų valtį (vadovas A. Ga- 
becas-Gabas) ir vyr. skaučių būrelį 
(vadovė K. Brundzaitė).

Draugovei vadovavo pats B. 
Dainutis, pasiskyręs pavaduotoju 
ps. A. Liubinską, adjutantu — J. 
Urboną, metraštininku — J. Mo
tiejūną. Skaučių reikalams buvo 
pakviesta ps. S. Kumiliauskienė.

Laive draugovė sušaukė tris 
bendras sueigas, 2 vadijos posė
džius, drauge su estais ir latviais 
suruošė laužo programą bendra
keleiviams ir net pravedė sk. vyčio 
įžodį.

Draugovę sudarė 46 skautai ir 7 
skautės.

Emigrantai buvo išlaipinti Va
karų Australijoje, Fremantle uos
te, 1947.XI.28 ir laikinai apgyven
dinti dviejose kariuomenės sto
vyklose. Vos išlipus krantan pasi
sekė susirišti su V. Australijos 
skautais-tėmis, kurių rūpesčiu 

i b a b □ h a □ a a a a a a a n a a o a a a b a ■ a a a a b a a b a

LSS-gos ir VI TS vadovybės su 
svečiais australiečiais.

V. Bacevičiaus nuotr.
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lapkričio 30 d. suruoštas vietos 
pajūry susipažinimo laužas, kurio 
programą išpildė lietuvių, latvių ir 
estų skautai-tės. Jo programa taip 
patiko šeimininkams, kad kitą 
dieną jie buvo pakviesti ją išpildyti 
Pertho radiofone.

1947.XII.2-7 ateiviai perkelti į 
Bonegillos, Vic., emigrantų sto
vyklą, iš kurios kitų metų pra
džioje jie pradėti skirstyti darbams 
po visą Australiją.

Laive pasėtoji skautiška sėkla 
nedingo ir išsikėlus į sausą Aus
tralijos krantą. Dar Bonegilloje 
persiorganizuota į koresponden
tinę SIMBOLINĘ PIRMOJO LIE
TUVOS PREZIDENTO ANTANO 
SMETONOS VARDO DRAUGO
VĘ, kurios sudėtyje būrėsi skau
tai-tės, sk. vyčiai, jūros skautai ir 
vadovai-vės. Draugovė stengėsi 
palaikyti ryšį su išmėtytais po visą 
kontinentą broliais ir sesėmis. 
Emigracinėse stovyklose buvo pa
skirti įgaliotiniai - registratoriai, 
kurie rūpinosi naujai atvykusiais 
skautais-tėmis. Steigėsi, daugiau
siai labai trumpai egzistavę, vie
netai. Draugovės darbo ir pastan
gų vainikas — dalyvavimas 1948-49 
m. vykusioje Pan-Pacifiko Džiam- 
borėje, Viktorijoje, į kurią lietuviai 
(29) suskrido iš visų Australijos 
kampų, ir kurioje jie labai gražiai 
reprezentavo Lietuvą ir LSS. Čia 
įvyko ir pirmasis Australijos Ra
jono Vadovų Suvažiavimas, išsi
rinkta vadovybė: rajono vadu — 
v.s. B. Dainutis, vadeiva — ps. V. 
Neverauskas; kiek vėliau seserijos 
vadeive pakviesta ps. E. Laurinai
tienė.

1949 m. įsteigti Viktorijos - 
Tasmanijos, N.S.W. - Queensland^ 
ir Pietų - Vakarų Australijos tun
tai, o Bonegilloje — Baltijos vieti- 
ninkija. Trijų tuntų administraci
nės ribos apėmė bemaž visą Aus
traliją, bet reikia prisiminti, kad 
juose tebuvo tik apie 150 lietuvių 
skautų-čių ir visa veikla buvo 
atliekama korespondenciniu būdu.

Apie 1950-54 m. vis daugiau ir 
daugiau ateivių, atlikusių valdžios 
nustatytas dvimetes darbo sutar
tis, pradėjo burtis didžiuosiuose 
miestuose. Daugumas jų buvo su 
jaunomis šeimomis, tad nepoilgo ir

skautavimas pradėjo reikštis įpras
tinėmis formomis. Milžiniškų teri
torijų tuntai sunyko, įsikūrė keli 
mažesni: Aušros tuntas Sydnejuje, 
Džiugo — Melbourne, Šatrijos — 
Geelonge, Vilniaus — Adelaidėje, 
Baltijos — Canberroje, Šarūno 
vietininkija Perthe ir Ventos v. 
Brisbanėje.
S<x^’xxx^xkxS€’x^x^<^xVcxxx^S^xSc'x^x>cx>c:
X ’■ * XSX’-X’. XSXSX^XSX'. X‘. X‘. -X«.X-.XSX'\.X%X'S.X-. X*. XSX". X X\XSXVX\X*.X*.X\X% X ‘

pastovy k les

Žemėlapyje pažymėtos etnografinės Lietuvos vie
tovės, dabar neįeinančios į okupuotos Lietuvos teri
toriją. Šių vietovių vardais pavadintos pastovyklės 
VI Tautinėje Stovykloje.

KRĖVĖS arba KRIAVO PILIS - Štabo būstinė 
SEINAI — Skautininkų Pastovyklė 
ROMINTA — Skautininkių Pastovyklė 
KARALIAUČIUS - Skautų Vyčių Pastovyklė 
RAGAINĖ — Vyr. Skaučių Pastovyklė 
GARDINAS — Skautų Pastovyklė 
GUMBINĖ — Skaučių Pastovyklė 
TILŽĖ — Jūrų Budžių Pastovyklė 
NARUTIS — Jūrų Skautų Pastovyklė 
PUNSKAS - Vilkiukų Pastovyklė 
LYDA — Paukštyčių Pastovyklė

15

Šiuo metu Australijos rajone 
veikia tik Aušros, Džiugo, Šatrijos 
ir Vilniaus tuntai ir beatsisteigiąs 
Canberros skautų vienetas.

Bet apie juos vėliau papasakos 
patys šių vienetų nariai.

Vyt. Šiaurys
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ŠEŠTOSIOS TAUTINĖS

STOVYKLOS VADOVYBĖ

V.s. dr. ALEKSANDRAS MAURAGIS
T.S. Globėjas

s. kun. PETRAS BUTKUS
T.S. Dvasios Vadas

s. HENRIKAS ANTANAITIS
VI Tautinės Stovyklos Viršininkas

ps. PAJAUTA PULLINEN
T.S. Viršininko Pavaduotoja 

(bendrieji reikalai)

j.b.v.valt. BALYS STANKŪNAVIČIUS

Jūrų Skautų Viršininkas
ps. RASA STATKUVIENĖ

Užsiėmimu Programos Vadovė
s.v.v.sl. ARVYDAS ZDUOBA

Skautu Vyčių Viršininkas

s.v.v.sl. ANTANAS MIKUTAVIČIUS

Maisto Ruošos Vedėjas

16

p. STASYS.EIMUTIS
T.S. Ūkio Reikalų Vedėjas

s.Iii. BALYS BARKUS
Skautininkų Viršininkas

vyr.sk.v.si. MARYTĖ SPOKEVlČlENĖ

Skaučių Viršininkė

s.v.v.sl. VIVA ALEKNA
Reprezentacijos Reikalų Vedėjas
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j.b. dr. JURGIS MIKOLAJUNAS
T.S. Gydytojas

v.s. DANA ČlŽAUSKIENĖ

T.S. Seserijos Vadė

s. VLADAS ST ASILIUKAS
T.S. Viršininko Pavaduotojas 

(finansai ir ūkis)

s. VIKTORAS ADOMAVIČIUS

Sporto Vadovas

v.s. BRONIUS ŽALYS
T.S. Laikraščio Redaktorius

ps. AUDRONĖ KESMINIENĖ
Jaunesniųjų Skaučių Viršininkė

j.s. VYTAS VAITKUS
T.S. Iždininkas

j.b.valt. ALGIS SAŽENIS 

Jūrų Budžių Viršininkas

s.v.v.sl. VIKTORAS SUTEMS s.v.psl. JONAS ZUBHiGMSps. dr. NIJOLĖ ZDANIENĖ 
Vyresniųjų Skaučių Viršininkė Maisto Ruošos Vedėjas Skautų Viršininkas

j.ps.dr. RIMANTAS ŠARKIS

T.S. Adjutantas

s. JONĖ ŽITKEVIČIENĖ 
Skautininkių Viršininkė's. ALBINAS POCIUS

T.S. Bendrijos Vadas
ps. NARCIZAS RAMANAUSKAS

T.S. Brolijos Vadas

ps. BIRUTĖ ADOMAVIČIENĖ

Jaunesniųjų Skautų Viršininkė
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ILSIOS TAUTINĖS STOVYKLOS DAINA

V. Braiėno žodž. 
Br. Jonušo muz.

Atgimė Tėvynė, gimėme ir mes, 
Metai išaugino skautiškas eiles; 
Viską mes pašvęsim Lietuvai mielai! 
Motina ji mūsų, o mes — jos vaikai.

Ei, pirmyn, į Tautinę Stovyklą,
Ten paspausim broliškai rankas,
Tai geriausia skautiška mokykla, 
Ten supinsim darbą ir dainas.

Tautinė Stovykla sušaukė visus, 
Panemunės šilas priglaudė svečius; 
Laužas tegul jungia skautiškas širdis. 
Liepsnos tegul neša dangun mūs mintis.

III-SIOS JUBILIEJINĖS STOVYKLOS DAINA

V. Bražėno žodž. 
Stp. Kairio muz.

Juokiasi saulė ir džiūgauja girios, 
Skamba jaunatviška skautų daina; 
Skelbti brolybės i dangų pakyla 
Blaškoma vėjo žalia vėliava!

Vėjas skundą iš rytų atneša į mus, 
Skundą Panėmunės vienišų šilų, 
Vėjas vakarų teneša aidus
Tautinės Stovyklos skautiškų dainų.-

Daugelį metų šią vėliavą nešę 
Žemėj savoj Lietuvos skautija. 
Dievo, Tėvynės ir Artimo žygiui 
Stojom atgiję kietoj tremtyje.

Vėjas skundą....

Broliška meilė jėgų tepriduoda. 
Viltį težadina laužo liepsna — 
Skautai klajūnai sugrįš iš pasaulio, 
Nemuno slėniuos skambės jų daina!

Vėjas skundą...

IV-SIOS TAUTINĖS STOVYKLOS DAINA

V. Bražėno žodž. 
Stp. Kairio muz.

Laužai liepsnoja Vakaruos, 
Pietuose, šiaurėj ir Rytuos. 
Nuo jų lietuviška daina 
Aplėks pasaulį keldama.

Tad aukim skautiška-lietuviška dvasia, 
Žygiui ruoškimės su šypsniu ir daina: 
Kurt laužų prie Baltijos, 
Tarp- girių Lietuvos!

Įžiebę Vilniaus kalvose
Skautybės ugnį širdyse, 
Vis nešam vėliavą aukštai, 
Nors ir toli gimti namai.

Tad aukim skautiška...

Nei vandenynai, nei kalnai 
Negal atskirti mus ilgai 
Nuo skautų laukiančių miškų, 
Tėvų sodybų ir laukų.

Tad aukim skautiška...

V-SIOS TAUTINĖS STOVYKLOS DAINA

V. Bražėno žodž. 
Br. Budriūno muz.

Penkios dešimtys stovyklų,- 
Penkios dešimtys laužų;
Lietuvos padangę žėrė 
Penkios dešimtys aušrų.

Lietuvos skautijos dvasia gimė. 
Šimtmečiais tautą ugdė 
Mindaugo, tauraus Kęstučio, 
Partizanų Lietuva.

Skautai, skautės mes žygiuojam 
Savo šūkio vedami;
Mūs daina — tėvynės meilė, 
Skamba žingsniai, aidi viltimi.

Vėl laužai pasauliui skelbia ryžtą 
Skautiškų širdžių,
Jog atrišime tėvynės mazgą 
Ten, prie gintaro krantų!

VI-SIOS TAUTINĖS STOVYKLOS DAINA

St. Čižausko žodžiai 
ir muzika

į Šeštąją Skautišką Šventę 
Pietų Kryžius sukvietė mus. 
Pasaulio penkių kontinentų ) 2 k.
Sesutes ir brolius visus! )

Iš ryto daina kukabūrų
Čia aidi trimito garsuos;
Vienodas mūs tikslas subūrė ) 2 k. 
Ir lydi skautybės keliuos. )

Sujunkim rankas! Mūsų širdys
Tedega idėja viena!
Težino pasaulis, tegirdi: ) 2 k.
Mūs siekis — laisva Lietuva! )

Skautybei tarnaut pasiryžę 
Mes Nemuno žemės vaikai! 
Naujai vėl uždegs Pietų Kryžius ) 2 k. 
Skautybės idėją šviesiai. )
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VI7~S dičsunažfar
PIRMOJI DIENA VI T.S.

ĮSIKŪRIMAS

Sausio 2-sios rytas, 1978. Gil- 
wellio giraitės keliukais dunda 
mašinos, o jose — stovyklautojai: 
skautai, skautės, vadovai, tėveliai, 
rėmėjai. Subruzdimas kaip Kupiš
kio atlaiduose.

Didžiausias rūpestis VI TS vir
šininko pavaduotojui s. VI. Stasi- 
liūnui: vieniems dingo palapinės, 
kitiems pritrūko lovučių, kažkas 
pametė mamą, kažkas raktus... Ir 
visi nekantrūs, visi skuba kuo 
greičiau įsikurti.

VI-ji Tautinė Stovykla prasideda 
jaunatvišku įkarščiu.

***

Linksmiausia jaun. skautų pa- 
stovyklėje, ps.- Birutės Adomavi
čienės valdomoje. Jos vilkiukai 
užėmė visą jiems skirtą pastatą. 
Čiauška, čiulba jaunieji broliukai, 
ritasi, šokinėja kaip žiogeliai. O 
tėtės ir mamos kaip bitučių spie
čius aplink — tvarko, taiso 
tikrina... Tai pats gyviausias kam
pelis stovykloje.

***

Virtuvės valdovai — broliai 
Viktoras Šliteris ir Antanas Miku
tavičius, apsupti gardžių kvapų, tik 
kepa, piausto, tepa, minko, čirš
kina, svilina... Dešrelių ir jautienos 
paklausa — milžiniška. Penkių 
tonų mėsos per dieną VI TS gal ir 
nesuvartoja, bet turbūt ir ne ką 
mažiau (neskaitant duonos kalnų, 
vaisių maišų ir kitokių gėrybių). ,

Svarbiausia tai faktas, kad abu 
vyriausieji virėjai visada geros 
nuotaikos ir paslaugūs, tai tikimės, 
kad būsime gerai maitinami.

**♦

Ir iškėlėm stiebus vėliavų aukš
čiausius!

Skautininkių pastovyklėje dar
bas virte verda. Niekad nepatikė
tum, kad sesės skautininkės mo
kėtų taip gražiai griovelius aplink 
palapines apkasinėti bei palapines 
įtempti, bet kaip matome — pasi
taiko!..

*♦*

Paštas ką tik įsikūrė. Priešingai 
Australijos paštui, kuris vos galą 
su galu suduria, mūsiškis”, atrodo, 
dirba su puikiu pasisekimu ir 
(reikia tikėtis) turės gero pelno, 
nes stovyklautojai puola pašto 
vedėją p. Pullinen kaip bitės medų.

Rekordą sumušė brolis Bacevi
čius, pirmąją stovyklos dieną iš
siųsdamas 400 atvirukų. (Įdomu, 
kiek jis jų išsiųs iki stovyklos pa
baigos?!)

*♦*

— Sesės, deši - nėn... prašau!
Deja, dalis sesių pasisuka į kairę.
— Sesės, dešinėn sakiau!..
Ne tik sesės vargsta su rikiuote: 

bendrija taip pat nežino kaip ri
kiuotis: viena ar dviem eilėm. Vy
čiai atžygiuoja gerokai pavėlavę, 
už tai sesės jiems meiliai sudai
nuoja “Vaje, vaje, vaje!..” Akade
mikai irgi pavėlavo, tačiau bent 
prisipažino, kad jų tradicijos to 
reikalauja...

Į laužą susirinkome būriais ir 
būreliais. Laužavietė, lyg senovės 
graikų amfiteatras, su vidury 
skaisčiai liepsnojančia piramide — 
pirmuoju šios sukaktuvinės sto
vyklos laužu.

. Laužavedys brolis Algis Kara
zija pakvietė VI TS Viršininką s. 
H. Antanaitį, kuris užkūrė Laužį 
degtuku iš Tėvynės Lietuvos.

Laužavedžiui į talką įsijungė 
trys sesps: Ramutė Kemėžaitė ir 
Angelė Sodeikaitė (abi iš JAV) ir 
Ina Lukoševičiūtė (iš Kanados).

Na, ir skambėjo dainos, skrido 
raketos, aidėjo šūkiai australiškam 
šile.

Po laužo stovyklautojų dalis 
(vyr. skautės, sk. vyčiai, jūrų
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Adjutantas eina savo pareigas 
■Forde

budžiai ir vadovai liko čia pat, lau
žavietėje. Dienotvarkėje buvo įra
šyta, kad tai' — susipažinimas. 
Susipažino šie iš visų pasaulio 
kraštų čia suvažiavę lietuviai 
skautai dainomis. Jos pasigirsdavo 
tyliai, nedrąsiai iš vieno ar kito 
būrelio, bet tuoj posmą po posmo 
traukė kiti visais plaučiais. Kišeni- 
nėm lemputėm apšviestoje “sce
noje” ypač daug dėmesio susilaukė 
mišrus choras, vedamas brolio 
Ričardo Bukevičiaus iš Sydnejaus. 
Jis savo paties kūrybos posmus

SAUSIO 3 — 
ĮSIKŪRIMO DIENA

Sunkios įsikūrimo dienos: pluša, 
prakaituoja skautai, skautės, va
dovai su glėbeliais popieriaus 
lakštų sušilę bėgioja, dirbančiuo
sius prižiūri, pataria, padeda. Ir 
jiems nelengva: neapsižiūrėsi kiek- 
jau didesnis viršininkas ir žiūri 
nepatiklia akim! Tada jau antru- 
kart reiks "viską daryti, veltui laiką 
gaišti...

Visuose stovyklos kampeliuose 
matysi žalius marškinius įvairių 
atspalvių, su įrašais ir be jų. 0 
šiom dienom, lietučiui be paliovos 
dulkiant, stovyklautojai šąla: va
karop tenka pamatyti seses susi
traukusias, su kumštinėmis piršti
nėmis, atsivežtomis čia iš Chica- 
gos, Toronto, Mofitrealio, skendin

pirmas užtraukdavo, o choras labai 
entuziastingai pritardavo. Šis sce
ninis pasirodymas visiems labai 
patiko. Štai vienas šedevras iš 
brolio Ričardo kūrybos:

Atėjo pas mane vienas draugas, 
Plonas ir ilgas kaip koks šiaudas. 
Priėjęs prie mano radiogramos, 
Netyčia jis sudaužė plokšteles. 
Ajajai, ajajai...
Atrodo, kad šio spontaniškai 

susidariusio choro laukia garsi 
ateitis!

Kakavos ir pyragaičių naktipie
čiai užbaigė pirmąją stovyklos 
dieną.

čių žiemos sniegynuose.
Tačiau šie nepalankūs gamtos 

reiškiniai čia, šioje stovyklavietėje, 
nestabdo įsirengimo darbų; jau iš
kilo pastovyklių vartai, gausėja 
papuošimų, išvalyta laužavietė, 
papuošta stovyklos koplytėlė, 
tvarkoma žaidimų aikštė.

STOVYKLOS PALAPINIŲ 
MIESTAS

Tautinės Stovyklos 400 stovyk
lautojų gyvena vienuolikoje pasto
vyklių, kurios pavadintos pagal 
etnografinės Lietuvos vietoves, 
dabar esančias už Lietuvos ribų. 

"Tai Prūsų krašto, Suvalkų trikam
pio, Vilniaus krašto vietovės.

Jaunesnieji stovyklautojai — 
vilkiukai ir paukštytės miega 
nameliuose prie virtuvės, štabo, 
ūkio pastatų. Jie mažiausiai turi 

vaikščioti pietums, vakarienei. 
Brolijoje stovi nemažai palapinių: 
skautininkų 8, jūrų skautų 4, 
skautų 12, jūrų budžių 1, skautų 
vyčių 11 ir viena pastogė, iš viso 
Brolijoje 36 palapinės. Seserijos 
pastovyklėje palapinių yra: 2 LSS 
vadovių, 6 skautininkių, 14 vyres
niųjų skaučių, 17 skaučių. Iš viso 39 
palapinės. Taigi gyvenamųjų pala
pinių yra 75.

VI TS naudojasi ir visa eile pa
statų: virtuve, vilkiukų ir paukš
tyčių pastatais, krautuvėle, štabo 
pastatu, didžiule pastoge — san
dėliu. Be to, yra dar viena prieka
ba, du gyvenami nameliai, ligoni
nės ir redakcijos bei kapeliono 
namelis, koplyčia, “Audros” pasta
tas posėdžiams ir filmams, parodos 
palapinė ir, aišku, įvairūs pato
gumai.

STOVYKLOS VIRTUVĖS 
DAVINIAI

Visus 400 Tautinės Stovyklos 
stovyklautojus ir vadovus maitina 
rūpestingi stovyklos virėjai, abu iš 
Sydnejaus, eilę metų savo atosto
gas stovyklose leisdami, “pailsė
dami” ir atlikdami “mankštą” sto
vyklos virtuvėje. Tai broliai Vikto
ras Šliteris ir Antanas Mikutavi
čius, abu skautai vyčiai, kurie 
linksmai ir kantriai dirba nuo 6 
ryto iki 11 vai. vakaro, o kartais 
net ir per naktį iki 4 vai. ryto. Jie 
jau 1977 m. balandžio mėnesį su
darė maisto sąrašą, pagal kurį mes 
esame maitinami. Iš Sydnejaus 
atsivežė puodus ir kitus reikmenis; 
iš Melbourne suskolino šaldytuvus, 
kad skanus ir šiltas maistas būtų 
patiektas kas kartą šiai skautų 
miniai.

Kiek stovyklautojai suvalgo? 
Mielas virtuvės vedėjas brolis 
Viktoras Šliteris pateikė “Miško 
Aidui” šiuos davinius. Vieno pa
maitinimo metu suvalgoma patie
kalais:

800 ga,baliukų žuvies
180 svarų maltos mėsos 
200 svarų steiko
200 svarų kitokios mėsos
10 kg. (22 sv.) kompotui džiovintų 

vaisių
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10 kg. (22 sv.) javainių (cereals)
32 kepalus duonos (per dieną)
100 viščiukų
200 litrų pieno (per dieną)
400 vaisių (obuolių, apelsinų)
10 arbūzų
2 dėžes salotų (po 24 galvas dėžėje)
40 kg. (88 sv.) bulvių
20 kg. (44 sv.) svogūnų
1 dėžę žalių pipirų
60 kg. (132 sv.) konservuotų vaisių
7Vz galionų ledų
1000 kiaušinių (pusryčiams)
5 kg. (11 sv.) kakavos naktipie

čiams

>6

Stovykloje niekas nežūna:
— Šiandien plaunam indus, rytoj 

valgysime guliašą!..

SAUSIO 4 — 
LIETUVOS DIENA

Du kartus per dieną VI TS sto
vyklautojus pralinksmina, infor
muoja ir jungia radijo stotis, kurios 
raidės yra 6 TS, transliuojama 
trumpom bangom FM (tai reiškia, 
geros kokybės muzika, pranešimai 
ir pastabos). Radio siųstuvas, kurio 
aparatai parūpinti Vivos Aleknos, 
įrengtas kambaryje prie štabo 
pastato ir girdimas per pusryčius 
ir pietus po 30 ar 35 minutes.

Stoties ir programų vedėja sesė 
Ginta Viliūnaitė, kuri gražiai viską 
suorganizuoja, turi talkininkų: 
Vidą Viliūnaitę, Daivą Rugieniūtę, 
Algį Karaziją, Vivą Alekną, o 
“pletkus” parūpina nežinomieji 
šnipai iš kiekvienos pastovyklės. 
Muzikai plokšteles ir kasetes pa
rūpino Ginta Viliūnaitė, Viva 
Alekna ir padovanojo sesė Sofija 
Jelionienė.

Radijo sietis laukta?? kad- klausy
tojai praneštų stoties vedėjai apie 
programas, įteiktų savo žinutes, 
pageidaujamas pagroti dainas.

3 v. po pietų, įjungus radiją nuo
latinei lietuviškajai radijo valan
dėlei, malonu buvo išgirsti gražia 
lietuvių kalba pranešimą: “Iš VI 
TS jums pristatom šią radijo pro
gramą...” Taip prabilo sesė I. Lu- 
koševičiūtė iš Montrealio, Kana
dos.

Šios radijo valandėlės programą 
atliko iš JAV atvykusios skautės. 
Detroito Gabijos tunto septetas 
padainavo 3 dainas, vienai jų pri
tariant gitara. Sesutės dvynės K. 
ir D. Butkūnaitės (iš ten pat) pa
dainavo dvi dainas, palydėdamos 
gitara, o D. Urbaitytė iš Cleve- 
lando kankliavo Alf. Mikulskio 
“Mergaitės svajonę”.

Lietuviška radijo valandėlė Mel
bourne veikia nuo 1975 metų kovo 
mėn., šiuo metu iš valdiškos 3EA 
stoties.
Sausio 5 d.

Melbourne radijo stotis 3UZ 
perdavė pasikalbėjimą su sesėmis 
Jolita Gudaityte (JAV) ir Daina 
Traškaite (Anglija). Jo metu abi 
sesės paminėjo mūsų sąjungos 
skyrius lietuviškais pavadinimais: 
paukštytes, skautes, vyresnes 
skautes, ir t.t.

***
Užsiėmimų metu įvyko skauto- 

rama, kurią paruošė Melbourne 
vyr. skautės. Dalyvavo visi skautai 
ir skautės, keliaudami skiltimis 
nuo vienos stoties iki kitos. Iš viso 
buvo šešios stotys. Sesės ir broliai 
buvo suskirstyti į dvi grupes:

JAUNESNĖS GRUPĖS (11-14 m.) 
UŽDAVINIAI:

1. Lietuvos miestai — žemėlapis
2. Pasirodymas (vaidinimas)
3. Menas. Iš gamtoje rastų me

džiagų sukuriamas lietuviškas 
raštas arba simbolis.

4. Bendros žinios:
a) Organizacijos ir vadovai
b) Laikraščiai ir žurnalai
c) Jaunimo organizacijos
d) žodžių žinojimas

5. Dainos. Per lOjnih. padainuoti 
dainų (kiek jų mųka) nemažiau 
dvįejų posmų.

6. LSS vadovybė:
a) Nuotraukos ir pavardės
b) Baden-Powellio biografija ir 
žinios.

VYRESNĖS, GRUPĖS (14-17 m.)- 
UŽDAVINIAI:

1. Pastovyklių pavadinimai
2. Pasirodymas (vaidinimas). Su

vaidinama pasaka ar istorinis 
įvykis (lietuviškas)

3. Menas
4. Bendro^ žibios iš Lietuvos 

geografijos? kultūros; lietuviš
kos organizacijos, lietuviškų 
žodžių reikšmė (duoti pavyz
džius).

5. Dainos
6. LSS santvarka

***

Mažas rūpestis skautininkų pa- 
stovyklėje: kaip gauti kavos dienos 
metu? Reikia virdulio, bet nega
lima kurti ugnies. Telefono laidas 
duoda per menką srovę, kad būtų 
galima vandenį greitai sušildyti. 
Laukiame sprendimo!

SAUSIO 5 — 
SKAUTIŠKA DIENA

Stovykloje pasirodė daug naujų 
įrengimų ir papuošimų, kurie sto
vyklai suteikia gražų vaizdą. Vė
liavų aikštėje stovi iš anksto pa
ruoštas lietuviškas kryžius, prie 
pagrindinio kelio rodyklė į Sese
riją, Broliją, vėliavų aikštę ir kituj-.

Skautai vyčiai taip pat pastatė 
gražius vartus su VI TS didžiuliu 
ženklu. Vartai — tikras pionerijos 
darbas.' Tie patys skautai vyčiai ir 
budžiai sutvarkė vandens sargui 
bokštą prie užtvankos, o jaunieji 
skautukai net išdrįso į šaltą van
denį įlipti.

Prie stovyklos iškasto stalo jau 
baigiamas statyti įdomus trikojis 
bokštas, kuriame kabės stovykloje 
atstovaujamų tuntų vėliavos. Tai 
bus puikus papuošalas visai sto
vyklai. '
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Vyr. skautės vis dar triūsė apie 
stalą, padėdamos aplink žieves, 
kad uniformos nesusiteptų raudo
nomis žemėmis.

***

Sporto žaidynės stovykloje su
traukia daug žiūrovų ir dalyvių. 
Jos gražiai organizuotos. Vienu 
tarpu buvo žaidžiami du tinklinio 
žaidimai tarp skautų vyčių ir vy
resniųjų skaučių. Viename kvadra
te laimėjo vieni, kitame kiti.

***

Ketvirtadienį TS rengimo komi
tetas ir Sydnejaus, Melbourne už
jūrio skautų priėmimo komitetas 
išsirikiavo ir gavo dovanėlę iš 
rajono vado v.s. A. Mauragio, kuris 
juos pavadino “srovės pirmūnais — 
jėga, kuria visi lipam pirmyn. 
Tenebūna tai jums paskutinis pa
gerbimas; visas jėgas įjungus, 
jaunimas seks paskui jus”.

***

Fil. Petras Šalčiūnas iš Chicagos 
vyresniems skautams pravedė 
pokalbį apie skautiškumą. Po dis
kusijų prieita išvados, kad šioje 
stovykloje labai svarbu visiems 
sugyventi ir skautiškai susidrau
gauti.

NAUJAS SKAUTAS

Kartu su ekskursija iš JAV at
vyko Viktoras Kenter iš Danbury, 
Conn., niekad nebuvęs skautu. Jis 
kartu dalyvavo visose programose 
ir apsigyveno skautininkų pasto- 
vyklėje. Skautininkų paruoštas 
sausio 5 davė skauto įžodį, įsijung
damas į skautišką šeimą. Kadangi 
jo vietovėje lietuvių skautų nėra, 
jam linkime įsijungti į Waterburio 
ar kitos artimos vietovės veiklą ir 
prisidėti savo rūpestingu ir nuo
širdžiu darbu.

Vėliavos nuleidimas sausio 5 
buvo ypatingai įdomus. Skautai 
vyčiai iš paukštyčių ir vilkiukų 

rikiuotės pasiėmė mažuosius pas 
save ant pečių ir vienas vilkiukas 
padėjo skautų vyčių pastovyklės 
vadovui raportuoti.

Detroito sesės stovyklos ko
mendantui, įėjusiam į aikštę po 
jūrų skautų nešamu lietsargiu, 
padovanojo pionierišką automobilį, 
iš kurio komendantas pravedė 
vėliavos nuleidimą.

Ketvirtadienį buvo Seserijos eilė 
įteikti dovanėles, atsiųstas sesių ar 
vienetų, negalėjusių į VI TS at
vykti, arba atsiuntusių savo atsto
ves. Seserijos Vyriausia Skauti
ninke v.s. I. Kerelienė iškvietė 
atstoves; o taip pat ir pati perdavė 
atvežtų dovanų.

Stovyklos viršininkas s. H. 
Antanaitis, giliai dovanėlių sujau
dintas, padėkojo už nuoširdumą ir, 
iš širdies taręs ačiū, pažadėjo dar 
daugiau stengtis, kad stovykla 
visiems būtų maloni.

***

Skautų vyčių KARALIAU
ČIAUS paštovyklėje daug papuo
šimų nėra, nes vyčiai daug dirba 
prie bendrų stovyklos papuošimų. 
Trečiadienį statė vartus prie įva
žiavimo į bendrą rajoną. Jų sto
vyklavietės viduryje — didelė 
pastogė, tarp medžių pakabinta, 
kad galėtų pasilsėti ir pasikalbėti. 
Palapinėse lagaminai pakelti ant 
pliauskų ir žievių įrangų. Skautų 
vyčių lazdos suremtos į krūvą; dar 
stovi įdomi palapinė su hamaku. 
Jie plačiausiai savo pastovyklėje Lenciūgėlis?!..

išsisklaidę, panaudodami stovyklos 
erdvę.

Rytą dalyvavę skautoramoje, 
skautai ir skautės popiet sportavo, 
daugiausia tinklinį, beisbolą, o vil
kiukai prie vėliavų aikštės žaidė 
lyg ir krepšinį. Popiet jaunesnieji 
sustojo į didžiulį ratą tautiniams 
žaidimams, kai prikimštam Audros 
namelyje buvo rodomas filmas apie 
1973 m. Jubiliejinę stovyklą JAV.

Trečiadienį buvo pirmosios pa
maldos stovykloje, neskaitant kun. 
Dauknio atnašautų tą dieną į TS 
atvykusioms pionieriams. Į pamal
das, kurios įvyko po vėliavos pakė
limo ir prieš pusryčius, atėjo apie 
70-80 stovyklautojų, didesnė dalis 
skautininkų ir skautininkių. Mi
šios, prašant šventos dvasios, buvo 
vieno skautininko užprašytos už 
stovyklos pasisekimą. Jas laikė 
kapelionas s. kun. Butkus, o žodelį 
apie lietuvių vienybę tarė v.s. kun. 
A. Saulaitis.

Koplyčią išpuošė skautininkės, 
prie altoriaus sudėjusios gėles ir 
šešių kraštų vėliavas, trispalves 
žvakes ir kitus papuošimus.

***

Skautai vyčiai ir budžiai sausio 5 
popiet kalbėjosi apie jų šakų 
veiklą. Pokalbį pradėjo pratimas, 
kuriame kiekvienas atskirai atžy
mėjo savo nuomonę apie įvairius 
vyčiavimo klausimus.
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Vyčiai mano, kad dauguma jų 
narių noriai dalyvauja veikloje, bet 
mano, kad sk. vyčių programa pa
senusi. Nariai planuoja veiklą 
drauge su vadovais. Ko vyčiams 
reikia — tai gerų vadovų; būrelių ir 
skautų vyčių svarbi pareiga yra 
talkinti skautų vienetams. Vyčiai 
pageidauja daugiau bendrų užsi
ėmimų su sesėmis ir gal net mišrių 
būrelių, kaip jau turi Anglijos ir 
Kanados skautai. Dauguma mano 
likti skautais vyčiais penkeris 
metus ar daugiau, visi pažįsta bu
vusių skautų, kurie galėtų būti 
įtraukti į vyčiavimą. Dauguma su
tinka, kad skautai vyčiai turėtu 
dalyvauti Lietuvių Jaunimo Są 
jungos veikloje. Prityrusio skaute 
vyčio programa Australijos rajone 
mažai žinoma.

Tame pačiame pašnekesyje už
klausti apie svarbiausius lietuviš
kosios skautijos uždavinius, daly
vaujantieji 25 skautai vyčiai ir 
budžiai pasisakė šia eilės tvarka 
(pagal svarbą):

1 - ugdyti lietuvių jaunimą gerais 
žmonėmis,

2-ugdyti juos tikrais skautais ir 
skautėmis,

2- ugdyti juos sąmoningais lietu
viais,

3- ugdyti juos gamtos globėjais, 
taikos mylėtojais ir Lietuvos 
kultūros ambasadoriais.

Užklausti, kokio lietuvio bei lie
tuvaitės siekia lietuviškoji skau- 
tybė, svarbos eile parinko šias 

ypatybes: sąmoningi, veiklūs, iš
tikimi, lietuviškai kalbantys, ben
druomeniški ir draugiški.

Apie skautų vyčių bei budžių 
uždavinius ir veiklos sritis:

1-padėti Lietuvių Skautų Sąjun
gai veikti ir išsilaikyti,

2 - vadovauti jaunesniems sąjūdžio
nariams,

3- padėti skautiškiems vienetams 
užsiėmimuose,

4- laikytis skautybės idealų,
5 - išlaikyti skautijoje vyresnio 

amžiaus vyrukus,
3 - padėti lietuvių visuomeninėje

veikloje.

Sausio 5 d. pokalbyje skautai 
vyčiai pasidalino būreliais po ketu
ris ar penkis. Vienas būrelis surašė 
penkias svarbiausias LSS proble
mas:

1- neįdomi skautiška veikla nepri
traukia šių dienų jaunimo,

2- vadovų trūkumas,
3 - tėvai nesidomi skautiška veikla,
4- nedaug bendradarbiavimo tarp

Brolijos ir Seserijos,
5- lietuvių kalbos nemokėjimas.

Kai kurie diskusiniai būreliai 
pabrėžė, kad reikėtų artimesnio 
bendradarbiavimo tarp skautinin
kų, kurie normaliai vadovauja 
tunte, ir skautų vyčių. Skautų vy
čių įtaka ypatingai savo pavyzdžiu 
skautuose svarbi. Patiems skau
tams vyčiams savo tarpe bendrauti 
nevisada lengva, nes dauguma eina 

įvairias kitas pareigas tunte. Kai 
kuriems atrodė, kad turėtume 
daugiau skautiškų žinių ir metodų 
semtis Iš vietinių skautų, nes kai 
kurių vadovų žinios yra pasenusios 
ir nebetinkančios šiems laikams. 
Per dideli asmeniniai kivirčai ir 
skirtumai vietovėse kenkia skau
tiškai veiklai. Atkritę skautai 
vyčiai kartais sugrįžta, jeigu vie
netas pradeda gerai veikti. Neži
nia, sako kiti, ar apsimoka stovyk
loje stengtis lietuviškai kalbėti, 
nes skautai mažai išmoks, o daug 
kas ir namie lietuviškai kalba ir iki 
sekančios stovyklos viską už
miršta. (Vengimas kalbėti lietuviš
kai stovyklose, sueigose, namuose, 
išlikti lietuviais mums nepadės; 
taip elgdamiesi mes nutautėsime 
per generaciją — Redakcija).

Vyčiai atžygiuoja į vėliavų nu
leidimą -*■ jiems jokia našta ne
sunki!

SAUSIO 6 —
GAMTOS DIENA

Šiandien vyresnės skautės klau
sėsi A. Karazijienės pašnekesic 
apie Lietuvos archeologiją. Pokal
bis iliustruotas skaidrėmis iš kasi
nėjimų Lietuvoje, kuriuose sese 
dalyvavo. Įdomu buvo vyr. skau

Vakarienė VI TS dažnai būna 
iškilmingesnė negu garsiajame 
Melboumo “Southern Cross”.
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tems žinoti, kad prieš 5000 metų 
likę daiktai šiandien atrandami, ir 
jie pasakoja apie praeitį.

***

Šiandien jaunesniesiems sto
vyklautojams — iškylų diena. Sto
vykla išvyko į Healesville žvėrelių 
sodų. Rytų vyko viena grupė, 
popiet — kita, daugiausia skautai, 
skautės ir jauniausieji stovyklau
tojai. Žvėrelių sode buvo lietinga, 
visi peršlapo, bet ir kengūros bei 
koalos lietuje tupėjo, laukdamos 
lankytojų iš įvairių kraštų.

VI TS sudaro skautės ir skautai 
iš 30 skirtingų tuntų. Vėliavos, 
reprezentuojančios šiuos tuntus, 
yra iškeltos specialiame bokšte 
prie VI TS stalo.

Gumbinės skaučių pastovyklėje 
per dvi dienas atsirado įvairių 
įrengimų ir papuošimų. Vištos 
įrengė gražių tvorelę, Žibutės iš
dėjo savo vardo gėlės žiedus iš 
kriauklių. Pelėdos labai sumaniai iš 
virvės išpynė ir pakabino dvi gra
žias pelėdas prie palapinės krašto, 
q Voverės.išsiskiria didžiuliu gbl- 
td»u užrašu raudonomis raidėmis.

Romintos Skautininkių pasto
vyklėje Seserijos vadovių tik dvi 
palapinės,* bet tarp jų — didžiulis 
voratinklis1^

Vyresniosios skautės gyvena 
Ragainės pastovyklėje. Čia Det
roito sesės ruošia kažkokių staig
menų visai stovyklai. Kitos to 
paties miesto sesės, kurios ir gra

žiai dainuoja, macrame pynimo 
būdu išpynė vartus. Vyr. skautės 
savo įrankius laiko,turbūt tvarkin
giausiai iš visos stovyklos. Sydne- 
jaus Aušros tunto skautės paka
bino pintų ir austų skelbimų lentų, 
o vyr. skautės kandidatės pastatė 
vartus. Gražiai įsirengė “Mamų ir 
močiučių” palapinės su pakabinta 
pintine gėlių ir kitais papuošimais. 
Šalia palapinių rajono vyr. skautės 
aikštėje atlieka mankštų ir renkasi 
rikiuotei. Didžiulis spygliuotis 
medis papuoštas žvaigžde iš 
samanų ir pagalių.

Skautininkių Romintos pasto
vyklėje palapinės vadinamos me
džių vardais, kurie vienaip ar 
kitaip išrašyti ant žemės: Eglės, 
Liepos, Pušys, Smilgos (ar tai 
medis?). Viduryje stovi aukuras su 
liepsnos spalvos lapais viduryje.

Neatsilieka skautininkai Seinų 
pastovyklėje: pirmų dienų jie 
įrengė vartus, antrųjų — skelbimų 
lentų, tvorelę; vėliau — iš šaknų 
inkarų ir jūrų skautų ženklų. Čia 
rasi patogių vietų atsisėsti ir me
džių pavėsyje atsikvėpti. Įdomiai 
pakabinti du žibintai.

Naručio pastovyklės jūrų skau
tai — vieninteliai, kurių vadas sėdi 
po didžiuliu spalvotu lietsargiu ar 
“saulsargiu”. Jūreiviška virvių 
tvorelė, lauke pakabinti jūrų 
skautų mazgų pavyzdžiai ir vėlia
vėlių lentelė puošia palapines, o 
tarp jų gražūs įrengimai batams 
pasidėti.

Skautų Gardino pastovyklėje

Rytas skautininkų pastovyklėje.

skelbimų lenta ir beveik visų skil
čių ženklai pagaminti iš stovykla
vietėje randamų žievių. Skautai 
kandidatai, gyvenų dviejose pala
pinėse, žemėje išraižę Gedimino 
stulpus. Jų palapines pažymi vil
kiuko ženklas.

Brolis Balys Stankūnavičius per 
stovyklos radijų, veikiantį pietų 
metu, nuolat skelbia, kad jam rei
kalingos sekretorės. Atsirado dvi 
sesės iš New Yorko, norinčios nau
jos tarnybos. Paklaustos koks bus 
jų darbas, atsakė: “Atsakinėti 
telefonu vakare”.

♦♦♦

DIDYSIS SAVAITGALIS
STOVYKLOS PAMALDOS

Gražiai skautininkių papuoštoje 
koplyčioje pamaldas pastovyklės 
ruošia iš eilės. Pirmosios stovyklos 
Mišios ruoštos skautininkių, antro
sios skautininkų, trečiosios vil
kiukų ir paukštyčių — sausio 7 d. 
Paukštytė paskaitė skaitymų apie 
Jėzų, kuris nuramino audringų

Amerikiečiai sužinojo, kad Aus
tralijoje upių dugnas yra viršuje, o 
vanduo — apačioje.
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Skautai skėčius pamiršo, bet 
koala žino, kad būti sausam reiš
kia — būti sveikam!

jūrą. Vilkiukai perskaitė tikinčiųjų 
maldos prašymus, paukštytės — 
savo sukurtas maldas po Komuni
jos. Stovyklos kapelionas kun. P. 
Butkus pasakė to amžiaus vaikams 
pritaikytą pamokslėlį. Sekmadie
nio Mišių apeigas bei skaitymus 
organizavo skautai vyčiai su vyr. 
skaučių talka.

SPORTO ŽAIDYNĖS

Šiandien, šeštadienį, VI TS 
sporto vadovas s. V. Adomavičius 
vedė tarp stovyklines sporto žaidy
nes, kuriose dalyvavo vilkiukai, 
paukštytės, skautai-tės, skautai 
vyčiai ir vyr. skautės. Buvo žai
džiamas tinklinis, kvadratas. Pas
kui vyko 100 m. distancijos bėgi
mas jaunesniesiems.

Antroji sporto dalis buvo pro
graminė. Skautininkai ir kiti žaidė 
žalio kiaušinio gaudynes, vilkiukai 
ir paukštytės — trikojės kojų lenk
tynes. Skautai ir skautės — šuniu
ko vedimo lenktynes (poromis), o 
skautai vyčiai ir budžiai — rūbų 
kabinimo estafetę. Vyčiai ir vyr. 
skautės žaidė “karves ir kates”. 
Virvę traukė skautai vyčiai ir bu
džiai prieš skautes, kurios virvės, 
galą užrišo už medžio ir trauktynes 
laimėjo.

Ilgos distancijos (apie pusę 
mylios) bėgimą laimėjo Arūnas 
Kalinauskas iš Toronto. Sekma
dienį, sausio 8, popiet žaidė 

Detroito vyr. skautės su Sydne- 
jaus skautais vyčiais, Sydnejaus 
skautai vyčiai su JAV skautais 
vyčiais ir Melbourne skautai vyčiai 
su užsienio skautais vyčiais.

DOVANĖLĖS

Vėliavų nuleidime dovanėles 
įteikė LSB atstovai iš užjūrio. LSB 
VS s. S. Miknaitis apdovanojo bro
lius- vadovus gausybe dovanėlių. 
Jis taip pat įteikė ir j.v.s. L. 
Knopfmilerio įduotus jo darbo 
medžio ir kriauklių dirbinius. Dar 
dovanomis Australijos broliams 
atsidėkojo Omahos V. Kudirkos 
vietininkijos atstovas s. A. Anta
nėlis, Los Angeles Kalniškių tunto 
atstovas s.v. V. Vilkas, taip pat 
Toronto Rambyno ir Šatrijos tuntų 
atstovai, Detroito Baltijos tunto 
atstovas.

Visų gavusių ir negavusių vardu 
padėkojo v.s. A. Mauragis.
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PARODĖLĖ

Šeštadienį, specialiai pastatytoj 
palapinėj atidaryta fil. A. Žilinsko 
suruošta parodėlė. Atidaromą 
trumpą žotjį, dalyvaujant būreliui, 
skautininkų-kių, tarė LSS Tarybos 
Pirmininkė v.s. L. Milukienė.

Parodėlę sudaro A. Žilinsko foto' 
nuotraukų, gairelių, dokumentų, 
rinkiniai, s. B. Barkaus .filatelijos 
kolekcija, a.a. v.s. A. Krauso skau
tiškų nuotraukų albumas ir kt.

PASTOVYKLIŲ LAUŽAI

Po pustrečios dienos vėl pasi
rodė saulutė. Stovyklautojai sku
biai padžiovė savo sudrėkusius 
daiktus, o saulėlydžio spinduliai 
visus gerai nuteikė pastovyklių 
laužams.

Vakare nebuvo bendro laužo, tik 
pastovyklių laužai. Vyresniųjų 
skaučių būrelis ėjo per pastovyklių 
laužus, mokydamas šios VI TS 
dainą Skautės susirinko “Audros” 
namelyje, bet laužo neužkūrė. Iš Š. 
Amerikos atvykusios sesės pa
mokė dainų su judesiais. Vaidini
mėlių nebuvo; skautės tik dainavo.

Po fil. ,A. Žilinsko suruoštos 
skautiškų nuotraukų, gairelių, 
dokumentų ir pašto ženklų parodos 
atidarymo.

Iš k. į deš. skautininkai: M. Boč- 
kuvienė, I. Kerelienė, A. Žilinskas, 
L. Milukienė, E. Bulienė, Br. Žalys, 
S. Miknaitis, B. Barkus.
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Skautininkų ir skautininkių 
lauže susirinko virš 40 asmenų. 
Laužą uždegė vyriausias amžiumi 
v.s. A. Mauragis ir jauniausia — 
ps. Marytė. -Po daugelio dainų 
trumpais įspūdėliais pradėta prisi
minti Tautines Stovyklas. Iš lauže 
esančiųjų tik v.s.yA. Mauragis ir fil. 
I. Jonaitis dalyvavo I Tautinėje 
Stovykloje Panemunėje. Apie II 
TS trumpai papasakojo v.s. B. 
Barkus; joje buvo dar 3 kiti daly
viai. Trečioje TS, vykusioje prie 
Baltijos jūros ir kalnuose Vokieti
joje, dalyvavę 17 iš lauže esančių. 
Įspūdžiais pasidalino v.s. L. Milu- 
kienė. IV TS JAV ir Australijoje 
buvo apie 10 iš esančių. V-joje dau
giau — 17 asmenų. Skautininkės ir 
skautininkai taip pat pasimokė VI 
TS dainos, padainavo vakarinę 
skaučių giesmę “Sutelk mus, Vieš
patie, būrin”.

SAUSIO 8 —
■ SVEČIU DIENA

PAMALDOS

Pirmąją svečių dieną, sausio 8, 
visais keliais pradėjo plaukti lan
kytojai, giminės ir skautų draugai į 
Dandenong kalnus pro Gembrooką 
iki Gilwellio parko. Prisipildė 
automobilių aikštės mašinomis ir 
lankytojais, kurie skubėjo apžiū
rėti visus įrengimus, papuošimus, 
pastovykles, o popiet, kartu su

Ir paukštytės ir vilkiukai, 
ir koalos ir triušiukai 
Gilwell Park’e susitiko, 
ir vieni kitiems spatiko.

Brolio R.B. vargai, stengiantis 
pasiekti TS: —- Kur tas kelelis ilgas 
mane, nuves?..

stovyklautojais, susibūrė koplyčios 
aikštėje.

Giesmes vedė du būreliai vyres
niųjų skaučių: Violetos Abariūtės 
vadovaujamas iš JAV ir Birutės 
Prašmutaitės iš Australijos, kurios 
atskirai arba kartu su visais daly
viais giedojo įvairias giesmes. 
Mišias koncelebravo stovyklos 
dvasios vadovas s. kun. P. Butkus, 
s. kun. P. Dauknys ir v.s. kun. A. 
Saulaitis, kuris po skaitymų (juos 
skaitė vyr. skautės) tarė paveiks
lėliais iliustruotą žodelį. Aukojimo 
procesijoje duoną ir vyną atnešė 
vilkiukai ir paukštytės. Šv. Komu
nija dalijosi kone 200 pamaldų 
dalyvių.

Šalia altoriaus stovėjo kraštų 
vėliavos, degė geltonos, žalios ir 
raudonos žvakės, o altoriaus prie
kyje — gėlėmis papuoštas rąstas 
su mažomis vėliavėlėmis.

TAUTINĖS STOVYKLOS 
ŠVENTĖJE

Sekmadienį, sausio 8 ryte, pasi
ruošėm stovyklos eitynėms ir 
papozavom ABC televizijos fil- 
muotojams. Po pamaldų įžygia
vome vėliavų aikštėn, aidint lietu
viškų maršų garsams.

Visų pirma žygiavo dvi Anglijos 
skautės, Pietų Amerikos rajono 
atstovas; JAV skautai ir skautės, 
Kanada ir Australija ir kitų tauty
bių skautai: vengrai, lenkai, latviai 

ir rusai. Tribūnoje stovėjo mūsų 
vadovai ir svečiai australai skautai 
ir skautės. Prieš kiekvieną vienetą 
buvo nešamas užrašas su miesto 
pavadinimu ir tunto vardu bei vė
liava. Paradą stebėjo virš 600 sve
čių iš Melbourno, Geelongo, 
Adelaidės.

Pagrindinis kalbėtojas buvo 
Viktorijos Imigracijos ir Etninių 
Reikalų ministeris p. Walter Joną. 
Jį pristatė stovyklos viršininkas s. 
H. Antanaitis. Ministerio kalbą 
sekė v.s. L. Milukienės žodis, ku
riuo ji padėkojo Victorijos vyriau
sybei už lietuvių skautų globą.

Tilžės jūry budžių būstinė, iš 
kurios sklinda vargonų ir gitarų 
muzika.
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dymų; kai kurie prisiminti iš pra
eities stovyklų. Dainas palydėjo du 
akordeonai.; ir gitara^

Kdi skaidriai žibančios žvaigždės 
įsižiebė dangaus skliaute, gražiai ir 
stipriai aidėjo vakarinės maldos 
“Ateina naktis” garsai tarp užsnū
dusių eukaliptų.

***

VI TS buvo perduodama gyvais 
vaizdais per ABC televizijos tinklą 
po visą Australiją žinių metu, 
sekmadieni, sausio 8. Prieš tai apie 
ją buvo taip pat TV paminėta, kaip 
ir per radiją. Melbourne dienraštis 
“SUN” įdėjo tris stovyklautojų 
nuotraukas pirmąją stovyklos 
savaitę.

Sveikinimus, kurie buvo santū
rūs ir trumpi, sekė vilkiukų, 
paukštyčių ir skautų bei skaučių 
įžodis (iš viso apie 15), kuris vi
siems akivaizdžiai parodė, jog 
skautų sąjūdyje yra vis naujo 
prieauglio. Jie įžodį davė prie v.s. 
S. Jelionienės atvežtos vėliavos iš 
Nepriklausomos Lietuvos.

Užsienio skautus, kurių stovyk
loje yra virš 100, sujaudino didžiu
lis skaičius “šimtininkų” (aukojusių 
po 100 dol. ar daugiau) — stovyklos 
vajaus rėmėjų, kurie išsirikiavę 
užėmė beveik visą vėliavų aikštės 
skersmenį: tėvai, skautijos drau
gai, daug skautų vadovų ir skau
tiškų šeimų. Viešnios, vyr. skautės 
užkabino jiems TS medalius, o visi 
užjūrio skautai ir skautės sušuko 
“Kukabara, kukabara, mums sve
čiuotis pas jus gera!”

Šventė baigėsi, kai visi stovyk
lautojai vėl pražygiavo pro vado
vus ir svečius, kurie buvo pakviesti 
vakarienei prie kasto stovyklinio 
stalo.

DIDYSIS STOVYKLOS LAUŽAS

Prie 400 stovyklautojų sausio 8, 
sekmadienį, prisidėjo dar apie 600 
svečių. Tūkstantinio laužo vedimo 
didesnė dalis teko skautams vy
čiams, kurie sutelktiniai pravedė 
dainas bei šūkius. Laužas buvo 
įdomus ir tuo, kad pasirodė kitų 
tautybių skautai ir skautės.

Ugnį įžiebė “Official” (s.v.v.sl. 
Gediminas Sauka), kuris tą dieną 
šventė savo gimtadienį. Vengrai 
skautai, lydimi į kankles panašių 
instrumentų, padainavo dvi dainas. 
Lenkai, kurių buvo devyni, taip pat 
padainavo dvi dainas, gan gyvas ir 
linksmas; rusai skautai pravedė 
žaidimą “Meškos medžioklė”, pasi
kvietę apie 20 talkininkų, daugiau
sia čia dalyvaujančių tautybių jau
nesniųjų skautų. Latviai į dainos 
atkartotinę dalį — beveik lietuviš
kai skambantį “rai, rai” — įtraukė 
visus.

Sydnejaus vyčiai gan gyvai ir 
“dramatiškai” atvaidino baltosios 
Snieguolės istoriją, ją užbaigdami 
kiek skirtingai negu pasaka apie 
nykštukus. Buvo ir kitų pasiro- Yogos pradžiamokslis'
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SAUSIO 9 —
RANKDARBIU DIENA
Skautės ir skautai šiandien dirbo 

prie šių rankdarbių: odos dirbinių 
su D. Antanaitiene, liet, raštų siu
vinėjimo — J. Šimkienė, medžio 
piaustymo — V. Savickas, vielos 
skulptūros (Jarbų — B. Šaulytė, 
molio darbų (puodžių) — B. Ado
mavičienė, verpimo — B. Vait
kienė, margučių dažymo — E. 
Kiverytė, lietuviškų pirštinių mez
gimo — E. Suchowerskyj (žižytė),
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Gardus maistas, dailus stalas, 
kaitri Australijos saulė ir spiečiai 
musių — šauni pietų atmosfera 
VI TS.

macrame pynimo — D. Bąlčienė, 
medžio deginimo — M. Kveda
rienė. Audimą pravesti buvo pasi
ruošusios sesė? J. Žitkevičienė ir 
M. Špokevičienė, o hobby tex pra
vedė D. Mockienė.

VYRESNIŲJŲ SKAUTŲ 
MODELIAI

Su skautų vyčių talka vyresnieji 
skautai lipdė keturis modelius: 
jūrų skautai dirbo prie Kryžiaus 
kalno modelio (apie 15 lietuviškų 
kryželių) ir prie Trakų pilių mode
lių (iš molio). Skautai pastatė lie
tuviškos sodybos ir Vilniaus sena
miesčio modelius.

***
Sausio 9 Mišios buvo aukojamos 

už a.a. Balį Daukų, sesės Pajautos 
Pullinen, tėvelį, o sausio 10 už a.a. 
Sergiejų Ošiną, sesės Marinos Cox 
tėvelį.

Saugiausia vieta stovykloje yra 
prie pastovyklės viršininko (ar 
viršininkės h..

JŪRŲ SKAUTŲ ĮŽODIS

Jūrų skautų kai-.didatas Dovy
das Kirša sausio 9 davė jūrų 
skautų įžodį prie stovyklos ežerė
lio. Dalyvavo Melbourne Nidos 
laivas, Melbourne budžių įgula, 
Džiugo tunto tuntininkas ps. N. 
Ramanauskas, Šatrijos tunto (Gee- 
longo) j.ps. R. Šarkis ir VI TS jūrų 
skautų pastovyklės viršininkas, 
vyr. valt. B|. Stankūnavičius. Jūrų 
skautai, nešdami keturias vėliavas, 
tvarkingai išžygiavo iš stovyklos ir 
į ją grįžo.

***

Sausio 9 d. LSS aukštieji parei
gūnai: LSS Tarybos Pirmininkė 
v.s. L. Milukienė, LSS Tarybos 
vicepirm. — v.s. Č. Kiliulis, LS 
Seserijos VS, v.s. L Kerelienė, 
LSB VS, s. S. Miknaitis, v.s. VI. 
Bacevičius, lydimi Rajono Vado 
v.s. A. Mauragio ir s. V. Adomavi
čiaus, aplankė a.a. Antano Krauso 
kapą Melbourne Carltono kapi
nėse, kur padėjo ąžuolo lapų vai
niką ir pasimeldė.

SAUSIO 10 —

Šį rytą, po vėliavų pakėlimo, 
stovyklos adjutantas iššaukė sesę 
Kružienę; visa stovykla sugiedojo 

“Ilgiausių metų” jai ir sesei N. 
Zdanienei. Jos abi šventė gimta
dienius. Prieš keletą dienų, po vyr. 
skaučių įžodžio, visi vyčiai išsiri
kiavę nuėjo naujai įžodį davusių 
pasveikinti.

***

Stovyklos kapelionas s. kun. P. 
Butkus kalbėjo apie gamtos pa
saulį, kuris mums liudija Dievą. 
Klausė stovyklautojų, kokius 
paukščius jie matė. Mišioms įpusė
jus, prie koplyčios atskrido net 
keturios kukabūros ir tyliai nutūpė 
medžiuose, bet nedrįso įsijungti į 
pamaldų giesmes.

**♦

Amerikos vyr. skautės sužaidė 
draugiškas tinklinio rungtynes 
prieš Australijos seses.

NARUČIO jūrų skautų pasto- 
vyklė. Jai vadovavo j.b.v.v. B. 
Stankūnavičius ir j.b.valt. P. 
Kruzas.

BROLIS BALYS STANKŪNA
VIČIUS ir jo brolis JONAS, savi
ninkai KUONI TRAVEL agentū
ros paaukojo 10.000 dol. užjūrio 
svečių kelionės išlaidoms suma
žinti. Broliai Balys ir Jonas — 
didieji VI TS mecenatai, dosniai 
parėmę šį istorinį mūsų skautijos 
įvykį.
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Mūsų budrūs sargybiniai dieną 
naktį mus saugo.

Pirmą žaidimą laimėjo amerikie
tės 16:4 taškų skirtumu. Daug prie 
laimėjimo prisidėjo Kristina ir 
Janina. .

Antros rungtynės buvo Austra
lijos naudai. Pagalbos buvo gauta 
iš Loretos ir Laimos — užjūrio 
sesių.

IŠKYLA Į PILYPO SALĄ

Popiet virš šimto stovyklautojų, 
daugiausia iš užjūrio ar iš kitų 
Australijos miestų (ne Melbourne), 
dviem autobusais išvažiavo gam- 
tosakos ekskursijai.

Pirma sustojom prie naujojo 
tilto, kuris jungia San Rėmo su 
Phillip Island ir prisižiūrėjom di
džiulių vėžių. Tada jau saloje kai 
kurie palakstė po kopas ir stebėjo 
audringą jūrą, kol vėjas, lietus ir

Ar fu ėst . 
uzburhxs 
MR4MHTS?

zJeoiu clė, - 
Vyr. skautės stovyklauja

šaltis privertė grįžti į autobusus. 
Ramesnė vieta buvo koalų drausti
nyje, kur rūpestingi ekskursijos 
globėjai visiems išdalino pavaka
rius. Čia stovyklautojai ieškojo 
koalų eukaliptuose; radę jas paku
teno ar pamaitino lapeliais. Auto
busai nuvyko į Nobbies pusiasalį, 
po kurio lavos uolienas gamtosa- 
kininkai pasipylė fotografuotis, 
medžioti spalvotų kriauklių, pasi
grožėti vaizdais.

Vakarienę valgėm lietuvių sody
bos kieme, nes Pilypo saloje vasar
namius turi apie dešimt lietuvių 
šeimų. Jų vardu atvykusius pa
sveikino p. Ramanauskas, atsiliepė 
v.s. L. Milukienė. Svečius šeimi
ninkai sutiko su gėlėmis ir vynuo
gėmis ir kartu su jais nuėjo į 
Summerland pajūrį, kur 9 vai. 
vakare išlipo rikiuotės nykštukų 
pingvinų, grįžtančių po 16 valandų 
jūroje savo laukiančių ir cypiančių 
pingvinukų pamaitinti. ...

***

Kai kurie užjūrio stovyklautojai 
manė, kad kelionėje į “pingvinų 
paradą” Pilypo saloje vakarienei 
vietoj pulkininko Smėliūno “Ken
tucky” kepto viščiuko jie gaus 
kapitono virėjo “Victoria fried 
penguin”.

Koalų medžioklėje gamtos draus
tinyje sausio 10 d. pasižymėjo s.v. 
kand. Vytis Grinius ir skautė 
Violeta Dirvonytė (abu iš JAV), 
kurie įsilipo į medį arčiau meškiuko 
ir fotografavo iš žemiau .paduotais 
aparatais.

Vytis pirma pabandė koalos 
draugiškumą, pakutendamas pa
galiuku, o paskui pradėjo ją šerti 
eukalipto lapais ir glostyti ranka.

***

Gerą pusvalandį laukę, kol ping
vinai nykštukai pasirodys Summer
land pajūryje ir apie tiek pat laiko 
juos stebėję, kai kurie ekskursijos 
dalyviai taip sušalo, kad, grįždami į 
autobusą, patys atrodė kaip ping
vinai,.eidami sustyrę takeliais tarp 
kopų ir pingvinukų lizdų. Stovyklą 
pasiekėm tik vidurnaktį.

VI T.S. Pagundų velniukas

SAUSIO 11 — 
SESERIJOS DIENA

Stovykla • kėlėsi pusvalandžiu 
vėliau, nes apie trečdalis stovyk
lautojų grįžo vėlai naktį iš Pilypo 
salos“pingivinų parado”.Kaip kiek
vieną (beveik) rytą, stovyklaviętėj 
girdėjosi trimitas, kuriuo trimitavo 
stovyklos, viršininkas (geriausias 
VI TS trimitininkas), vėliau gies
mės “Lietuviais esame mes gimę” 
garsai.

Prie vėliavos kas rytą maldą 
skaito vis kitas asmuo: dvasios 
vadovas, skautininke, vilkiukas 
arba kartais visi giedame “Marija, 
Marija”.

Šiuo keliu eik!
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Kai du stos ■— 
Visados
Daugiau padarys!

Dienos programą pravedė užjū
rio skaučių vadovės. Rytą vyko 
skautorama, kuriai būreliai buvo 
sudaryti iš įvairių šakų narių miš
riomis grupėmis. 17 stočių pereita 
per pusantros valandos. Popiet 
jaunesniųjų grupė įsijungė į sudė
tingą lauko žaidimą “Aukštaičiai ir 
žemaičiai”.

KLIŪČIŲ TAKEĖIS

Skautai vyčiai jau prieš stovyklą 
pradėjo planuoti ir ruošti kliūčių 
arba žvalgų takelį, kurį išbandė 
jaunesnioji skautų ir skaučių grupė 
rūpestingoje vyčių priežiūroje. 
Visą taką pereiti užtruko virš va
landos, o pabaigoje retas kuris 
buvo panašus į save. Kiti skautai 
net su baty tepalu buvo išmarginę 
rankas ir krūtinę, kad atrodytų 
kaip tikri žvalgai (“commandos”).

Pirmoji kliūtis — perbristi per 
dumblą — lengvai nugalėta. 
Antroji kiek sunkesnė: virvėmis 
pereiti per plačią paplūdymio 
vietą, apie 10 metrų. tarp dviejų 
medžių. Mažesniuosius vyčiai už
kėlė ant aukštesnės virvės, kol ši 
išsitempė ir kojos lietė apatinę 

virvę. Po kiek laiko virvės nu
smuko ir “žvalgai” ja ėjo pusiau po 
vandeniu.

Trečioji kliūtis — slinkti vamz
džiu, kuriuo vanduo teka iš ežerė
lio. Iš čia visi bėgo miško takeliu iki 
laivų pakrovimo tinklo, ištempto 
tarp šešių medžių. Kol kiti siūbavo 
tinklą, reikėjo pereiti į antrą pusę. 
Ketvirtoji — dviese virvėmis lipti 
ant akmens ir savo tarpe nešti 
vandens kibirą. Penktoji kliūtis — 
nusimaudyti (su muilu).

Jaunesnieji šiuo taku ėjo sausio 
16, vyresnieji — sausio 11.

Kliūčių take buvo daug gražių 
skeptiškumo apraiškų. Eidama 
virve per upelį, viena sesė paste
bėjo, kad šalia jos esąs skautukas 
nebeišlaikė viršutinės virvės ir nu
slydo į upelį. Stipriai laikydamasi 
viena ranka, ji padėjo skautukui 
■atsistoti ir vėl pagriebti virvę. Pri
ėję laivo tinklo kliūtį, prie kurios 
stovėjo tik vienas skautas vytis, 
eilės laukdami, skautai ir skautės 
padėjo jam tą didžiulį (maždaug 
6 x 6 m) tinklą supti, kad einančiam 
per kliūtį būtų “smagiau”.

Sausio 11 d. pravestoje skauto- 
ramoje 1-ją vietą iš galimų 173 
taškų laimėjo šie skautai-tės, su
rinkę 158 taškus: Litą Žiedienė, 
Ona Saženienė, Dalia Savickaitė, 
Jurgis Sauka, Aldona Jokubaitytė, 
Vilija Ališauskaitė, Linas Šeikys, 
Jadzė Vaičiulytė ir Algis Saženis;
II- ją vietą su 156/173 taškais lai
mėjo šie skautai-tės: Andrius 
Pranckūnas, Tomas Pullinen, Ma
rytė Platkauskaitė, Teresė Bun- 
gardaitė, Rasa Baltutytė, Dovydas 
Kirša, Rūta Statkutė, Teresė 
Burokaitė, Audrilė Valterytė;
III- ji vieta su 153/173 taškais teko: 
Onai Šėkaitei, Belindai Hornaitei, 

Andriui-Vingiliui, Vytukui Joman
tui, Petrui Volodkai.

*♦*

Pavakary vyr. skautės ir kelios 
vadovės-vadovai dalyvavo pokal
byje apie skautišką spaudą. Po
kalbį vedė v.s. Sof. Jelionienė, 
SKAUTŲ AIDO redaktorė (JAV). 
Ji suruošė ir nedidelę skautiškų 
periodinių ir proginių leidinių pa
rodėlę, kuria daugumas domėjosi, 
nes kai kurie leidiniai jau tapo 
“istoriniais”.

**♦

Vakare prie skautininkų ir skau- 
tininkių lauželio įžodį davė du nauji 
skautininkai, abu iš Australijos: 
ps. Jonas Mockūnas ir ps. Šarūnas 
Žiedas. Įžodį pravedė v.s. A. Mau- 
ragis. Kitą rytą, vėliavų pakėlimo 
metu, juos sveikino ir stovyklos 
viršininkas.

***

SAUSIO 12 —
BROLIJOS DIENA

Brolijos programos dieną, sausio 
12, JAV ir Kanados vadovai pra
vedė visus užsiėmimus. Skautams 
v.s. Č. Kiliulis pravedė eilę žaidi
mų, sk. vyčiai — A. Kalinauskas, 
V. Vilkas ir kiti — užsiėmimus su 
kompasu; virvėmis, matavimais ir 
signalizuote. Popiet buvo rodomas 
1973 m. Jubiliejinės stovyklos 
(JAV) filmas.

***
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Prie šio stalo valgydavome, 
bendraudavome, klausydavomės 
stovyklos radijo valandėlių ir... 
gindavomės nuo musių.

Vyresnieji stovyklautojai ' — 
skautininkai-ės, vyr. skautės ir 
skautai vyčiai — dalyvavo pašne
kesyje laužavietėje apie skautišką, 
veiklą ir lietuviškai nekalbančius 
sąjungos narius. Pademonstravus 
vaizdinių priemonių, kurios silpnai 
mokantiems padeda dalyką (užsi
ėmimą, žaidimą, darbelį) suprasti, 
pasidalinta į 12 būrelių, kurių 
kiekvienas sprendė kitą skauta- 
vimo klausimą: apie pavienius 
skautus, mišrius sk. vyčių ir vyr. 
skaučių būrelius, stovyklų progra
mą, bendrą sk. vyčių ir vyr. skau
čių mišrią veiklą, neaktyvius skau
tininkus, vadovų lavinimą ir pana
šiai.

VI TS pasiekė DRAUGO laik
raščio numeris su pirmaisiais VI 
TS dalyvių įspūdžiais. Girdėti, kad 
VI TS savo specialius korespon
dentus turi ir visa eilė kitų JAV 
laikraščių. Neblogus aprašymus 
davė Victorijos (australų) spauda; 
reikia tikėtis, kad ir kiti Australi
jos laikraščiai yra įdėję VI TS 
aprašymų.

Australijos Rajono Simo Narušio 
Pažangiausio Tunto Pereinamasis 
Skydas trečią kartą teko Džiugo 
Tuntui ir tapo to tunto nuosavybe.

Tą pačią naktį apie 40 sk. vyčių, 
įskaitant skautininkus, dalyvavo 
sk. vyčių įžodyje, kurį davė Vladas 
Sadauskas, Tadas Gurskis ir Algis 
Kapočius. Vyresniųjų skaučių bū
relis, susižavėjęs Australijos gam
ta, periiakvojo ir gaminosi maistą 
miške. Vienuolikos sesių būreliui 

vadovavo ps. Violeta Abariūtė.
Birutė Prašmutaitė, Australijos 

Liet. Jaunimo S-gos pirmininkė, po 
laužo pakvietė pasilikti visus, kurie 
domisi LJS reikalais. Apie 60 jau
nųjų klausėsi v.s. kun. A. Saulaičio, 
buvusio PLJS ir III PLJK pirmi
ninko, pranešimo apie PLJS veiklą 
13-je kraštų ir atsakinėjo į klausi
mus apie IV-jį JK ir būsimą PLJS 
valdybą, kuri bus renkama Vokie
tijoje 1979 m. B. Prašmutaitė pra
nešė apie ALJS veiklą (daugiausia 
Melbourne ir Adelaidėje) ir pagei
davo, kad būtų bent vienas ryši
ninkas Sydnejuje.

***

Per vėliavų nuleidimą ketvirta
dienį Brolija pasinaudojo proga 
įteikti dovanėles stovyklos vado
vams. Šį kartą atsivežtus dėkin
gumo simbolius dalino Vyriausias 
Skautininkas (pastovyklių ir vie
netų vadovams), Bostono Žalgirio 
bei Baltijos tuntai ir Cleveland© 
skautai.

***

Jauniausioji stovyklautoja VI TS 
buvo Daina Šliterytė, 15 mėnesių 
amžiaus. Bet šį rekordą prieš 
stovyklos pabaigą sumušė jaunoji 
Mauragių dukra Skaistė, 11 mėne
sių amžiaus stovyklautoja, pri
klausanti Aguonėlių skilčiai.

***

SAUSIO 13 — 
SUSIMASTYMO DIENA
Šiandien — stovyklos susimąs

tymo diena. Rytą skautai vyčiai, 
budžiai ir vyr. skautės laužavietėje 
išsidalino į 12 būrelių, kurių kiek
vienas palygino Naujojo Įstatymo 
ištraukėlę su skaitymu iš “Lietuvių 
Katalikų Bažnyčios Kronikos” ir 
tai pritaikė sau. Tada būreliai iš 
naujo pasiskirstė ir ruošė pamal
das. Būreliai surašė Tikinčiųjų 
maldą, įvadinę ir baigminę maldas, 
du vaidinimėlius Mišioms, liturgi
nius piešinius ir kitas maldas. Po
piet “geltonšlipsiai” buvo padalinti 
į būrelius, vyr. skaučių ir sk. vyčių 
vadovaujamus, kurie paskaitė vis 
kitą, skirtingą Jėzaus palyginimą, 
jį moderniai inscenizavo, o tada 
asmeniškai ar grupiniai paruošė

— Oi, tai dūmas, tai gardumas... 
(Nesuprasta bendradarbiavimo sis
tema).
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molio, popieriaus, spalvotų paga
liukų ar kitokį rankdarbį, kuris iš
reikštų susitelkimo mintį. Vyres
niųjų Mišias laikė kun. A. Saulaitis, 
o jaunesniųjų — stovyklos dvasios 
vadovas kun. P. Butkus.

***

Jaunesniųjų grupei kun. P. 
Dauknys pasakojo apie laisvės 
kovotojus partizanus, o vyr. 
skautų grupė išklausė D. Sadaus
kaitės pašnekesio “Kodėl aš esu 
šioje stovykloje”. Skautai vyčiai ir 
vyr. skautės popiet iškylavo, nau
dodamiesi kompasais; jiems vado
vavo M. Mauragis.

KUR KIEKVIENAS 
APSILANKO '

Viena iš mėgiamiausių stovyk
los vietų yra stovyklos krautuvėlė. 
Čia pusryčių, pietų bei popietinio 
laisvalaikio metu susiburia sto
vyklautojai, norį įsigyti pašto 
ženklų, atvirukų, skautiškų ženk
liukų ir įvairiausių VI TS bei 
Australijos suvenyrų. Atvyksta ir 
Australijos skautų (pvz., iš skautų 
vyčių suvažiavimo ‘Rover Moot’) 
bei kitų svečių.

Per tris dienas išpirkti visi 
(2500) stovyklinių vokų, visi 600 
metalinių ženkliukų, daugybė paš
to ženklų, kad net GEMBROOK

Jų šimtas, o aš — viena. Jau
niausia stovyklautoja — aguonėlė 
Skaistė Mauragytė raportuoja 
kartu su savo tėveliu.

miestelio pašte jų pritrūko ir rei
kėjo vykti į gretimus miestelius 
ieškoti. Krautuvėlėje galima gauti 
skautiškų knygų, marškinėlių ir 
įvairiausių kitų dalykėlių.

Krautuvėlę rūpestingai prižiūri 
ir lankytojus visada maloniai pri
ima Johanni Pullinen, Algis Bu
činskas ir Viktoras Gaidžionis, 
kurie turi skubiai iš anksto paval
gyti arba jau pietums pasibaigus 
(virėjai maloniai palaiko jų porci
jas),nes pirkėjų antplūdis yra labai 
didelis per tas 3 V? valandų, kol 
krautuvėlė atidara.

*♦*

šeši skautai vyčiai surašė pen
kias didžiausias VI TS problemas:

1. atstumas tarp palapinių ir vir
tuvės;

2. per daug posėdžių ir per mažai 
praktikos;

3. nedaug bendravimo tarp sesių 
ir brolių;

4. per mažai filosofinių užsiėmimų 
per vakarienę;

5. per daug musių;
6. per mažai originalaus humoro 

tarp skautininkų.

32

Būrelis pastebi, kad problemoms 
pirmai ir penktai nėra jokios išei
ties.

Ligi šiol redakcijų pasiekė šios 
žinios apie stovyklos žvėrelius ir 
kitus gyvūnėlius: prie skautininkų 
pastovyklės du rytus buvo paste
bėta mažoji kengūra (wallaby); 
skautai vyčiai sugavo vienų tigrinę 
gyvatę, o kitų jos buvo pastebėtos 
įvairiose stovyklos vietose. Iš kitos 
pastovyklės atėjo žinia, kad “kaž
kas naktį medį griaužia”, bet ne
pasisekė sužinoti kas. Po stovyklų 
skraido šarkos, kukabūros, vana
gai, virš jos ereliai, raudonai

■ ■ ' i n ------------------------------------------------- <D---------------- '

Šitokią įmantrią pastogę tik 
Karaliaučiuje gali pamatyti!
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Kas greičiausia ištuštins lėkštę ?

juodos papūgos, paukštis “varpe
lis” ir daug kitų. Pastebėta ir 
iguana.

Kas apsakys vilkiuko džiaugsmą, 
kai jis “žygiuoja” kartu su vyčių 
pastovykle!

SAUSIO 14 —
SVEČIŲ DIENA

***

Kai kurie užjūrio stovyklautojai 
matė koalas, kengūras ir, pasi
klausę kukabūros balselio, dabar 
norėtų paragauti “witchety grubs” 
— skaniųjų vikšrų, kuriuos valgo 
Australijos čiabuviai. Dar nėra 
aišku, ar mūsų svečiai norėtų pa
ragauti jų gyvų ar iškeptų (su tru
pučiu garstyčių ar acto, su pipirais

Kai oras atšilo — sausio 13-14 — 
visi stovyklautojai autobusais iš
vyko maudytis į Emeraldo ežerą. 
Iš ryto įvyko vėliavininkų repeti
cija paradui, o likusi stovyklos 
dalis jungėsi į skautiškus žaidimus 
ir dlinas.

Sausio 14 d. rytą skautės įžodį 
davusi Kristina Slikaitė įžodžiui 
atskrido iš Naujosios Zelandijos; ją 
stovykla pasveikino katutėmis.

Sausio 14-15 vėl veikė skautiška 
parodėlė prie vėliavų aikštės su 
skautiškais pašto ženklais, istori
niais leidiniais ir nuotraukomis. 
Stovyklos baigiamosios Mišios 
buvo atkeltos iš sekmadienio į šeš
tadienio popietę.

Stovyklos kryžius, stovėjęs 
viduryje vėliavų aikštės, palieka
mas Gilwell Parko stovyklavietėje, 
prie koplyčios, su paminkliniu 
įrašu.

***

Ketvirtą valandą po pietų įvyko 
pamaldos, o po jų ten pat, aikštėje, 
numaldžius troškulį vandeniu ir 
saldžiu arbūzu, įvyko stovyklos 
paradas ir jos uždarymas. Į šias 
iškilmes atvyko Pasaulio Skautų 
Komiteto Pirmininkas (President. 
World Scout Committee) p. Bruce 
Garnsey. Savo kalbą jis užbaigė 
šiais žodžiais: “Aš tikrai pasakysiu 
pasaulio skautams apie puikią jūsų 
Vl-ją Tautinę Stovyklą (6th Lithu
anian World Jamboree)”.

Po to sekė dovanų įteikimas 
svečiams, pareigūnams ir nusipel
niusiems asmenims; taip pat apdo
vanojimai ir pakėlimai. V.s. A. 
Saulaičiui. kviečiant, aikštėje'ratu
kais sustojo visų buvusių Tautinių 
Stovyklų dalyviai. I-jai TS atsto-

Ragainės sesės — pavargusios ar abejingos ? Dažniausiai gi — entuziastingos!
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vayo tik 3 asmenys: skautininkai 
Iz. Jonaitis, A. Mauragis ir L. 
Liutkus. Visoms kitoms TS buvo 
daug gausiau atstovaujama (ne
skaitant šios paskutiniosios, kurios 
ratas buvo sudarytas kone iš visų 
stovyklautojų).

Nuleidus vėliavas, stovykla su 
maršo muzika išžygiavo iš aikštės, 
bet neilgam. Spontaniškai pirmieji 
vienetai metėsi atgal į vėliavų 
aikštę, kur sustoję jaunųjų gretos 
dainavo atsisveikinimo dainas,- už
baigdami “Eisim, broleliai, namo, 
namo...”

Staiga pakilo nežinia kieno pa
ruošti plakatai, o juose įrašai: “Ne-., 
norim Jūsų palikti!”, “Sudiev, 
mama, aš lieku čia!”, “Mes mylim 
muses”, “Kas nors adoptuokite ar 
ženykitės su manim — nenoriu va
žiuoti namo!”, “Valio Australija, 
boo ‘ Amerika!”, “Važiuok viena, , 
Kučiene, aš lieku čia!”

Buvo juokinga ir kartu graudu 
stebėti tą didžiuli būrį jaunųjų', 
taip nenorom išvažiuojant.

Australijos Rajono vadas v.s. A. 
Mauragis palieka saugoti Gilwellto 
Parką, iki... kitos Tautinės Sto
vyklos.

Nepaklausiusios adjutanto ko
mandos, Ragainės sesės suruošė 
atsisveikinimo paradą.

lininiu nu n miliniui mini iiiiiiiiiiimimiiimilimnmi
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IŠVYKSTA...

Kur vakar gyvenimas virė 
Šiandieną tik tuščias kvadratas, 
Paliko skiltis šitą girią — 
Dar tik papuošimai matos.

Pastatėm palapinių miestą 
Tarp eukaliptų Čia aukštų, 
Ir buvo mums smagu sukviesti 
Tą būrį ,užjūrio svečių.
Bet niekas amžiais neišbūna.
Nė karalystės, nė namai, 
Viskas praeina, viskas griūna — 
Juk žinom tai visi gerai.
Juk neatlaikė Roma nė Pompėja, 
Sugriuvo Akropolis graikų, 
ir šnara mums medžiai ir ošia vėjas: 
"Nedaug jau jums liko čia laiko".

Ir greitai vėl savo rankom 
Sugriausim, ką patys statėm, 
Ir oš eukaliptai tankūs, 
Lyg mūsų niekad nematę.

Bet kaip mūs tolimoji Tėvynė, 
Niokota,į plėšta, žudyta — 
Taip nuėstai žalių palapinių 
Kasmet bus naujai atstatyti.

Sesė Aliutė

■■■■....... ■ iiiiiiiiuiiiiiiiiiimmiiiiniiiiiiiiiinm.......... linini.linui........n 11 u i u 1111 num įmini mn 11 n n m u i num i
...................... ...................................................................................................................... ..................................
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Vl-tos Tautinės Stovyklos Aus
tralijoje dienos baigiasi.

Pietų Kryžiaus padangės prie
globstyje praleidome lietuviškai 
skautiškas dienas. Mūsų visų 
bendravimas, skautavimas, skau- 
tamokslis sujungė mus ateities 
bendriems darbams.

Australijos skautams ir skau
tėms, globėjams ir visiems rėmė
jams už globą tariame skautišką 
ačiū!

Mes neatsisveikiname, bet ta
riame iki pasimatymo!

v.s. Lilė Miliikienė,
LSS Tarybos Pirmininkė

Vl-tos Tautinės Stovyklos vėlia
voms besileidžiant, noriu stabtelti 
akimirką šiame įdomiame Gilwellio 
Miške ir kartu su kukabūromis su
šukti garsų skautišką AČIŪ jums, 
mielos sesės ir broliai, už tokį nuo
širdų ir skautišką priėmimą.

Grįžęs į namus, tikrai ilgai ilgai 
prisiminsiu jūsų linksmą šypseną ir 
skautišką nuotaiką, kurią stebėjau 
stovykloje.

0 dabar — iki pasimatymo 
antrinėje Tautinėje Stovykloje 
Atlanto Pakraštyje!

v.s.' Česlovas Kiliulis,
LSS Tarybos
V icepirmininkas

Laikas atėjo atsisveikinti su 
Stovykla, su palapinėmis, su ilgais 
ir ištįsusiai%; takeliais ir keliais, 
kuriaiš tiek daug vaikštinėjome 
susirūpinę savo pareigomis, atsi
sveikinti su gražia gamta — su VI 
Tautine Stovykla Australijoje.

Visados liūdna atsisveikinti su 
miela aplinka, kurioje gyvenome, 
bet ypač sunku atsiskirti su sesė
mis ir broliais, kurie tampa, tarsi, 
mūsų pačių sielos dalimi.' Atsisky
rimas tada pajaučiamas skausmu. 
Todėl neiiustebkite, broliai ir se
sės, jei mūsų akyse pastebėsite 
ašaras, kai sakysime Jums pasku
tinį sudiev ar iki ilgo nepasima- 
tymo!

Ačiū Jums visiems, kurie mus 
praturtinote skautybėje ir su
stiprinote lietuvybėje; mes pasi
liekame tvirti Tautos Sargyboje.

Budžiu!

Argi jau daugiau nebepasima
tysim?!..

v.s. A. Mauragis, 
LSS Australijos Rajono
Vadas

Atsisveikinant... Paskutinis vė
liavų nuleidimas.

Paskutinis sudiev užjūrio sve
čius išlydint.
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KEUėŪRų ŽEMĖS VIEŠNAGĖJE
Užjūrio svečiu

KONCERTAS
Kalėdų dienos vakare į Lietuvių 

Namus Sydnejuje susirinko šim
tinė užjūrio skautų ir antrusyk tiek 
Sydnejaus lietuvių į skautų svečių 
koncertą - vakarą. Išgirdome labai 
jaunatviškai atliktą programą, 
kurią mūsų jaunimas atvežė pra
džiuginti čionykščius skautus, jų 
tėvelius, ’ rėmėjus.

Koncertą (tiksliau gal tik jau
nųjų talentų pasirodymą) vedęs 
s.v.v.sl. V. Šliteris pradžioje pami
nėjo, kad šis didelės užjūrio lietu
vių skautų grupės apsilankymas, 
be abejonės, bus tam tikra paskata 
šio kontinento lietuvybės medžio 
ugdymui. Mūsų visų lietuviškas 
galvojimas, lietuviškų reikalų su
pratimas ir savo kalbos gerbimas 
reikalingas mums išsilaikyti savo 
tautinę spalvą turinčiais žmonė
mis. Kita vertus, tokiais būdami, 
mes esam reikalingi pavergtai 
Tėvynei. Ir kol mums rūpės sąži
ningai puoselėti lietuviškumą, tol 
mes būsim reikalingi Tėvynei Lie
tuvai taip, kaip ji reikalinga mums.

Klausėmės jaunųjų pasirodymo 
ir galvojome, kad tie jaunuoliai 
tikrai Lietuvai reikalingi: (jų lietu
viškumas čia demonstruojamas ne 
dėl to, kad taip nori jų tėvai), jų 
gražiai tariamas lietuviškas žodis, 
jų nuoširdus įsijautimas į atlieka
mą dainą, kankliavimą, skudučia- 
vimą — taip labai Lietuvai reika
lingi!

Pirmieji scenoje pasirodo Stp. 
Kairio muzikinio vieneto nariai iš 
Toronto, Kanados (A. Kalinaus
kas — vadovas, T. Senkevičius, A. 
Gvildys, R. Turūta, S. Namikas ir 
R. Bubelytė). Pasigirsta birbynė
mis, skudučiais ir kanklėmis atlie
kamos liaudies ir skautiškos dai
nos, tautinių šokių melodijų pynė. 
Atlikėjai buvo uniformuoti, o 
antrukart pasirodę scenoje, dėvėjo 
taut, raštais išmargintus drabu
žius. Švelnus jaunos sesės kanklia
vimas, ragelių nostalgiškas ralia

vimas ir skudučių šiušenantys 
garsai susiliejo į vieną gražią, širdį 
giliai paliečiančią, melodiją. Šis 
ansamblis scenoje pasirodė tris 
kartus.

Chicagos sesė kernavietė D. Ke- 
relytė įsijautus padeklamavo du 
eilėraščius. Kai klausėmės jos nuo
širdžiai tariamų žodžių: “Grąžinkit 
man laukus gimtuosius mano!”, 
kiekvienas iš vyresniųjų mąstėme, 
kad mūsų visų darbas nėra veltui 
dirbamas.

Gintarė Gečytė iš Philadelphijos 
(JAV) fortepiono garsais paskleidė 
salėje mėnesienos balzganą šviesą. 
Ji grojo Beethoveno “Mėnesienos 
sonatos” pirmąją dalį.

v.s. Regina Kučienė, uoliai atli
kusi ilgus mėnesius užtrukusį iš
vykos Australijon organizavimo 
darbą, pristato programos atlikė
jus Melbourne talentų vakaro 
metu.

Užjūrio svečiai, atlikę programą 
talentų vakare Melbourne Lietuvių 
Namuose.

R. Kemėžaitė iš Waterburio 
(JAV), pritardama gitara, dainavo 
apie studentiškų draugų būrį; 
vieną dainą ji skyrė Sydnejaus 
jaunimui, kitą — Savo vaišingiems 
globėjams.

Montrealio (Kanadoje) Neringos 
tunto vyr. sk. I. Lukoševičiūtė 
skaitė ištrauką iš knygos “Gluosnių 
daina”. Reikia paminėti, kad Inos 
lietuvių kalbos tarsena nepaprastai 
gera.

Clevelando (JAV) Pilėnų tunto 
skautas A. Vanagas pagrojo dūdele 
porą liaudies dainų. Po to chicagie- 
tė, Kernavės tunto sesė V. Dirvo- 
nytė pianinu paskambino Lequonas 
“Malagueną”.

Kas atdarytų aukso skrynią 
Tėvynės dainų malonių?

— dainuoja Baltijos tunto Detroite 
mergaičių septetas. Jį sudaro sesės 
Butkūnaitės, P. Abariūtė, D. Ru- 
gieniūtė, L. Alkevičiūtė, L. Zai
kauskaitė ir J. Mykolaitytė. Joms 
gitara pritaria Kr. Butkūnaitė. 
Seses lydėjo didelis pasisekimas.

Alf. Mikulskio “Mergaitės sva
jonę”, kanklėmis atliktą Cleve
lando Neringos tunto vyr. sk. 
Dainos Urbaitytės, dalyviai su 
malonumu išklausė.

Pabaigoje seserys dvynukės A. 
ir Kr. Butkūnaitės švelniai ir ilge
singai, gitara Kristinai pritariant, 
padainavo 3 dainas.
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Stp. Kairio muzikinis vienetas 
atlieka programą Melboumo Lie
tuvių Namų scenoje.

Po visų pasirodymų Australijos 
Krašto Valdybos narys jaunimo 
reikalams p. L. Cox, nors būdamas 
australas, gražia lietuvių kalba 
padėkojo už visų puikiai atliktą 
(nors ir ilgokai užtrukusią) pro
gramą.

Galiausiai žodį tarė LSS Tarybos 
Pirmininkė v.s. L. Milukienė. Ji 
dėkojo už nuostabiai puikų ir šiltą 
visų atvykusiųjų priėmimą ir 

kvietė skautus ir jų tėvelius bei 
rėmėjus aplankyti VI Taut. Sto
vyklą, vyksiančią Gembrook, Vic- 
torijoj, o kitais metais — antrinę 
VI TS, kuri vyks rugpiūčio mėn. 
Amerikoje, prie Atlanto.

Scena užsidengė. Prasidėjo vai
šės, susipažinimas, šokiai. Saky
tumei — dar vienas eilinis lietuvių 
susibėgimas. Bet ne toks jis šian
dien buvo: salėje maišėsi daug čia 
pirmąkart viešinčių tautiečių. Svar
biausia gi buvo tai, kad visas tas 
bendravimas rišo jaunuosius prie 
lietuviško kamieno.

Gal pats gražiausias ir įdomiau
sias momentas buvo tada, kai 
scenoje pasigirdus Kalvelio melo
dijai, už stiklinių salės durų, ve
dančių į koridorių, pamatėm 
siluetus jaunatviškai ir linksmai 
bešokančių Kalvelį sesių — Gintos 
Viliūnaitės ir jos draugės. Kokia 
graži ir reikšminga mums tada 
pasirodė toji visus rišanti lietu
vybė!

***

Ta pati užjūrio svečių programa 
buvo atlikta ir Melbourne gruodžio 
30 d. gražiai papuoštoje Lietuvių 
Namų scenoje. Po to visiems sve
čiams buvo suruoštas puikus 
priėmimas — vaišės.

Sesė S.J.

— Nesirūpink, mama!.. Mūsų 
sūnelis ką tik grįžo iš Australijos!..

Atkelta iš 2 pusi.

su savo gražiu kraštu. Nežinojom 
net kur Jūs mus vesite, bet greit 
supratom, kad daug rūpintis ne
reikia: Jūs viską iš anksto numa
tėte ir vedėte tiesiais keliais. Ko 
tik mums reikėjo, tą iš Jūsų ir 
gavom.

Palikę namuose savo šeimas, 
toki^ pačią šilumą mes radom Jūsų 
tarpe. Ačiū Dievui, kad galėjom su 
tokiais nuoširdžiais žmonėmis 
susipažinti!

Ar ne liūdna Jus palikti ir iš
skrist namo, nors gražūs įspūdžiai 
ir prisiminimai lydi?

Ar ne keista, kad laikas taip 
greit prabėgo?

Ar ne sunku, kad žodžiais nega
lim savo dėkingumo išreikšti?..

Mes esam labai Jums visiems 
dėkingi už tokį gražų priėmimą. 
Mes dėkingi už- susipažinimą sų 
Jūsų kraštu. Mes dėkingi už viską 
viską!

Ačiū, Broliai ir Sesės! Ačiū Jums 
už mano svajonių išsipildymą!

Dėkinga

Yank
(iš pietinės Chicagos)

Vikriųjų laukia laimėjimas!
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ūmė Vl-ją Siudinį Stovyklą
LSS VI TAUTINĖS 

STOVYKLOS MECENATAI
(Įmokėję po 100 dolerių ar daugiau)

Adomėnas, A. 
Adomavičiai V. ir B.
Aldona Computing Service 
Aleknos V. J. ir V.
Anonimas
Anonimas 
Anonimas 
Antanaičiai H. ir D. 
Aušros Vartų Tuntas 
Australijos Liet. Fondas 
Bagdonavičiai Dr. I. ir K. 
Bakaičiai A. ir E.
Barkai B. ir V.
Bižytė N.
Briedikytė, Dr. K.
Butkus, Kun. P.
Butkus K. (Funerals of 

Distinction)
Bukevičiai V. ir M. 
Bikulčienė T. 
Butkūnas N.
Canberros Liet. Klubas 
Civinskas V.
Cox L. ir M.
Čikagos Skautininkių Dr-vė 
Didžys M.
Didžys, Dr. V. 
Doniela, Dr. V. 
Dubinskas Č. 
Dudaičiai A. ir I.
“Džiugo” Tunto Tėvų Kom. 
Gaidelis A.
Geelongo ALB Apyl. V- 
Grudzinskai J. ir Dr. O. 
Ilgūnas V. 
Intas K.
Jablonskiai A. ir V. 
Jakštas A.
Jasiulaitis’J.
Jokūbaičiai Z. ir R. 
Jonaičiai L ir E. 
Jurgėla-Gale J. Dr. 
Kairiai J. ir A. 
Karpavičius A. 
Kazlauskas Dr. K. 
Kepalas L.
Kesminai A. ir A. 
Keraičiai K. ir V. 
Kerelis A.
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A 
A 
S 

M 
JAV 
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M
S

38

ba

S 
S 

M 
M 
C 

JAV
S 

JAV 
M.
M 

NC
A 
S

M 
WD

G 
S 
A 
C 
S 
s

M 
M
S 

JAV 
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Kirša, J.
Kišonas, Dr. V. 
Kišonas, Dr. G. 
Klimai V. ir V.
Klimas-A.
Kutkaitė D.
Kuzmickai K. ir J. 
Kviecinskas P.
Laurinaičiai J. ir E. 
Lipšiai E. ir R.
Makarevičienė 
Maksvyčiai J. ir O. 
Mauragis Dr. A.
Meiliūnas J.
Melb. ALB Apyl. V-ba 
Melb. Kat. Moterų D-ja 
Melb. L.K.V.S. Ramovė
Melb. Skautininkų Ramovė 
Melb. Soc. Globos Moterų D-ja 
Milvydas A.
Milvydas A. J. 
Miniotai V. ir O. 
Morkūnas P.
Nakutis M.
Newcastle Lietuviai ir ALB

Apyl. V-ba 
Neverauskienė V. 
Neverauskai V. ir M. 
Normantas J. 
Olšauskai A. ir I. 
Pacevičienė S. 
Pakalnis L.
Palanga Travel (Cibai) 
Patašius V.
Petrauskas, Dr. L. 
Petrikas-Šurnienė, Dr. E. 
Petronis M.
Pociai A. ir R.
Pullinen J. ir R.
Pūkas A.
Ramanauskas J. 
Ramanauskas N. 
Ratkevičiūs V.
Reimerienė A. 
Reisonienė E. 
Reisgiai A. ir M. 
Sadauskai J. ir P. 
Saudargai V. ir V. 
Savickai A. ir F.
Saženis E.
Sidabrą V.
Simniškis V.
Suchowerskyj J. ir E. 
Stankūnavičius B.
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Stankūnavičius J. 
Stasiliūnas V. ir E. 
Staugaičiai, Dr. A. ir B. 
Stašionis B
Statkai, Dr. S. ir H.
Statkai G. ir R.
Sydney Liet. Kat. Kult. D-įa 
Sydney ALB Apyl. V-ba 
Sydney Lietuvių Klubas 
Sydney Liet. Mot. Soc. Dja 
Šalkauskas H.
Šarkis, Dr. R.
Šėkai P. ir J.
Šemetas A.
Šemetas J.
Šemetas R.
Šiaučiūnai P. ir M.
Šliteriai V. ir M.

■ Špokevičiai V. ir M. 
‘Talka’ Kredito D-ja 
Vaitiekūnai A. ir V. 
Vaitkai V. ir B.
Venclovai, Dr. L ir N. 
Viliūnai, Dr. A. ir J. 
Vingiliai B. ir T.
Vingis A.
Vosylius V.
Vyr. Skaučių ‘Audros’ Būrelis 
Vyr. Skaučių Būrelis Adei. 
Wallis-Grincevičiūtė A.
Wollongong ALB Apylinkė 
Zakaras M.
Zdaniai, Dr. K. ir Dr. N. 
Zailskai O. ir P.
Žemkalniai G. ir V. 
Žitkevičienė J.

Vietovių sutrumpinimai

S A - Adelaide
M B - Beechworth
A C - Canberra
M G - Geelong
A JAV - Amerika
S M — Melbourne

M MR - Mornington
S NC - Newcastle

M S - Sydney
M TAS— ^Tasmania
M W - Wollongong
S 
s

WD — Wodonga
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miško aidas a
Sėstosios tautinės stovyklos laikraštis wiT

Per dvi savaites VI TS dalyvius 
lankė, jų vargais ir džiaugsmais 
dalindamasis, stovyklos laikraštė
lis MIŠKO AIDAS, kurį leido 
skautų korespondentų skiltis, su
daryta iš 14-kos sesių ir brolių, čia 
suskridusių iš visų pasaulio 
kampų:

V.S. BRONIUS ŽALYS, MIŠKO 
AIDO redaktorius. Be abejo, įsi
vaizduojate jį rimtą, įsakinėjantį, 
sėdintį už popierio šūsnim ap
krauto stalo, raudonu pieštuku 
beatodairiškai braukantį bendra
darbių rankraščius. Tačiau šis — 
visai kitoks redaktorius. Tai virši
ninkas be viršininko ypatybių; 
brolis, visada lengvai radęs kom
promiso kelią, kai nuomonės skir
davosi, visada respektuojantis 
bendradarbių nuomones ir tuo 
jiems suteikiantis savimi pasitikė
jimo jausmą. Tai jis, kuris ragin
davo redakcijos narius nutraukti 
darbą vėlais vakarais, nors pats 
likdavo dirbti iki išnaktų ar net iki 
aušros.

Brolis Bronius — šio nuoširdžiai 

drauge dirbusio vieneto narys, 
mokėjęs visus talkininkus jungti, 
optimistiška nuotaika palaikyti jų 
darbingumą net ir ilgų “viršvalan
džių” metu. Todėl šioje redakcijoje 
daugelis atliko daugiau, negu.bet 
kas tikėjo.

V.S. SOFIJA JELIONIENĖ, 
SKAUTŲ AIDO redaktorė, MIŠ
KO AIDO redakcijoje gavo kuklias

MIŠKO AIDĄ, jei skaitysi, 
Kas stovykloj — tuoj matysi, 
Kas ten buvo, kas kur bus, — 
Vaizdas bus labai ryškus.

Laikrašty bendradarbiausi — 
Patyrimo daug įgausi!
Būsi, skaute, žurnalistu, 
Tik rašyt turi išdrįsti!

stovyklos laikraštėlio redaktoriaus 
pavaduotojos pareigas, kurios 
reiškė straipsnių ir straipsnelių 
taisymą, korektūros skaitymą, 
rašomosios mašinėlės trankymą ir 

visus darbus, darbelius, kurių nie
kas kitas nemokėjo ar nenorėjo 
dirbti, juos užbaigiant kartais 2-rą 
ar 3-čią vai. ryto.

V.S. ALEKSANDRAS JAKŠ
TAS — MIŠKO AIDO techninis 
redaktorius ir meninio apipavidali
nimo meistras. Kad “Miško Aidas” 
jus pasiektų laiku, iš pirmųjų trijų 
naktų jis temiegojo vieną — kitas 
teko praleisti prie “laužymo” stalo 
redakcijoje, kur diena niekad nesi
baigia anksčiau kaip 11-tą ar 12-tą 
nakties, o dažnai ir daug vėliau...

V.S. FIL. KUN. ANTANAS 
SAULAITIS, SJ: Tokio spaudos 
darbininko dar mes Australijoje 
nematėme. Tampomas ir drasko
mas į visus stovyklos pakraščius su 
pašnekesiais, užsiėmimais ir t.t., į 
redakciją niekad tuščias negrįžo... 
Straipsniai, straipsneliai krito iš po 
jo plunksnos, kaip lapai rudenį.

V.SK. V.SL. VILTIS KRUŽIE- 
NĖ, nors pusiau nulaužta koja ir

kun. A. Saulaitis, S J, B. Žalys. 
Kairėje: M. Stoškutė. Dešinėje 
(viršuje): S. Jelionienė ir A. Kara
zijienė. Pirmai redakcijos nuotrau
kai pražuvus, trūksta E. Balienės.

MIŠKO AIDO REDAKCINIS 
KOLEKTYVAS. Viduryje, iš k. į 
d., (pirm, eilėj): G. Statkus, V. 
Araitė, D. Sadauskaitė, A. Jakš
tas; 2-roj eilėj: E. Kiverytė, V. 
Kružienė, V. Alekna, B. Šaulytė,
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sutinusiu veidu, kantriai ilgas 
valandas sėdėjo prie rašomosios 
mašinėlės nesiskųsdama, jei kar
tais tą patį straipsnį teko ir tris 
kartus perrašyti. Laisvu laiku ji 
lepino redakciją kavute, kas jau 
savaime sudarė nemažas pastan
gas, nes redakcijos nariai, dažnai 
neišmiegoję, ją gėrė kibirais!

S.V. V.SL. VIVA ALEKNA, 
redakcijos techninis patarėjas, rū
pinosi neryškiomis foto nuotrau
komis, korektūra, vargo su spaus
tuvėmis, o reikalui esant — šoko į 
talką redakcijai.

V.SK. VILTĖ ARAITĖ - MIŠ
KO AIDO dailininkė. Tai jos gra
žūs piešiniai puošė laikraštėlį, ir 
niekad nepamiršo skautiškai šyp
sotis!

V.SK. SL. BIRUTĖ ŠAULYTĖ, 
laužo laikraštėlio “žiežirbų” orga
nizatorė, mašininkė, visuomet 
energinga, visuomet pasiruošusi 
padėti.

V.S. V.SL. DONA SADAUS
KAITĖ, antroji “žiežirbų” organi
zatorė, MIŠKO AIDO talkininkė.

V.SK. V.SL. ELENUTĖ KIVE- 
RYTĖ, atlikusi redakcijoje patį 

Kliūtys, drąsa, sumanumas.
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nuobodžiausią (bet ir labar svarbų) 
darbą — sutvarkiusi VI TS sto
vyklautojų sąrašus, redakcijos 
vakaronių ruošėja; su šypsena 
ėjusi ten, kur reikėjo atlikti pa
vestą darbą.

V.SK. T.N. MARYTĖ STOŠ
KUTĖ gelbėjo MIŠKO AIDUI, 
iliustruodama jį pirmąją savaitę. 
Tai jos gražios antraštės puošė 
dažną MIŠKO AIDO numerį.

V.SK. ALENA KARAZIJIENĖ, 
— korektorė, patarėja lietuvių kal
bos klausimais, stovyklinės poezi
jos kūrėja, kuri tokia pat nuoširdi 
ir gaivi, kaip ir pačios autorės 
šypsena.

PS. ELENA BULIENĖ, Adelai
dės “Vilniaus” tunto skautų kores
pondentų skilties skiltininkė, ko
lektyve išbuvusi tik 1 savaitę. 
Sesės Elės šilti piešinėliai ir idea
listiniai rašiniai puošia ne vieną 
MIŠKO AIDO puslapį.

S.V. GEDIMINAS STATKUS 
daug valandų praleido, fotografuo
damas VI TS, įruošdamas foto 
laboratoriją. Jo nuotraukos buvo 
keliuose MIŠKO AIDO nume
riuose.

Kristus, keliaudamas per šven
tąją žemę, džiaugėsi kalnais, eže
rais ir viskuo, ką Tėvo meilė su
kūrė.

Mieli broliai ir sesės, žvelkite ir 
jūs į savo kojomis remiamą žemę ir 
į žvaigždėtą dangų. Tada ir sto
vykla nebus veltui sugaištas laikas.

Jūs per metus savo tikybos 
pamokose, mokykloj ar bažnyčioj 
mokėtės katekizmo ir tikėjimo 
formulių. Gal tai jums atėmė 
džiaugsmą kalbėti apie neregimą 
Dievą ir jo paslaptis. Dabar atver
kite savo palapines ir su dėmesiu 
žvelkite į medžius ir mažus gyvū
nus ant lapų ir ant tako. Tai bus 
geriausias katekizmas, nes per 
savo gamtą Dievas pats prabils į 
jus. Visi laukai ir girios — tai pla
čioji Dievo knyga, tik skaitykite ją 
visi, išėję iš to nežmoniško miesto 
kapinyno. Pažvelkite į nuostabų 
paukštelį ir jo giesmę ar lizdelį. Ar 
tai ne stebuklas, ar tai nėra sąmo
ningas susitikimas su paslaptimi?

Ar ši nuostaba negimdo ir pir
mosios savosios maldos?

s. Petras Butkus, 
Stovyklos Dvasios Vadovas
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WS* Vitterakimis

MARGOS STOVYKLOS 
DIENOS

SESĖS SKAUTININKĖS:

* Nesilankykit pas skautininkus! 
Galit įkišti galvą į kariamąją kilpą, 
kuri kabo vidury stovyklos. Pra
džiai, sako, ji dar netepta, o vėliau 
pateps sviestu iš virtuvės; tikisi 
pagauti daugiau jūsiškių!

* Skautininkų stovykloj amerikie
čių vėliava nusmukusi pagal Ame
rikos dolerį.

***

Vyr. skaučių prausykloje kaba 
toks įsakymas: “Įsakymas me
džiams Nr. 1, §1: Už šešėlį nuo 
saulės ir už namus, suteiktus 
kukabūroms reiškiu skautišką 
ačiū.

§2: Griežtai draudžiama lapus 
mesti į šias patalpas”.

Medžiai, vis dėlto, antrojo para
grafo neklauso. Stovyklos vado
vybė, nutarusi juos nubausti, įsakė 
išvažiuojant iš stovyklos palikti 
jiems ten stovėti amžinoj sargyboj!

***

Lietingą stovyklos dieną skautės 
sugrįžta į savo palapinę, kurioje 
vienos pagalvėlė, kitos miegmaišis, 
trečios daiktai jau sudrėko nuo 
lietaus. Patikrinusios ar koala 
meškiukai dar sausi jų kuprinėse, 
sugrįžta atgal į sporto dienos žai
dynes.

***

Pastovyklių viršininkų manda
gumo konkurse pirmą vietą be

jokios konkurencijos laimėjo vyr. 
skaučių pastovyklės viršininkė 
sesė Nijolė Zdanienė.

Iš ryto, sesėms išsirikiavus, ji 
mandagiai dėkoja: “Ačiū sesėm, 
kurios vakar po laužo grįžo į pasto- 
vy-klę, ir tom, kurios šį rytą atsi
kėlė ir atėjo į mankštą”.

Prieš vėliavų nuleidimą Nijolė 
sako: “Ačiū sesėms, kurios šian
dien nuėjo į užsiėmimus”...

Kur gi rastum kitą tokį malonų 
viršininką?!

*♦*

— Ar girdėjai juoką apie Aus
tralijos laukinius šunes? Jų buvo 
labai daug, bet dabar jie dingo.

***

Melbourne sesė:
— Pasiklausyk, kaip kukabūra 

“čiulba” — lygiai kaip būrys vil
kiukų ir paukštyčių!

Sydnejaus sesė:
— 0 man atrodo, kad ji juokiasi 

lygiai taip, kaip MIŠKO AIDO 
redaktorius!

***

Nuo skautininkų pastovyklės 
vartų kaba iš anksto pagamintas 
užrašas: SEINAI - SKAUTININ
KAI. Vartų kraštus puošia du seni 
kelmai, todėl kiti užrašą perskaito: 
“Seniai skautininkai”.

***

Kai kuriems stovykloje pirmą 
kartą tenka išgirsti apie rūkyklą ir 
pamatyti, kaip nuo gaisro apsau
gota rūkantiems vieta atrodo.

Stovyklos vadovybė reikalauja 
raštiško tėvų leidimo jauniesiems 
rūkoriams (jaunesniems negu 18

Paukščiu stebėtojas

Prancūzai taip gamina vyną, pas 
mus — VI TS — kompotą.

Adjutantas su Detroito sesių 
dovanotu “automobiliu".

41

41



metų), bet kai kas galvoja, jog būtų 
galima rūkyklos lankytojų nuo
traukas atiduoti jų tėvams arba už 
gerą “auką” parduoti rūkoriams ir 
rūkorėms...

***

Ištisą dieną negalėjusi kalbėti, 
užkimusi sesė taria savo pirmus 
žodžius: “Kaip gera vėl kalbėti. 
Jau pasiilgau savo balso!”

***

Kaip miško ugniagesiai gaisrą 
gesina, uždegdami priešingą ug
nies frontą, taip stovyklos virtuvė 
prieš vakaro šaltį kovojo, stovyk
lautojams išdalindama... ledus ir 
kompotą.

**♦

Mes žinome, brolau,
Kad “žiežirbas” skaitai, 
Bet ar nors kai kada 
Tu joms ir parašai?

Jei ne — broleli mielas, 
Sukrusti tau reiktų 
Ir šokti joms į talką 
Atsiunčiant kiek juokų.

Gal feljetoną kokį, 
Ar linksmą piešinuką? 
Tad laukiame, mielasis, 
Mes tavojo laiškiuko!

GUDRŪS SKAUTAI

Vieną dieną trys skautai prieina 
prie draugininko ir sako:

— Mes visi padarėme po gerą 
darbelį!

— Ką jūs padarėte? — klausia 
draugininkas.

— Mes padėjome senai poniai 
pereiti per gatvę, — jie atsako.

— Kodėl jūs visi kartu padėjote? 
Ar vieno buvo negana?

— Ji nenorėjo eiti!..

***

Jauniesiems stovyklautojams su 
įvairiais patarimais laužų metu į 
talką atskubėdavo Teta Žibuoklė 
su savo dukterėčia. Čia keli jos 
patarimų pavyzdžiai.

Miela Teta Žibuokle,

Prašau, padėkite man. Aš sergu 
labai keista liga. Kai tiktai pama
tau skautų ir skaučių būrelį, aš 
pradedu rėkti ant jų: “Nesėsk čia! Į 
pastovyklę! Ramiai! Laisvai!” ir t.t. 
Nebegaliu suvaldyti savęs, o man 
jau gerklė pradeda skaudėti. Ką 
daryti?

Susirūpinęs Vadovas

Mielas Susirūpinęs Vadove,

Pamatęs grupę skautų ar skau
čių, greitai prikąskite liežuvį tarp 
dantų ir suskaičiuokite iki 10, tada 
bereikalingas išsižiojimo pavojus 
praeis. Bet nesirūpink, broli Ri
mantai, mes tave vistiek mylime!

Miela Teta Žibuokle,

Noriu susitikti su trim sesėm ir 
su jomis praleisti visą vakaronę. 
Kokį kaklaraištį man reikėtų užsi
dėti?

Jimmy

Mielas .Jimmy,

Dėl kaklaraiščio nesirūpink; tik 
turėk daug drąsos.

AUSTRALIŠKOM TEMOM

Netrukdykit man ramybės!

Ne visiems patinka komendanto 
šūkavimai

DIPLOMATAS

Brolis Algis, grįžęs iš gimtadie
nio vaišių, džiaugiasi, kad buvo 
skanus pyragas.

— Aš tikiu, kad tu buvai manda
gus ir neprašei antro gabalo, — 
sako motina.

— Ne, man įdėjo dar du gabalus, 
kai aš paprašiau to pyrago recep
to, — atsakė Algis.

NEFOTOGRAFUOK

— Ne, ne, mūsų nefotografuok, - 
šaukia mažosios paukštytės Pely
tės, susėsdamos gražia eile, kad 
visos nuotraukoje matytųsi.

— Ai, nefotografuok daugiau, — 
sako viena sesė stovyklos foto
grafui. Tada savo draugei taria:

— Aš tikiuosi, kad nuotrauka 
spalvota.
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Ar žinote, kad Australijos miš
kuose yra beuodegių kengūrų ir

...besnapių ančiasnapių?

NEATPAŽINO
Į Šiaurės Queenslando džiungles 

patekusį ekskursantą apsivyniojo 
smauglys. Kiek begalėdamas iš
rėkti, jis šaukė:

— Nebūk kvailys! Aš juk esu 
gyvulių globos draugijos narys!

MANDAGUMO KAINA

Į autobusą įlipa pagyvenusi 
moteris. Skautas vytis atsistoja.

— Ačiū, sėdėk, — jam sako mo
teris, — aš galiu pastovėti.

— Bet, ponia, prašau...
— Ne, ne, nesirūpink, sėdėk 

toliau.
Skautas vytis vėl bando atsi

stoti.
— Ponia, prašau...
Moteris vėl priverčia jį sėdėti. 

Pagaliau vargšas brolis atsistojo, 
pastūmė ją į šalį ir sušuko:

— Ponia, dėl Jūsų aš jau prava
žiavau tris kvartalus, ir man visiš
kai nesvarbu ar Jūs norite sėsti, ar 
ne, o aš noriu lipti lauk!

APSIRŪPINĘS

Per pastovyklių patikrinimą 
vienas brolis buvo paklaustas, ar 
atsivežė stovyklon savo asmenišką 
pirmosios pagalbos vaistinėlę. Nu
švitęs skautas apsidžiaugė, kad kas 
nors juo domisi ir norėjo parodyti, 
kaip jis pasiruošęs visokioms mo
derniškoms nelaimėms. Ištraukė iš 
kuprinės mažą krepšiuką ir išdi
džiai išėmė: degtukus, adatą ir 
siūlą, telefonui smulkių pinigų, 
atsarginę sagą ir lemputei bateri
jas, segtuką, pieštuką ir popieriaus 
gabalą, pašto ženklą ir atviruką, 
šukas ir musėms naikinti muš
tuką...

UŽMIRŠO

Adelaidiškis draugininkas, pa
stebėjęs, kad jaunas skautukas 
turi sunkumų su virimu savo pir
moje iškyloje, klausia:

— Broli, ar neužmiršai kokią 
svarbią reikmenę atsivežti?

" — Taip, — atsako jaunasis, — ne- 
atsivežiau mamos!..

GERASIS DARBELIS

— Kiekvieną dieną mes turime 
ką nors gero padaryti kitiems, kad 
pasijustume laimingi, — aiškina 
draugininkas.

— Aš daug gero vakar pada
riau, — aiškina Mikutis, — buvau 
nuėjęs pas tetą ir ji tikrai pasijuto 
laiminga, kai aš grįžau namo.

SUSIŽIEDAVUSI

Viena Melbourne paukštytė 
nuėjo su savo mama į žemės ūkio 
parodą, kur ji apžiūrėjo įvairius 
gyvulius. Viename garde ji pamatė 
bulių su žiedu nosyje.

— Mamyte, — klausė paukšty
tė, — ar šita karvė yra susižieda
vusi?

Gerb. Broli, Redaktoriau,

Aš protestuoju prieš mūsų Mel
bourne paukštyčių įžeidimą ir 
apšmeižimą, kur parašyta, kad 
viena iš jų, pamačiusi bulių su 
žiedu nosyje, klausė ar tai susižie

davusi karvė.
Mūsų Melboūffio paukštytės 

apie tokius reikalus puikiausiai 
nusimano ir karves nuo bulių 
atskiria iš akių; jos gerai žino, jog 
karvių akys yra liūdnos, o bulių — 
ne. Taip pat jos puikiai žino, kad 
jeigu kas nosyje turi žiedą, tai yra 
ne susižiedavęs, bet jau vedęs.

Vyr. skautė Lilė

Miela Sese,

Visiškai sutinkame!
Red.

Ant kalno mūrai, joja lietuviai...

ŠUO NEŽINOJO

Vadovą, einantį iš sueigos namo, 
įkando šuo. Jis nuėjo į polikliniką.

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

— Aš tai žinojau, bet šuo, matyt, 
nežinojo. Jis įkando mane ketvirtą 
valandą.

DRĄSUOLIS

Skautas vytis: — Aš, būdamas 
vos dešimties metų, stovėjau per 
du žingsnius be jokio ginklo prieš 
kraujo ištroškusį, purškiantį Afri
kos liūtą.

Vilkiukas: — Baisu! O kur gi taip 
atsitiko?

Skautas vytis: — Viename Syd- 
nejaus cirke.
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SKAUTŲ PASTOVYKLĖS 
ANKSTYVO RYTO VAIZDAI

Skautukas, išsimuilinęs kairę 
ranką, sveikina įeinančius į pasto- 
vyklę, sakydamas “Sveiks!”

***

Skautas ruošiasi praustis ir sako 
skautininkui: “Dabar pamatysit 
kaip paršiukas pavirsta ange
liuku!”

***

Skautas bailiai žiūri į dušo 
purkšlę, bet, draugų raginamas, 
nusirengia ir palenda po dar ne
įjungta purkšle. Draugai tik veide
lius prausia; skautas žiūri į šalto 
ryto atvirą padangę, atsidūsta ir 
sako: “Gal tik nuprausiu veidą...” 
ir... vėl apsirengia.

ADMIROLAS STOVYKLOJE

Yra pastebėtas po stovyklą va
žinėjantis automobilis su vėliavėle 
priešaky. Nespėjom tiksliai suži
noti, bet matėme, kad automobi
lyje sėdi uniformuotas asmuo, 
kuris atrodo kaip admirolas. Dėl 
visko, sesės ir broliai, pamatę tokį 
automobilį, sustokite ir atsaliutuo- 
kite didžiuoju saliutu.

44

KAS VYKO STOVYKLOJE 
SAUSIO 10 D.?

Išvažiavus daliai stovyklos į 
Philip Island, likę stovyklautojai 
laiką leido labai produktyviai.

Tuoj po pietų buvo paskelbta, 
kad bus rodomas filmas apie V-tąją 
Tautinę Stovyklą. Laikas: kai visi 
susirinks. Kai kurie susirinko 1 
vai., kiti — antrą. Kai “Audros 
bakūžė” prisirinko pilna žiūrovų, 
Nijolė su savo akordeonu visus 
įtraukė į dainą.

Trečią valandą broliai, kurie 
bandė filmą užvynioti ant špūlės, 
pranešė: “Visi gali eiti maudytis — 
aparatas neveikia”.

ŽINIOS IŠ LIGONINĖS

Mes turime gerų žinių ir blogų 
žinių apie ligoninę. Pirmiausia 
skautams — geros žinios: jūs galite 
drąsiai sirgti, nes čia yra trys gra
žios, gabios gailestingos sesės: 
Ramutė, Gilė ir Regina, kurios jus 
labai mielai prižiūrės.

O dabar — liūdnos žinios sesėms: 
ligoninėje nedirba nė vienas skau
tas — geriau nesirgkite!

NEAPSIŽIŪRĖJIMAS

Vadovybė turėtų atkreipti dė
mesį į šį rimtą reikalą. Reikalas 
toks: lankymo laikas yra nepakan
kamai ilgas. Kol sesės pasiruošia,

V.s. v.si. Ginta Viliūnaitė, VI TS 
radijo vedėja.

pasipuošia ir išeina į skautų pasto- 
vyklę vienu keliu, jos vos sugeba 
pusę kelio nueiti, nes lankymo lai
kas jau baigiasi ir reikia grįžti 
atgal. Taip pat kol sesė skuba 
vienu taku pas skautus, skautai 
pralenkia jas kitu. Šis reikalas gali 
labai rimtai paveikti stovyklos 
veiklą. Todėl yra būtina, kad jis 
būtų štabo nagrinėjamas ir greitai 
išspręstas.

ĮSIRENGIMAI
Tarp šešių aukštų eukaliptų 

Brolijos pastovyklėje siūbuoja jūrų 
budžių palapinė, pastatyta ant 
platformos, apie tris metrus nuo 
žemės. Negalėdami arčiau vandens 
įsirengti, šeši Melbourne budžiai, 
lyg laivą virš vandenų, iškėlė savo 
buveinę, kurios lieptas (laiptai) 
naktį įtraukiamas vidun.

PASKUTINIOJI PAGALBA
Ar pastebėjote, koks užrašas 

prilipdytas prie stovyklos gydytojo 
automobilio, paprastai stovinčio 
prie ligoninės? Mašinos prieki
niame lange matosi lentelė su žo
džiais: PASKUTINIOJI PAGAL
BA.

Rytmetinė mankšta vyr. skaučių 
Ragainės pastovyklėje.
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LABAI MALONU

Vyr. sesių pastovyklėje, kitų 
svečių tarpe, lankėsi brolis, vardu 
“Labai Malonu”. Sesės norėtų apie 
jį daugiau informacijos: ar jam 
labai malonu seses aplankyti, ar tai 
reiškia, kad sesės, su juo paben
dravusios, pasakys “Labai Ma
lonu”?!

ĮSPĖJIMAS VYR. SKAUTĖMS

Saugokitės, sesės, kai slampinė- 
site po vyčių pastovyklę, kad ne
užliptumėte ar neparverstumėte jų 
sunkiai surastų lazdų. Ne todėl, 
kad jos taip labai branginamos, bet 
kad tokios plonos ir menkos, ir 
lengvai galėtų sutrupėti. Iš tikrų
jų, tai ne lazdos, o šakos!

***

Vyčiai suka galvas kaip jie 
geriau galėtų pasirodyti už vyr. 
skautes iš Detroito. Gandas eina, 
kad jie statys laivą be dugno...

UŽKANDIS

Sesė Kučienė dalino šokoladą 
AUŠROS VARTŲ nusilpusioms 
sesėms, kad jos turėtų energijos 
nueiti į valgyklą pasistiprinti.

***

Tų anglicizmų tiek priviso — 
Dievuliau, net baisu!
Aš jų nejūzinu iš viso:
Aš different esu!

Kol brolis Viktoras iš savo pa- 
stovyklės nueina į virtuvę, tai taip 
išalksta, kad net ir lėkštė jam 
tampa skani...

VI T.I.VIŽIKU DAINA
Vieną kartą per dešimtį metų 
Susirinkę stovyklai tokiai, 
Kombinavom labai daugel kartų) 2 
Kad išeitų mums viskas gerai.

Suvažiavo daug skautų ir skaučių 
Iš visokių pasaulio šalių 
Ir čia, turint jų didelį skaičių, 
Prižiūrėti juos daros sunku.

Oi, ta mūsų puiki vadovybė 
Viską veda sklandžiai be klaidų, 
0 kai kas kiek daugiau nusikalsta, 
Tuoj sutvarko jie juos be vargų.

Kai išgirstame dūdos šaukimą, 
Tuoj‘sužinom, kad valgyt reiks eit, 
Su daina mes rikiuotėj žygiuojam 
Ir vis skubam greičiau ten nueit.

LITUANISTIKA STOVYKLOJE

STOVYKLOS ŽODYNAS

Brolija — Brrr-lyja
Laužas — Naktinė gegužinė
Vilkiukas — Ateities vytis
Veidrodis — Prietaisas, kuriame 

brolis mato, kaip užrištas jo kakla
raištis, o sesės — kruopščios tapy
bos rezultatą.

SKAUTAVIMAS YRA:
4 skautai vienamę miegmaišyje;
Vadovai be pareigų;
Užsikirtęs užtrauktukas (“zipe- 

ris”) miegmaišyje;
Užkimęs stovyklos komendan

tas;
Sargybos viršininkė, budinti 

brolių stovykloje.

STOVYKLINIAI PRIEŽODŽIAI
Užkimęs, kaip adjutantas per 

vėliavos pakėlimą.
Džiaugiasi, kaip brolis Rimantas, 

gavęs naują mašinėlę.

Iš virtuvės juodi dūmai kyla, 
Mūs virėjai visi prakaite, 

kart Prisivalgę gerai, mes nutylam
Ir žygiuojam atgal žąsele.

Su Stasiu keistai mes stovyklaujam — 
Keturi ratai — mūsų palapinė, 
Kur nuvykstam — visi užkandžiauja, 
Nes prikraujam pilną bagažinę.

Taip ir bėga smagiai mūsų dienos 
Gilwell Parke, pasaulio gale, 
Tarp kengūrų, koalų ir skautų, 
Vežti maistą — tokia mūs dalia!..

Ha! Ha! — Maisto Vežikai

Vakar vilkiukams reikėjo atpa
žinti sesę Milukienę, sesę Kere- 
lienę ir brolį Miknaitį iš jų nuo
traukų. Čia dedame porą įdomes
nių atsakymų:

sesė Milukienė — ligoninės dar
bininkė, seniausia skautė Ameri
koje, skautų prezidentė;

sesė Kerelienė — daktaro žmo
na, karalienė;

brolis Miknaitis — Baden 
Powell, Mickey Mouse, Mindaugas.

***

PROBLEMOS SPRENDIMAS

Skautų vyčių ir budžių diskusi
jose buvo vienas klausimas: sura
šyti penkias svarbiausias mūsų 
sąjungos problemas. Tai padarę, 
jie turėjo surasti problemos išeitį. 
Vienas vytis nežinojo, ką žodis 
“išeitis” reiškia, ir parodė į... vieną 
iš stovyklos pastatų.
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—- Kas buvo jauniausias stovyk
lautojas?

* 1978 m. vasario 16 sukako 60 
metų, kai Lietuva oficialiai pasi
skelbė nepriklausoma valstybe 
(1918.11.16)?
* 1978 m. lapkričio 1 sukanka 60 
metų, kai Lietuvių Skautų ir Skau
čių Organizacija buvo įkurta Vil
niuje (1918.XI.1)?
* 1978 m. kovo 15 sukanka 55 
metai, kai SKAUTŲ AIDAS pra
dėjo eiti Šiauliuose (1923.III.15)?
* Trispalvė vėliava, kuri plevė
suoja vėliavų aikštėje, yra iš Ne
priklausomos Lietuvos?
* Degtukas, kuriuo įžiebtas VI TS 
sukaktuvinis laužas, taip pat išsi
vežtas iš Nepriklausomos Lietu
vos?
* VI TS yra trečioji, kuri nevyksta 
prie upės? Pirmosios trys stovyk
los ruoštos prie vandens: dvi 
Panemunėje (prie Nemuno, Lietu
vos ilgiausios upės) viena prie upės 
Alpių kalnuose (antra dalis šios III 
TS — prie Baltijos jūros). Sekan
čios trys buvo stovyklavietėse, 
kurių ribose nebuvo didesnės upės 
ar ežero.
* 1935 metais šioje Gilwell Parko 
stovyklavietėje lankėsi Pasaulio 
Skautų Įkūrėjas Lordas Robertas 

Baden-Powellis ir čia, viename 
stulpe (Totem Pole) įrėžė savo 
vardą?
* Vl-je Taut. Stovykloje stovyk
lavo skautės-skautai iš šių miestų 
ir kraštų: Adelaidės — 21, Bostono 
(JAV) — 6, Brisbanės (Austr.) — 2, 
Canberros (Austr.) — 7, Chicagos 
(JAV) - 28, Clevelando (JAV) - 
7, Detroit (JAV) — 11, Elizabetho 
(JAV) — 1, Geelongo (Austr.) — 
17, Hamiltono (Kanados) — 2, 
Hobarto (Tasman.) — 1, Los 
Angeles (JAV) — 14, Melbourne 
(Austr.) — 174, Montrealio (Kana
dos) — 1, New Yorko (JAV) — 6, 
Omahos (JAV) — 4, Philadelphijos 
(JAV) — 1, Sydnejaus (Austr.) — 
76, Toronto (Kanados) — 8, 
Washington© (JAV) — 1, Wodon- 
gos (Austr.) — 1, Worcesterio 
(JAV) -1, Waterburio (JAV) - 3, 
Anglijos — 1, Brazilijos — 1, Nauj. 
Zelandijos — 1, 2 aguonėlės (jau
niausios stovyklautojos) iš Sydne
jaus ir Canberros?
* SKAUTŲ AIDAS, nors ir gero
kai pavėluotai, vis dėlto, greičiau 
pasiekia Australijos prenumerato
rius negu Paryžiaus mados?

— Kas buvo vyriausias amžiumi 
stovyklautojas?

— Kas daugiausia metų priklau
so Liet. Skautų Sąjungai?

— Kas dalyvavo šešiose, pen
kiose, trijose ir dviejose Tautinėse 
Stovyklose, arba — pirmoje, 
antroje ir t.t.?

— Kas toliausiai skrido į šią 
Tautinę Stovyklą (kilometrais, ne 
myliomis)?

— Kas stovykloje šventė savo 
gimtadienį?

— Kas iš užjūrio skautų ar skau
čių daugiausia vežėsi namo koala 
meškiukų?

— Kurio stovyklautojo ar sto
vyklautojos bagažas buvo sun
kiausias?

— Ar liko užjūrio svečias ar 
viešnia, kurie dar nėra matę ken
gūros, koalos ar negirdėję kuka- 
būros?

— Kuris iš maistą dalijančių 
skautų ar skaučių daugiausiai 
įdeda į lėkštę ledų?

— Ar galėjo stovyklos komen
dantas parvažiuoti namo detroitiš- 
kių sesių padovanotu automobiliu 
ir ar galėjo pasiekti 5 km. per 
valandą greitį?

— Ar Amerikos bei Kanados 
skautai-ės, sugrįžę namo, kalbės 
angliškai australiška tarme arba 
įmaišys australiškų žodžių?

Miške kepta duona — skaniau
sia!

Ir tegyvuoja Brolija!
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IŠDABINOM SAVO RAGAINĘ

Tarp žaliuojančių eukaliptų vy
resnės skautės dirbo išsijuosusios 
visą dieną ir nepaprastai gražiai 
įrengė savo pastovyklę.

Darbo nė vienai netrūko: vienos 
puošė stovyklos stalą, kitos statė 
pastovyklės vartus ir tvarkė vyr. 
sesių stovyklavietę. Skambėjo 
dainos, linksmi balsai; tik kai kada 
viena arba kita sesė sudejuodavo: 
“Kaip galiu būti gamtos drauge ir 
kaip nors pamilti stovyklos muses 
ir uodus?” Teko viena ranka bai
dyti muses, o kita — uodus.

Detroito sesės ypač sunkiai 
dirbo, statydamos mašiną. Turbūt 
nori nukeliauti į vyčių pastovyklę 

arba pasidaryti “taksistės” ir ve
žioti kitas seses po mišką.

“Mamų ir močiučių” skiltis nori 
jaustis kaip namie. Jos įsikūrė 
labai gražiai, pakabindamos pintą 
krepšiuką su augalais ir išravėda- 
mos savo darželį.

Bostono sesės pasigedo vorų, tai 
iš virvių išpynė voratinklį — tur-

Po sporto 
rungtynių 
- laimėtoju 
šypsenos 
ir 
atžymėjimo 
kaspinai

Ragainės sesių būrelis klauso 
viršininkės nurodymų.

būt galvoja, kad taip darant bus 
saugiau: vorai neis į palapinę, bet 
pasiliks voratinklyje.

Lankymo metu kelios vyresnės 
sesės labai nudžiugo, pamačiusios 
ateinančius vyčius. Kai broliai 
trupučiuką uždusę atėjo, rūpestin
gos sesės išbėgo jų pasitikti.

Bet kitos sesės taip buvo įpuolu-
sios į savo darbus, kad visai neat
kreipė į brolius dėmesio; tik vėliau 
klausinėjo, kurios iš sesių kalba 
vyrišku balsu.

Visos RAGAINĖS sesės dirbo 
iki pat vėliavų nuleidimo, baigda
mos antrosios dienos stovyklos 
darbus.
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Iš Chicagos, Clevelando, 
Iš Toronto, iš Detroito — 
Pilna brolių, tartum grybų, 

. Po lapukais prismaigstyta.

Traukiniu ar autobusu, 
Sulėkė į vieną būrį. 
Šypsos sesės, tarška broliai 
Kur tiktai nepasižiūri:

Stoja burzgę autobusai 
Žalio miško pakraštyje, 
0 žvalus Švilpelė mūsų
Iš to džiaugsmo seilę ryja.

šešta Tautinė Stovykla 
Dieną naktį išsvajota, 
Va, čia pat, broleli mielas, 
Tik skubėki, nežiopsoki!

Ir, kuprinę savo griebęs, 
Tartum žiogas šoka Rimas 
Iš autobuso į aikštę —
Toks jausmų jo pakilimas.

Bet vadovas pasimaišė:
— Švilpa, grįžk atgal į būrį! 
Dar paklysi — nenaujiena... 
Piktas Švilpa, šnairiai žiūri.

***

Į stovyklą šią didžiulę 
Daug svečių jaunų pribuvo 
Švęst jaunystės šventę šviesią: 
Kas laivu, o kas lėktuvu,

Čia iš Bostono, New Yorko, 
Worchesterio, Montrealio, 
Philadelphijos, Omahos 
Kontingentai žengia, klega.

Net Brazilija tolioji 
Sako, atstovą atsiuntus. 
(Švilpa jo nepastebėjo: 
Vienas, mat, iš viso šimto!)

Gandai eina: toks mažiukas, 
Saulėje labai įdegęs...
Reiks sutikti šį tautietį, 
Prižadėjo sau Švilpelė.

Brolis Bronius sueiliavo, 
Aleksandras iliustravo 

0 Australijos šimtinės
Iš Sydnejaus, iš Melbourno, 
Adelaidės ir Canberros, 
Kur tik žiūri — eina, dunda!..

Oi, daug skautų suvažiavo
Iš plačių pasaulio tolių
Švęst jaunystės šventę šviesią 
Pas Kengūrų Žemės brolius!

Tu gerai apsidairyti, 
Stovi pastatas, štai, naujas. 
Švilpa visas džiaugsmu švyti, 
Ir jau savo mantą krauna...

Bet, kur buvęs, kur nebuvęs, 
Vėl vadovas pasisuko:
— Vyrai, jūsų palapinės 
Vienas kampas, va, nusmuko!

Skubos darbą — šunys gaudo; 
Reikia ją vėl perstatyti!.. 
Dirba, pluša jauni broliai, 
0 čia pradeda jau lyti!

Na, bet vyrai — ne iš cukraus, 
Neištirpo!.. Kaip bebūtų 
Baltinius tiktai padžiovė 
Lietuje, kad jie pradžiūtų...

*♦*

gv ,741210
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