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ĮVADASSumanymas išleisti specialų "Skautų Aido" numerį iškilo 1957 m. pabaigoje, belaukiant sukaktuvinių metų ir besvarstant, kaip galima būtų juos atžymėti savojo laikraščio puslapiuose. Be skelbto rasinio konkurso, kuris nesusilaukė patenkinamo atgarsio, buvo paskelbtas ir sis sumanymas išleisti specialų numerį vienetų veiklos apžvalgoms susumuoti ir tarpusavy pasidalyti nuveiktais darbais bei išryškinti dirbusius ir dirbančius vadovus. Pakartotinai buvo pranešinėjama, kad numeris numatomas išleisti prieš' IV TS arba vėliausiai Lapkričio 1 d. Deja, to padaryti nebuvo galima nei viena, nei kita data. Vienetų apžvalgos plaukė labai lėtai. Redakcijai teko nekartą priminti vienetams, kad paskubėtų siųsti medžiagą. Po priminimų atsirado dar keli vienetai, pritarę s'iam sumanymui. Šitaip palengva susidarė pakankamas kiekis medžiagos leidiniui, kurį išleidžiame kuklų, nepilną, kaip bandymą ir sugestiją panašiems apžvalginiams leidiniams ateityje. Leidėjais yra vienetai, kurie šiame leidinyje apie save rašo.Tenka pastebėti, kad, medžiagai labai sunkiai renkantis, buvo pasiūlymų to leidinio visai atsisakyti ir prisiųstus pinigus jo išleidimui pervesti reguliariems "Skautų Aido" numeriams leisti. Tačiau buvo vietovių, kurios tokį leidinį norėjo kada nors išvysti. Manome, kad ir vienus ir antrus patenkinsime, leidinį išleisdami.Kad leidinys negalėjo pasirodyti šių metų pradžioje, buvo ir nenumatytų kliūčių. "Skautų Aidas", didindamas savo puslapių formatą, turėjo techniškų persitvarkymų , kas taip pat pareikalavo laiko.Dėkojame vienetams ir jų vadovams, supratusiems šio leidinio reikšmę ir atsiuntusiems savo veikimo apžvalgas, tikėdami, kad leidinyje sutelkta medžiaga nors maža dalelyte kada nors padės beieškantiems žinių apie buvusią organizacijos veiklą išeivijoje. Red akcija
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BALTIJOS JUROS JŪRŲ SKAUTŲ TUNTAS
Po karo audrų atsidūrę Čika

goje pavieniai jūrų skautai ir jūrų 
budžiai negalėjo ilgai nusėdėti ant 
Michigan ežero kranto, stebėdami 
amerikiečių jaunuomenę ant van
dens. Ir štai, svajonės virsta tikrove: 
des'imt iniciatorių, buv. jūrų skau
tais Vokietijoje - 4 is’ Hanau, 3 is 
Seligenstadto ir 3 is’ Kempten - 
1950 m. vasario 19 d. įsteigia pir
mąjį "Kap. Kukučio" j. sk. laivą prie 
"Lituanica" sk. tunto. Laivo vado
vybę sudarė v. v. E. Jasiukaitis, 1. va

Tuntas dešimtmečio sueigoje

das, ps. B. Juodelis - pav. , vair. K. 
Miliūnas, adj. Laivą sudaro dvi 
j.sk. valtys, kurių vienai vadovauja 
v. v. A. Levanas.

Po kelerių mėnesių įsisteigia ir 
kitas j.sk. D. L.K. Mindaugo laivas, 
vadovaujamas v. Mod. Jakaičio. Bet 
po pusmečio abu laivai susijungia ir 
sudaro tvirtą jūrų skautų vienetą - 
"Kap. Kukučio” laivą. Jungtinio 
laivo vadovybę sudaro v. v. E. Ja
siukaitis - 1. vadas, v.v.Mod.Jakaitis 
- pav. ir v. v. A. Levanas - adj.

Šių jaunuolių kilnus pavyzdys ir 
tvirtas pasiryžimas tęsti skautavimą 
išeivijoje greit patraukia dešimtimis 
lietuvių skautų ir ne skautų. Įsistei
gia Nidos j.sk. ir Žilvino - jaun. 
j.sk. laivai.

Veikiant jau trims j. sk.laivams, 
1953 m. liepos 15, Nepr. Lietuvos 
j.sk. laivo "Budžio" žuvimo dieną 
jūrų sk. vadovai įsteigia pirmąjį jūrų 
budžių vienetą "Budys". Pirmuoju 
vieneto vadu buvo j.s. K. Aglinskas, 
pav. - j.s. A. Aglinskas, j.s. L. Knopf- 
mileris, adj. - v. v. E. Jasiukaitis. 
Jūrų budžių tikslas - ne vien tik pa
vyzdingai skautauti, bet ir plėsti 
jūrinę idėją lietuvių skautijos ir vi
suomenės tarpe.

Jūrų sk.ir budžių skaičiui žymiai 

padidėjus, 1955 m. vasario 16 d. , 
Lietuvos Nepriklausomybės Šventės 
dieną, visi keturi j.sk.vienetai at
siskiria nuo Lituanicos tunto ir įstei
gia pirmąjį j.sk. tuntą išeivijoje - 
"Baltijos Jūrą".

1955 m. lapkričio 19 d. Illinois 
U-te Urbanoje studijuojantieji j. sk. 
budžiai j.ps. E. Jasiukaitis, v. V. P. V. 
Vadopalas ir j.sk.b.k. sk.v. v. si. 
Z. Miliūnas įsteigia j. sk. b. vienetą 
tikslu skleisti j. sk. budžių idėjas 
studijuojančio lietuvių jaunimo 

tarpe.
Tunto vadovybę sudaro j.ps. E. 

Jasiukaitis - tunt. ps. E. Zobarskas - 
pav. ps. E. Vengianskas - adj. ir ps. 
E. Korzonas - garbės gynėjas. E.Ja- 
siukaičiui išvykus studijuoti, tunt. 
pareigas perima E. Zabarskas. Gi 
nuo 1956 m. lapkr. 1 tunto vairą 
tvirtai į rankas paima ps. E. Ven
gianskas. Organizacija sustiprėja ir 
veikla pagyvėja. Tuntas dalyvauja 
3-jų s,av. Jubiliejinėje Jūrų Skau
tijos Stovykloje suruoštoje 1957 m. 
rugpj. mėn. 35 metų Lietuvos Jūrų 
Skautijos įsisteigimo sukakčiai at
žymėti. 1958 m. dalyvauja IV-je 
Tautinėje Stovykloje, įvykusioje 
JAV Michigan valstijoje, kur tunto, 
j. skautai ir budžiai tinkamai atlieka 
pareigas,reprezentuodami jūrų skau- 
tiją žemyne.

Neskaitant bendrų ir visų skautų 
praktikuojamų švenčių, Kalėdų Eg
lučių, tuntas prisideda ir prie vi
suomeninių parengimų, ištiesdamas 
brolišką ranką sesėms jūrų skautėms 
ir kitiems žemyno vienetams, ar 
gražiai bendradarbiaujant su jūrų sk. 
Tėvų K-tu, kurio pirm, yra p. M. 
Mackevičius. Kiekvienais metais 
dalyvauja tradicinėje Skautoramoje 
ir Kaziuko Mugėje. Ruošia buriavi

mo ir jūrų skautų-čių vadovų kursus. 
Čia juos gerai pravedė ir daug darbo 
įdėjo j.ps. J. Raibužis, S. J. - jūrų 
skautų-čių dvasios vad. ir j.ps. A. 
Levanas.

Bendroje veikloje su amerikie
čiais jūrų skautais tunto broliai reiš
kiasi gaudami geriausius atžymėji- 
mus Oficialiuose Patikrinimuose, 
laimėdami plaukimo ir irklavimo 
varžybas ir gaudami už jas pereina
mąsias taures, kurios po trijų lai
mėjimų lieka tunto nuosavybe.

Per savo gyvavimo laikotarpį 
tunto broliai sukūrė tradicijas, kurias 
jie palaiko patys, ir kurias priima 
broliai amerikiečiai ir mūsų visuo
menė. Sausio 15 tuntas kartu su 
Mž. Lietuvos draugijomis ruošia 
Klaipėdos Krašto Atvadavimo minė
jimą. Kartu su broliais amerikie
čiais turi plaukiojimo sezono atida
rymą ir uždarymą ir - vainiko žuvu- 
siems į ežerą nuleidimo iškilmes 
(Memorial Day), tapusias reikšminga 
tradicija. Liepos 15 kasmet mini 
j.sk. laivo "Budys" su trimis j.skau
tais ir tragiško žuvimo Lietuvos pa
jūryje 1933 m. sukaktį. Dalyvauja 
Dariaus ir Girėno transatlantinio 
skridimo sukakties minėjime ir pa
rade. Tradicija tapo ir metinis jūrų 
skautijos vakaras, ruošiamas Čikagos 
lietuvių visuomenei.

Atskirai nuo tunto veiklos bro
liai aktyviai reiškiasi Liet. Stud.S- je, 
įvairiose jaunimo organizacijose ir 
ansambliuose ir akademikų Korp 1 
Gintaras. Čikagos Liet. Stud. S-gos 
pirmininkas yra j.ps. E.Šimaitis, o 
v. v. Stp. Lukauskas - revizijos K-jos 
narys.

JAV laivyno admirolas inspektuoja jūrų 
skautus. Iš kairės tunto vadovai
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Šiuo metu tunte yra virs šimtas 
j. skautų ir budžių, kurių tarpe dirba 
patyrę skautiško vadovavimo ir jū
rinio skautavimo srityse vadovai, 
vyr. broliai, stengdamiesi perduoti 
kiek galima daugiau žinių jaunes
niesiems broliams. Kai kurie yra 
baigę specialius gelbėjimo ir plau- 
kiojamųjų pastatų vedimo kursus už 
tunto ribų. Savoje buriavimo-mo
kykloje tuntas pilnai paruošė apie 
penkiolika kvalifikuotų buriuotojų, 
galinčių duoti gerą apmokymą.

Tunto broliai su Juodkrantės 
jūrų skaučių tunto sesėmis sudaro 

puikią tautinių šokių grupę "Neringą'j 
turėjusią daug pasirodymų scenoje, 
keletą televizijoje ir dalyvavusią 
I Tautinių Šokių Šventėje. Tunto 
krepšinio komanda ir plaukikai yra 
pasižymėję, užimdami geras vie
tas Vid. Vakarų ir Pabaltiečių Sporto 
Varžybose. Numatoma susiorgani
zuoti į nuolatinį jūrų Skautijos Sp. 
Klubą, sudarant galimybę daugiau 
lavintis įvairiose sporto šakose.

Skautiškai jūrinės veiklos sri
tyje yra daug naujų projektų ir su
manymų, kuriuos bus stengiamasi 
vykdyti, o taip pat išlaikyti skau

tiškai - jūrines tradicijas ir daugiau 
plėsti jūrinę idėją lietuvių visuome
nės tarpe.

Šiuos uždavinius tunto broliai 
stengiasi vykdyti, vadovaujami su
manaus j.sk. budžio v. vi. A. Butke
vičiaus - dabartinio tuntininko ir jo 
energingo adjutanto j.sk. b.k. vair. 
M. Maksvyčio. "Kap. Kukučio" lai
vui vadovauja j. bd. k. sk. v. si. G. 
Bubelis. ’Nidos laivui - j. sk. b. k. 
v. vi. T. Markvaldas, Žilvino lai
vui - j. sk. b. k. j'.ps. E. Šimaitis ir 
j. sk. vair..A. Aglinska-s, ir j. sk. bu
džių vienetui - j. sk. b. j. ps. A. Le- 
vanas. V. M.

BALTIJOS TUNTAS DETROITE
Skautai pradėjo organizuotis 

1950 m. spalių 8 d. Mirusio pries' 
kelerius metus skauto vyčio v. si. 
Vytauto Tarvainio iniciatyva buvo 
sušaukta skautų vyčių sueiga, kur 
įkurtas skautų vyčių Geležinio Vilko 
būrelis. Kitais metais pradėta or
ganizuoti vilkiukai. Veikta sklan
džiai ir sėkmingai. Vasario Še
šioliktosios šventės metu keturi vy
čiai ir keli vilkiukai davė įžodžius.

1951 m. atvykus s. Vladui Pau
žai, buvo sukviesta skautų vyčių ir 
vadovų sueiga, kuri sudarė branduolį 
įsisteigti Baltijos vietininkijai. Pir
muoju vietininku išrinktas s. VI. Pau
ža, pavaduotoju - skautas vytis, 
v. si. Vytautas Tarvainis. Vietininką 
1952 m. išrinkus JAV skautų vadeiva 
vietininko pareigas perėmė sk. v. 
v. si. Jonas Paruškevičius, pavaduo - 
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toju sk. v. v. si. Antanas Banionis. 
Suorganizuota vilkiukų Algimanto 
draugovė. Didesnį aktyvumą pradė
jo rodyti skautai vyčiai, vadovau
jami s.v. v. si. Vytauto Pileikos, vė
liau s. v. v.si. Zenono Rekašiaus. 
Neatsiliko skautų ir vilkiukų drau
govės. Vilkiukai išaugo į dvi drau
goves, kuriosna našaus darbo įdėjo 
s.v. v. si. Z. Rekašius, ps. Algiman
tas Vaitiekaitis, psl. A. Iljasevičius 
ir kiti. Vietininkui J. Paruškevičiui 
palikus Detroitą, nuo 1953 m. pa
baigos vietininkijai pradėjo vado
vauti ps. Vladas Šimutis. Buvo įsi
gyta ir pašventinta tunto vėliava.
1955 m. , skautų skaičiui pagausėjus, 
vietininkija persiorganizavo į tuntą.
1956 m. pradžioje tuntininku buvo 
paskirtas s. v. v. si. Davetas Dulaitis. 
Įkurta oro skautų Generolo J. Gus

taičio draugovė ir jūros skautų Ša
rūno Laivas, kuriam visą laiką sėk
mingai vadovavo j. ps. Jurgis Baublys. 
Gražia veikla ir savo įspūdingais 
modeliais neatsilieka ir oro skautai. 
1958 m. tuntininku skiriamas ps. 
A. Manvydas. Suorganizuota antras 
skautų vyčių Zenono Tarvainio bū
relis. Sudaryta skautų vyčių drau
govė. Nuo 1958 m. pabaigos tunti
ninku yra s. Vladas Pauža. Tunto 
šeimą sudaro skautai, skautai vyčiai, 
jūrų ir oro skautai.' Atgaivinami 
vilkiukai.

Nuo 1952 m. kasmet regulia
riai vyko tunto stovyklos. Reikš
tas! skautiškoje ir lietuviškoje veik
loje. Be skautiškų iškilmingų šven
čių, minėjimų, laužų,-suruošta eilė 
viešų parengimų - Naujų Metų su
tikimas, vaidinimų ir kita. Dides
nieji darbai atlikti glaudžiai bend
radarbiaujant su sesių skaučių Gabi
jos tuntu. Visą laiką talkininkauja 
skautininkai, kurie kartu su skauti- 
ninkėmis susiorganizavo skautininkių 
sambūriu. Nemaža pagelbsti skautų 
tėvai, rėmėjai ir bičiuliai. Dabarti
nis dvasios vadovas yra tėvas Tomas 
Žiūraitis. Tuntas, veiklą rutulioda
mas, kas kart tvirtesniu ir našesniu 
žingsniu rieda pirmyn, burdamas 
gausesnį skaičių skautų apie savo 
vėliavą. V. P.

Baltijos tunto Mindaugo skautų dr-vė 
IV TS.
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BOSTONO ŽALGIRIO TUNTO DEŠIMTMEČIO APŽVALGA
Gėrio mestas grūdas atžalyną rado 
visur, kur tik išsibarstė didžiosios 
skautų šeimos nariai. Skautai, vos 
apšilę kojas, pradėjo tęsti savo idėjų 
darbą, nes kiekvieno skauto širdyje 
lietuvių tautos didvyrio žodžiais 
tebeskamba: "Geresnio paminklo 
didvyriui nebus, kaip vykdyti jo 
idealą". . .

1949 m. liepos mėn. 20 d.si. Petras 
Peldžius, matydamas Bostone gra
žų jaunimo būrį, ryžtasi kviesti pir
mąją skautų vadovų sueigą, į kurią at
silanko: s. prof. Ignas Končius, ps. 
Pranas Pakalniškis, ps. Liudas Kon
čius, ps.Kostas Nenorta, ps. Edvar
das Zobarskas ir v. si. Apolinaras 
Treinys.

Šie pirmieji skautijos pionieriai 
Bostone energingai griebėsi darbo. 
Savo vadovu pasirinko garbingą s. 
prof. Igną Končių, skaučių reikalus 
tvarkyti ps. Anelę, Juškėnienę, skautų 
ps. Edvardą Zobarską ir sk. vyčių 
ps. Kostą Nenortą su Apolinaru Trei- 
niu.

Lietuviški laikraščiai prisipil
dė šių pionierių straipsniais, jie 
pirmieji papūtė trimitą "susirinki
mui", į kurį jautriai atsiliepė Bos
tono ir apylinkės jaunimas. Senajai 
lietuvių kartai skautų judėjimas bu
vo svetimas, bet nuoširdžiai jaunimą 
parėmė, skirdami jam būklą Ste
pono Dariaus ir Girėno legionierių 
name.

Rugsėjo mėn. 24 d. s. Gerardas 
Juškėnas sudaro Vilkų skiltį, prie 
kurios vėliau prisideda ir v. s. Vy
tautas Čepas.

Bostone pražydo skautiška graži 
jaunimo gėlė, kurios kvapas pa
sklido po plačią apylinkę. Tėvai, 
turintieji vaikus laikė sau už pareigą 
juos supažindinti su skautų vadovais, 
ir taip skautai veikiai išauga į vie- 
tininkiją, kuri susideda iš keturių 
bendrijų. Vietininku kviečiamas 
prof. s. Ignas Končius, skautėms 
skautams vadovauja - s. Valė Bar- 
mienė su ps. Kostu Nenorta. Prie 
Bostono prisijungia už 20 mylių 
gyveną Brocktono' skautai, kuriems 
vadovauja ps. Aldona Labuckaitė ir 
v. si. Jonas Monkus. Veikiai skautės 
įkuria vyr. skaučių Šatrijos Raganų 
skiltį, vadovaujama v. si. OI ės An- 
driušaitytės ir Kregždžių skiltį, 
vadovaujamą psl. Danguolės Pulkau- 
ninkaitės. Skautams vyčiams vado
vavo ps. Liudas Končius ir DLK Kęs
tučio dr-vei si.Algirdas Banevičius, 
su jos globėju s. Martynu Jurkšu. 
Dvasios vadovu pakviestas kun. Jonas 
Klimas, kuris iki šios dienos ne
paliko Bostono skautų.

1949 m. gruodžio mėn. 18 d. Da
riaus-Girėno patalpose įvyko pirmo
ji vietininkijos sueiga. Skaučių- 
skautų vienetai atsistojo tvirtai ant 
kojų ir 1950 m. birželio mėn. 21 d. 
persiskiria, sudarydami atskiras 

skaučių-skautų vietininkijas. Sesėms 
vadovauja ps. Ilona Kazlauskaitė ir 
broliams s. Vladas Petukauskas.

Gyvenimo aplinkybės vertė va
dovus nuolatos keistis, bet dėl to 
skautai nepabyra, priešingai dar 
daugiau susicementuoja į stiprius 
vienetus.

Skautų DLK Kęstučio dr-vei per 
šį dešimtmetį toliau darbą tęsia: 
ps. Tadas Naginionis, v.si. Vytautas 
Černius, v. si. Česlovas Kiliulis , 
v. si. Vytautas Strolia, si. Vytautas 
Klemas, ps. Apolinaras Treinys, si. 
Romas Šležas ir v.si.Vytautas Damb
rauskas.

1950 m. lietuviai, būdami stiprūs 
savo lietuviška dvasia, registruojasi 
Boy Scouts of America. Vadovau
jami s. Martyno Jurkšo, sėkmingai 
dalyvauja II JAV Tautinėje Stovyk
loje Valley Forge, PA. Amerikie
čiai įvertino stipria lietuvių skautų 
dvasią, lietuviškumą , o būdami 
laisvės mėgėjai, pripažįsta lietuvių 
vienalytį vienetą ,kaip atskirą Ame
rikos lietuvių skautų draugovę.

Tais pat metais skautų draugovė 
suruošia savo pirmąją stovyklą, Blue 
Hills miškuose.

1951 m. skaučių vietininkijai va
dovauja s. Lydija Čepienė. Dabar 
dar daugiau mergaičių užpildo skau
čių eiles, ir skautės persitvarko į 
Baltijos vietininkiją. Atsiranda tal-

1. Pirmieji pionieriai Bostone 1949 mt. 2. Pirmasis viešas skautų-čių pasirodymas Amerikos visuomenei 1949 mt.
3. Punios stovykla 1953 mt. 4. II-je JAV Taut.Stovykloje. 5. Tunto krepšininkai. 6. Tunto vadija posėdžiauja.
7. Mūsų vyčiai keliauja 1958 mt.
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kininkės: s. Elena Gimbutienė, s. Va
lerija Barmienė, ps. Aldona Labuc- 
kaitė, v. si. Olė Andriušaitytė, v. si. 
Dalia Puodelytė, v. si. Danguolė 
Pulkauninkaitė ir si. Vida Karosaitė. 
Reikia pastebėti, kad paukštytės 
praveda šešias radijo valandėles.

Skautų vietininkijai vadovauja 
ps. Liudas Končius. Tais pat metais 
įsikuria vyresnio amžiaus skautų 
Lapinų skiltis, kuriai vadovauja 
v. si. Algirdas Banevičius, v.si. Čes
lovas Kiliulis, si. Tautvydas Šležas, 
si. Vitas Koklys ir v. si. Vytautas 
Dambrauskas. Šiame laikotarpyje 
skiltis persiformuoja į Senųjų Lapinų 
skautų vyčių vienetą. Metų pabai - 
goję vienetas išleido rotatorium 
spausdintą laikraštėlį "Kimas", kuris 
ir ateityje lankė Bostono skautes- 
skautus per visą eilę metų. Susidaro 
paukštyčių ir vilkiukų būrelis, ku
rie yra sujungiami į vieną vienetą, 
vadovaujamą v. si. D. Puodelytės ir 
v. si. V. Strolios. Susidarius atskirom 
vietininkijom būreliai persiskiria 
ir netrukus išauga į paukštyčių - 
vilkiukų draugoves. Toliau vado
vavimą tęsia paukštytėms: si. Vida 
Karosaitė, psl. Vilija Čepaitė. 
Vilkiukams: v. si. Algirdas Banevi
čius, si. Česlovas Kiliulis, psl. Al
gimantas Žilinskas, v. si. Raimun
das Mieželis, v. si. Romas Bričkus. 
psl. Herkulis Strolia, sk. Gintaras 
Čepas ir s. Mykolas Manomaitis.

1952 m. vasarą skautės tiek sustip
rėja, kad savarankiškai suruošia 
stovyklą "Kirbynės" vardu, tuo tar
pu skautai ir neatsilieka, jie sto
vyklauja "Rambyne". Abi stovyklas 
gausiai lanko ne tik tėveliai, bet 
ir lietuviška visuomenė.

Skautės vis darbuojasi per Min- 
kų radijo valandėlę, suvaidinta 
N.Mazalaitės legenda "Kalėdų Ke
lionę", kurią visuomenė labai šiltai 
priėmė. Tas padeda Birutės dr-vei 
išaugti iki 40 skaučių, kurios su
rengia tradicinę Vilniaus miesto 
"Kaziuko Mugę" su savo darbo 
rankdarbiais.

1953 m. iš v. si. Irenos Končienės 
vietininkiją perėmė s. Elena Gim
butienė.

Skautų tarpe tuo metu vyko 
darbas taip pat. Senųjų Lapinų Sk. 
Vyčių būrelis atstovauja Bostoną 
35 metų jubiliejinėje stovykloje 
prie Niagara krioklių, jaunesni skau
tai stovyklauja suruoštoje "Punios" 
stovykloje.

1954 m. vietininkiją perėmė ps. 
Algirdas Banevičius, su kuriuo 

skautai daro drastišką žingsnį: iš 
Tautiniame Name esančio apleisto 
rūsio įrengiamas skautams būklas. 
Čia buvo sunkus ir kietas darbas, 
tačiau s. Mykolas Manomaitis su 
pagelbininkais sk.Werneriu Mikaičiu, 
v. si. Romu Bričkum ir skautais įvei
kė jį, be 4 mėnesių diena dienon 
įtempto darbo, įdėta buvo ir 480 
dolerių. Ten pat pavyksta suorgani
zuoti ir lietuvišką biblioteką, kuri 
buvo praturtinta ne tik naujosios, 
bet ir senosios kartos lietuvių. Bos
tono LTS skyrius nupirko puikią kny
goms spintą. Skautų būklo įrengimui 
buvo reikalinga ir visuomenės pa
galba, sudarytas tėvų komitetas, ku
ris glaudžiai bendradarbiauja ir 
šiandien.

Darbingi melai buvo ir skau
tėms, kurios surengė didingą Vasa
rio 16-sios minėjimą,įsigijo Birutės 
dr-vės vėliavą. Per jos krikštynas 
mecenatais buvo p. I. Jurėnaitė ir 
p. Jonas Tuinyla, kurie šia proga 
paaukojo po $200. Buvo pravestas 
didžiulis bendras laužas, į kurį lau- 
žavedžiu pakviestas Brolijos laužave- 
dys s. Vilius Bražėnas. Paukštytės pir
mą kartą stovyklavo Putnamo seselių 
ūkyje, o skautės su skautais "Ram- 
byno" stovykloje, kuriai vadovauja 
ps. Algirdas Banevičius ir ps. Dalia 
Barmutė. Grįžę iš stovyklų skautai 
dalyvauja Genocido parodoje, apie 
kurią plačiai rašė amerikiečių 
spauda.

Kuriasi skautiški vienetai Bosto
ne. Pradeda veikti Taurų skiltis, ku
riai vadovauja psl. Eimuntas Mickū
nus, vėliau skiltis persiformuoja į 
jūros skautų valtį ir pareigas perima 
v. si. Raimundas Mieželis, jam iš
vykus, toliau tęsia darbą v. si. Romas 
Veitas, ps. Tadas Naginionis ir jūr. 
sk. Gediminas Skabeikis. Kaimy
nystėje, Brocktone, įsikuria DLK 
Vytauto dr-vė, kuriai vadovauja 
psl. Vytautas Dilba, vėliau perima 
draugovę sk. Antanas Petkelis; po jo 
psl.Vytautas Savickas, Gediminas 
Kurpis.

1955 rm Bostono vietininkiją iš
auga į Žalgirio tuntą. Ilgai netrukus 
tuntas kviečia New Yorko vaidintojų 
grupę, kurie suvaidina "Buhalterijos 
Klaidą". Paukštytėms, vilkiukams 
yra suruošiamas margučių vakaras, 
skiltininkams lavinimo mokykla, 
visiems vienetams pravedamos prak
tiško skautavimo varžybos. Senieji 
Lapinai dalyvauja "Sk. Aido" va
juje, kur laimi I vietą rekordine 
pergale ir atsiekia gražius rezulta - 
tus LSB paskelbtame dainų konkurse. 
Tuntas siunčia skautų skiltį į VIU 
Džiamborę Kanadoje. Vasarą vilkiu

kai stovyklauja rajoninėje vilkiukų 
stovykloje, skautai su skautėmis 
"Šilainės" stovykloje, o vyresniam 
lietuviškam jaunimui lapinai su
ruošia savaitgalio stovyklą "Banga". 
Tais pačiais metais įsisteigia pro 
sk. "Lituanica II" būrelis, kuriam 
vadovauja v. si. Antanas Levinas, 
vėliau jį pavaduoja vadovai psl. Al
gimantas Gustaitis, psl. Algimantas 
Adomkaitis ir psl. Herkulis Strolia.

1956 m. Baltijos skaučių vietininki- 
ja įsigyja tunto teises, susideda iš 
paukštyčių Neringos dr-vės, vado
vaujant v.si. Vilijai Čepaitei, skau
čių DLK Birutės dr-vės, vadovau
jant v. si. Birutei Banaitytei, vy
resniųjų skaučių kand.Vaivų skilties, 
vadovaujant ps. D. Labuckaitei ir 
vyresnių skaučių Lazdynų Pelėdos 
vieneto, vadovaujant v. si. Irenai 
'lYeinieneh Vasario mėn.' 22 d. 
s. Lidijai Čepienei įvedus "Mąstymo 
Dieną" tradiciniai paliko dar ir 
šiandien. DLK Birutės dr-vė daly
vauja Amerikos GSA įkūrėjos Juliet 
Low gimtadienio minėjime, kur 
pirmą kartą skaučių tarpe pager
biama Lietuvos vėliava.

Skautės, skautai stovyklauja 
rajoninėje "Neries", "Nemuno" sto
vykloje, dalyvauja skaitlingai są- 
skridyje Washingtone, kurio tikslas 
buvo pademonstruoti Amerikos vi
suomenei lietuvių kultūrinį lobyną 
bei sąmoningą kovą -už Lietuvos 
laisvę.

Įsisteigia naujas sk. vyčių vie
netas, Herkaus Montės vardu pasi
vadindamas. Jam vadovauja v. si. 
Romas Venckus.To išvadoje sudaryta 
ir vyčių draugovė su vadu v. si. Vy
tautu Strolia.

Tuntą perima v. si. Antanas Le
vinas, kuris, tose pareigose neilgai 
pabuvęs, perduoda jas v. si. Česlovui 
Kiliuliui.

1957 m. Bostono skautės ir skautai 
dalyvauja latvių skautų šventėje, 
Paukštytės, vilkiukai sustiprėjo, 
švenčia savo trijų metų sukaktį, šia 
proga s. Mykolo Manomaičio pastan
gomis, padedant tėvų komitetui, 
mecenatai p. Nemaksey ir p. Lem
bert as įteikė paukštytėms, vilkiu
kams 6 šilkines vėliavas. Dauguma 
skautų vyčių yra pašaukti atlikti 
karinę prievolę. Skautybės ryšiui 
nenutraukti įsteigiamas korespon- 
dencinis "Lapinų Klajūnų" būrelis, 
vienetas leidžia savo tarpe informa
cinius laiškus, jam vadovauja ps. 
Česlovas Kiliulis. Bostono skautai 
su Worcester'io skautų junginių da
lyvauja 4-toje Amerikiečių Tautinė-
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Garbės ženklais atžymimi vadovai.

Apdovanojami tuntų rėmėjai.

Imliai dešimtmečio sueigoje.

je Stovykloje, iškeldami savo tri
spalvę. Šiam reprezentaciniam vie
netui vadovauja s. Mykolas Mano- 
maitis. Po stovyklų oro skautai pa
stato komediją "Svetimos Plunks
nos", kur atsilanko gražus būrelis 
skautų, tėvų, bičiulių.

1958 m. skaučių tuntą perima ps. 
Irena Nenortienė. Bostono skautės, 
skautai, abiejų tuntininkų vado
vaujami, skaitlingai dalyvauja IV 
Tautinėje Stovykloje. Tai reikia pri
skirti prie vieno iš didžiausių darbų 
Bostono skautų gyvenime. Skautės, 
kaip ir kiekvienais metais, surengė 
tradicinę "Kaziuko Mugę", vilkiu
kai dalyvavo rajono III vilkiukų 
stovykloje, kuriai sumaniai vado
vavo s. Mykolas Manomaitis, išleido 
visą pilną būrelį į skautų eiles, 
skautai persiformuoja į sk. vyčių 
kand. būrelį Dr. J. Aleknos vardu, 
kuriam vadovauja si. Bronius Banai
tis, o skautės sudarė vyresniųjų 
skaučių draugovę su vadove ps. Irena 
Laurinaitiene.

1959 m. skaučių, skautų tuntams 
vadovauja ps. Vida Kleinienė ir jau 
trečius metus bevadovaująs s. Apo
linaras Treinys. Bostono skautės, 
skautai stovyklauja rajono "Ramby- 
nas II" stovykloje. Skautė Skirmantė 
Makaitytė atstovauja Bostono lietuvių 
skautę "Senior Roundup" Colorado, 
apie kurią ji plačiai rašo amerikie
čių spaudoje.

Ir pagaliau baigiant dešimtmetį 
abu tuntai Baltijos ir Žalgirio su
ruošia didžiules iškilmes, su taip 
reikšminga tėvų komiteto pagalba. 
Pradedama diena Šv.Mišiomis, po 
pietų įvyksta iškilminga tuntų sueiga, 
laužas ir užbaigiama šokiais. Da
lyvių skaičius labai gausus. Skautai 
čia pasisemta tos tikrosios skauta- 
vimo dvasios ir grįžta į namus su 
didžiausiu užsidegimu skautauti. 
Tėveliai, skautiškos šeimos bičiu
liai mus remia.

Žengiant į naują dešimtmetį, 
skautes ir toliau pasilieka vesti ps. 
Vida Kleinienė, o broliams vado
vauti ateina ps. Mykolas Subatkevi- 
čius.

Sesės skaito įsakymus dešimtmečio sueigoje.
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CLEVELANDO LIETUVIAI SKAUTAI
1959 m. Cleveland© lietuviai 

skautai minėjo savo veiklos 10 m. 
sukaktį. Clevelande apsigyvenusio 
v. s. Vinco Kizlaičio iniciatyva ir 
pastangomis 1949 m. liepos mėn. 
23 d. suorganizuota pirmasis vie
netas - D. L. K. Vytauto D. skautų 
draugovė, tų pačių metų spalių mėn. 
9 d. įsteigtas ir S. Daukanto skautų 
vyčių būrelis. Tuodu vienetu ir su
darė Clevelando skautų vietininkija. 
1955 m. spalių mėn. 30 d. vieti- 
ninkijai išaugus ir sustiprėjus, Cle
velando skautai gavo tunto teises ir 
pasivadino PILĖNŲ tuntu.

Vietininkijai ir vėliau tuntui 
vadovavo šie skautininkai: 1) v. s. 
Vincas Kizlaitis (nuo 1949.XII. 1 
iki 1951. VI. 30), 2) ps. Zenonas 
Dučmanas (nuo 1951. VI. 30 iki
1952. X.1), 3)Jūr. v. s. Vladas Pe- 
tukauskas (nuo 1952.X.1 iki 1953. 
XI. 8), 4) ps. Rimv. Bajoraitis (nuo
1953. XI.8 iki 1955. 1. 11), 5) v. s. 
Void. Šenbergas (nuo 1955.1.11 iki 
1955. III. 25), 6) s. Vytautas Kaman- 
tas (nuo 1955. m. 25 iki 1957.XI. 3) 
7) v. s. Pranas Karalius (nuo 1957. 
XI. 3.)

Tunte veikia šie vienetai:
1) D. L. K. Vytauto D. skautų 

draugovė (įsteigta 1949. VII. 23) , 
2) S. Daukanto skautų vyčių būrelis 
(įsteigtas 1949.X.9), 3)D.L.K.Kęs
tučio j. sk. draugovė (įsteigta 1951. 
VI. 30), 4) Kap. St. Dariaus jūrų sk. 
laivas (pirmoji valtis pradėjo veikti 
1951. IV. 23), 5) M. Jankaus jūrų 
Budžių įgula (įkurta 1955. X. 30), 
6) Skautininkų Ramovė (veikia nuo 
1951 m.)

PAMINĖTINI TUNTO BEI JO VIENETŲ 
ŽYGIAI IR DARBAI

(Chronologine tvarka)

1949 m. Veikia Vytauto D. skautų 
draugovė. Narių verbavimas, ruo
šimasis pat. laipsnių egzaminams, 
įžodžiui, iškylos, miesto bei jo 
apylinkių pažinimas. Sąlygos veikti 
sunkios. Patalpų gauti sueigoms 
sunku. Finansinės paramos taip pat 
nėra.
1950 m. Aktyviau reiškiasi Vytauto 
D. sk. draugovė. Antrasis vienetas 
- skautų vyčių būrelis ypatingos 
veiklos neparodo.
1951 m. liepos mėn. septyni DLK. 

Vytauto D. skautų draugovės skautai 
dalyvauja Čikagos skautų stovykloje. 
Varžybose laimi I vietą. Dides
niąją dalį išlaidų apmoka draugi
ninkas v. s. V. Kizlaitis.

Rugsėjo mėn. Clevelande įvyko 
J. A. V. rajono Brolijos skautų va
dovų sąskrydis. Gražiai atliko visus 
sąskrydžio organizavimo darbus vie
tininkas ps. Z. Dučmanas ir jo va
dovaujami vienetai. Daug pagel
bėjo ir skautų tėvai.

1952 m. Liepos - rugpiūčio mėn. 
įvyko pirmoji viet-jos stovykla Neu- 
rų ūkyje. Vadovavo ps.Z.Dučmanas.

Skautai aktyviai dalyvauja vi
suose skautiškų bei tautinių švenčių 
paminėjimuose, iškilmėse.

Bokšto statymas IV TS

1953 m. Rugp. mėn. įvyko antroji 
viet-jos vasaros stovyklą. Dalyvavo 
40 skautų. Vadovavo ps. Rimvydis 
Bajoraitis.

Tą pačią vasarą viena skiltis da
lyvavo vyr. skautų stovykloje Niaga
ra Falls apylinkėje.

1954 m. Birželio mėn. įvyko tre
čioji vasaros stovykla Čiutos ūkyje. 
Vadovavę sk. vyt. Vytautas Koklys. 
Spalių mėn. įvyko skautų vakaras - 
laužas.

1955 m. Liepos mėn. įvyko ket
virtoji vasaros stovykla Mather 
Scouts Reservation miške prie Hamb- 

den. Dalyvavo 50 skautų. Vadova
vo v. s. V. Šenbergas ir v. s. V. Kiz
laitis (po savaitę).

Clevelando skautininkų ramovę 
sudarė Brolijos Vadovų korespon- 
dencinės sueigos prezidiumą ir pra
vedė sueigą. Vadovavo ramovės se
niūnas v.s. Pr. Karalius, sekretoria
vo s. Ger. Juškėnas.

Konfliktas dėl vienetų registra
cijos. Tunto vadovybei įregistravus 
tris vienetus į BSA, dalyje lietu
viškosios visuomenės buvo sukelta 
labai nedrauginga akcija. Vadovavo 
tai akcijai buvęs tėvų komitetas bei 
dalis seserijos skautininkių. Du Pi
lėnų tunto skautininkai pasitraukė iš 
tunto. Kiti visi vadovai liko vieningi. 
Kaip pasekmė to konflikto, Cleve
lande įkurta Lietuvių Budžių orga
nizacija, globojama Dr. K. Pautie- 
niaus. Visuomenė buvo klaidinama, 
kad L. Budžiai esą tikrieji Lietuvos 
skautų tradicijos tęsėjai,o įregistruo
tieji esą Amerikos skautai. .. Klai
dingai informuojamai visuomenei 
supažindinti su tikrąja dalykų padė
timi Pilėnų tuntininkas s. V. Kaman- 
tas kreipėsi į įtakingesniųjų organi
zacijų vadovybes su ilgais ir išsa
miais memorandumais. Be to, 
1955. VI. 21 Pilėnų tunto vadija pa
skelbė visuomenei, kad atlikus re
gistravimosi prievolę BSA organiza
cijoje, kaip to reikalauja USA įsta
tymai, neprarasta galimybės veikti 
lietuviams skautams kaip tautiniam 
vienetui pagal lietuviškas programas 
ir dvasią. Priešingai, įteisinus pa
dėtį, atsiranda daug ir gerų progų 
kelti Lietuvos va-rdui Amerikos jau
nuomenės ir visuomenės tarpe, įgyti 
draugų.

Dar tų pačių metų vasarą net 40 
pilėniečių padaro ekskursiją į VIII 
Pasaul. Džiamborę Kanadoje.

Skautininkų ramovė sudarė ko
misiją, kuri paruošė LSS ir LSB sta
tutų projektus. Tie projektai .buvo 
atidžiai apsvarstyti Ramovės visu
mos sueigose. Juose pravesta daug 
naujų organizacijos principų.

Skautininkų ramovės nariai 
v. s. Pr.Karalius, s. Ger. Juškėnas ir 
s. B. Rėkus sudaro Brolijos skautų vy
čių skyriaus vadovybę.

Spalių mėn. išrenkamas Pilėnų 
tunto Skautų Tėvų-Rėmėjų Komitetas 
(kurs veikia skyrium nuo Seserijos).

Kalėdų gerasis darbelis praves
tas su didele sėkmė; Vokietijoje pa
silikusi ems seneliams surinkta$92.65,
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Vytautėnai pagerbia JAV nežinomą karį Washingtone 1956 mt.

o Vokietijoje veikiantiems skau
tams paremti - $92.15. Ypač pa
sižymėjo Vytauto D. draugovė, kuri 
ne tik aukas rinko, bet ir visokiais 
galimais būdais uždirbo, ir ji viena 
sukėlė net $52.15.

1956 m. Gegužės mėn. D. L. K . 
Kęstučio jaun.skautų draugovė, va
dovaujant draugininkui ps. VI. Ba
cevičiui, gražiai pasirodė Clevelan- 
do amerikiečių skautų parade (iš vi
so dalyvių buvo 18.000).

Birželio mėn. 16 - 17 d. būrys 
Vytauto D. draugovės skautų, vado
vaujant v. s. V. Kizlaičiui, dalyvavo 
lietuvių sąskrydyje Washingtone. 
Būdami gražiai ir vienodai unifor
muoti, jie gražiai atstovavo Lietu
vos Skautų Broliją visose svarbes
nėse iškilmėse. V. s. V. Kizlaitis ap
mokėjo kelionę 6-tos išvykos daly
viams.

D. L. K. Vytauto draugovė (BSA 
registruota Nr. 311) už savo veiklą, 
gerą skautiškosios programos ėjimą, 
susitvarkymą ir drausmę pripažinta 
garbės vienetu Cleveland© 5 D įstrik- 
te. Tų metų iškyloje draugovės 2 
skiltys laimėjo pirmąją vietą.

Įvykusioj prie Windsoro (Kana
doje) skautų vyčių ir vyr. skaučių 
"Laisvosios Tėvynės" stovykloje da
lyvavo nemažas būrys ir Cleveland© 
skautų vyčių. Ps. R.Minkūnas buvo 
tos stovyklos adjutantu.

Tunto vasaros stovykla įvyko 
Mather Scouts Reservation. Dalyvavo 
31 skautas (vien tik Vytauto D. 
draugovė). Vadovavo v. s. V. Kiz
laitis.

Vadovų stovykloj Tabor farmoje, 
Mich. dalyvavo 20 clevelandiškių. 
Clevelandiškiai pravedė pašnekesį 
"Tautinis auklėjimas".

1957 m. Vasaros stovykla prie Round 
-up ežerėlio. Dalyvauja 32 skautai. 
Vadovauja v. s. V. Kizlaitis.

Jubiliejinėj Jūrų Skautų stovyk
loj prie Custer, Mich, dalyvavo 
8 pilėniečiai su savo burlaiviu. Sto
vyklai vadovavo Cleveland iškis j. v. 
s. VI. Petukauskas.'

Kalėdų proga surinkta $62.00 
Vokietijoje pasilikusių senelių Kū- 
čioms.

Pradeda darbą L. S. S. Jubilieji
nės Tautinės Stovyklos organizavimo 
Komisija, į. kurią įeina po 5 narius 
iš abiejų Cleveland© Seserijos ir 
Brolijos skautininkų ramovių. Pir
mininkauja v. s. Pr. Karalius.

Lapkričio mėn. 24 d. Lietuvių 
salėje įvyko Skautų Tėvų ir Rėmėjų 
suruoštas vakaras. Gauta pelno apie 
$300.00, kuris numatytas skirti 
Tautinės Stovyklos reikalams (pa
remti Pilėnų tunto kontingentui). 
Energingai veikia Tėvų Komitetas, 
vadovaujamas Edv. Steponavičiaus.

Gruodžio 1 d. Lietuvių salėje 
įvyko Kap. St. Dariaus jūrų sk. laivo 
suruoštas vakaras. Vaidino Montrea- 
lio artistai "Baltaragio Malūną". 
Publika netilpo į salę. Pasisekimas 
didelįs. Tvarka pavyzdinga. Pelno 
gauta apie $400. 00 ( numatyta nau
jam laivui). Daugiausia dirbo laivo 
vadas j. ps. Pr. Petraitis. Gražiai ir 
originaliai dekoruota salė (daug 
darbo įdėjo visas vienetas). Parėmė 
ir j. skautų tėvai.

1958 m. Birželio mėn. Mather 
Scout Reserv. įvyko Vytauto D. drau
govės stovykla pasiruošti I pat. 
laipsnio egzaminams. Vadovavo 
draugininkas sk. v. Algis Garlauskas. 
Stovykla pavadinta "Miško Brolių" 
vardu. Talkininkaujant skautinin - 
kams - instruktoriams stovykla pra

vesta labai sėkmingai. Gražus būre
lis vytautėnų įgijo siektus pat. laips
nius ir visa eilė naudingų specialy
bių .

Tą pat mėnesį BSA Cleveland© 
5 Districto konkursinėj stovykloj dvi 
mūsų Vytauto dr-vės skiltys jau ant
rą kartą laimėjo pirmąją vietą ir 
garbės vieneto vardą.

Energinga ruoša Tautinei sto
vyklai. Tėvų Komitetas paskelbia 
aukų rinkimo mėnesį ir surenka apie 
$700. 00. Tatai įgalina tuntą įsigyti 
naujų palapinių ir kito reikalingo 
didesniam kontingentui stovyklinio 
inventoriaus.

Savaitę prieš- TS pradžią Pilėnų 
tuntas išsiunčia pijonierių skiltį, ku
ri drauge su Detroito pijonieriais 
atlieka paruošiamuosius TS įrengimo 
darbus.

Rugpiūčio mėn. IV Tautinėj 
Stovykloj Highland, Mich., daly
vauja 62 clevelandiškiai (įskaitant 
ir skautus akademikus). Kontingen
tas paskirstytas į dvi pagrindines 
grupes: skautai (vad. sk. v. Alg. Gar
lauskas) ir jūrų skautai (vad. valt. 
R. Dumbrys ir Šar. Pečkus). Skautai 
vyčiai ir akademikai atskirų vienetų 
nesudaro, bet prisijungia prie savo 
šakų pastovyklių. Pilėnų t. skauti
ninkai dirba bendrajame TS štabe - 
v. s. Pr. Karalius Stovyklos pirmi
ninkas, s. Ger. Juškėnas - spaudos 
vad., s. B. Rėkus - radijo tinklo va
dovas, v. s. V. Kizlaitis - atskaito
mybės vadovas.

Baigiantis TS paskelbiama, kad 
už pavyzdingą tvarkymąsi ir draus
mė Jūrų skautų pastovyklėj pirmoji 
vieta pripažinta Cleveland© jūrų 
skautų kontingentui. Skautų pasto
vyklėj Cleveland© kontingentas ga
vo antrąją vietą .

Lapkr. 27 d. Jubiliejinėj tunto 
sueigoj Pilėnų tuntui įteikiama 
Tėvų Komiteto parūpinta ir skauto 
Grigaliūno motinos labai gražiai 
išsiuvinėta vėliava. Vėliavą šven
tinant, krikšto tėvais buvo paskuti
niojo L. Skautų Šefo ir Lietuvos Pre
zidento žmona S. Smetonienė ir 
JAV Lietuvių Bendruomenės P-kas 
St. Barzdukas. Iš jaunosios vadovų 
kartos - ps. J. Laikūnaitė ir ps. Rem. 
Vizgirdas.

Vasario 16 šventės proga tunto 
reikalų vedėjo v. s. V. Kizlaičio ini
ciatyva ir rūpesčiu tuntas surinko 
aukų ir nupirko kankles ir komplek
tą lietuviškų plokštelių ir išsiuntė 
Punsko lietuvių jaunimui.

Kovo mėn. Clevelande įvyko 
draugiškos sportinės varžybos tarp 
Detroito skautų ir Cleveland© skautų 
komandų. Jų organizatorius čia 
Clevelande ir mecenatas buvo v. s. 
V. Kizlaitis.
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Jūr. v. s. VI. Petukauskas aiškina apie laivo kompasą.

1959 m. Paskelbus Brolijos Jubilie
jinių varžybų davinius paaiškėjo, 
kad JAV Vidurio rajone varžybų 
laimėtojų eilėje buvo nemaža ir 
Pilėnų tunto vienetų ir pavienių 
skautų, būtent: a) jaun. skautų jūr. 
skautų grupėje pirmą vietą laimėjo 
St. Dariaus laivo bebras Vyt. Stoškus, 
b) Skautų grupėje antrąją vieta-Vy
tauto D. dr-vės skautas ps. Kęstutis 
Gaižutis, c) Jūros skautų grupėje vi
sas tris pirmąsias vietas gavo Kap. 
St. Dariaus laivo j. skautai: valt. G. 
Sniečkus, valt. Rim.Dumbrys ir j.sk 
J. Stimburys. Skilčių grupėje: a)Jaun. 
skautų, jūros skautų grupėje - Da
riaus laivo Bebrų valtis - pirmą 
vietą, b) Skautų grupėje - Vytauto 
D. dr-vės Apuokų skiltis antrąją 
vietą, c) Jūr. sk. grupėje - Dariaus 
laivo Narų valtis - 1 vietą, Dariaus 
laivo Ryklių valtis - 2 vietą. Drau
govių ir laivų grupėje: skautų - Vy
tauto D. draugovė - 2 vietą, j. skautų 
- kap. Dariaus laivas - 1 vietą.

Kovo 21 d. įvyko sportinės 
varžybos - žaidynės tarp Vytauto D. 
draugovės ir Kap. Dariaus laivo ko
mandų. Dovanas nugalėtojams įtei
kė tėvų komitetas ir skautininkų 
ramovė.

Gegužės 23 d. Kap. Dariaus 
jūrų sk. laivas, vadovaujant j.ps. Pr. 
Petraičiui, suruošė vakarą. Labai 
daug ir nuoširdžiai dirbo visa laivo 
įgula, nepaprastai išpuošiant Lietu
vių Namų sales. Gastroliavo Toronto 
artistų grupė su veikalu "Bevardis". 
Nesusirinkus daug publikos, pelno 
tegauta $40.00. Šiaip vakaras pa
vyko gerai.

Vasario mėn. 20-22 d. Buckey 
Amer. Skautų Tarybos žiemos sto
vykloj prie Tusca Zoar dalyvavo 
specialiai pakviesti Pilėnų tunto at
stovai su ps. Rem. Vizgirda pryšaky. 
Mūsų atstovai buvo dėmesio centre, 
sukeldami visų stovyklos dalyvių di
delį susidomėjimą Lietuva ir jos 
skautais.

Balandžio mėn. Pilėnų skautų 
grupė, vadovaujama ps. R. Vizgirdos, 
atstovavo Broliją vengrų skautų są
jungos iškilmėse, Clevelande.

Vytauto D. skautų draugovė tu
rėjo dvi atskiras "Miško Brolių" sto
vyklas Mather Scouts Reservation 
stovyklavietėj. Vadovavo draugi
ninkas s. v. v. si. Alg. Garlauskas.

Vasarą Vytauto D. dr-vės repre
zentacinė skiltis dalyvavo BSA Cle
veland© 5 Districto konkursinėj iš
kyloj ir trečią kartą iš eilės laimėjo 
pirmąją vietą ir galutinon nuosavy
bėn dovaną - trofėją.

Rugp. mėn. prie Pymatuning 
ežero įvyko jungtinė stovykla,kurio
je kaip savarankūs stovykliniai - 
ūkiniai vienetai 2 savaites stovyk
lavo Kap. Dariaus jūrų skautų laivo 
skautai ir D. L. K. Kęstučio draugo
vės jaunesnieji skautai ir skautai. 
Stovyklos vadovas buvo j. v. s. VI. 
Petukauskas. Kęstučio dr-vės sto
vyklos globėju buvo s. V. Civinskas, 

Broliai prie skautų darbeliais papuošto "Dirvos" redakcijos lango,

vadovu - v. si. P. Zygas. Stovyklos 
dalyvių skaičius - 40. Stovykla 
suorganizuota Jūrų Skautų ir Baltijos 
Budžių pastangomis.

Lapkr. 15 d. Vytauto D. drau
govės iškilminga sueiga - vakaras, 
minint 10 metų draugovės gyvavimo 
sukaktį. Ta proga buvo suruošta vaiz
dų ir draugovės laimėtų pasižymė
jimo ženklų parodėlė.

Lapkr. 22 d. Pilėnų ir Neringos 
tuntų bendra sueiga - vakaras. Pami
nėta Lietuvos kariuomenės atkūrimo 
sukaktis, įteiktos dovanos, pasižy
mėjimo ženklai, duota įžodžiai, 
pravestas laužas, pasilinksminta.

Bendros pastabos: Šioj apžval
goj dėl vietos stokos nepaminėta 
atskirai kas metai ruošiami įvairūs 
paminėjimai skautiškų ar tautinių 
švenčių progomis. Nepaminėtas taip 
pat ir aktyvus skautų dalyvavimas 
kitų organizacijų ruošiamose šven
tėse, iškilmėse ir minėjimuose. Taip 
pat neaprašyti programiniai vienetų 
darbai, kaip tai sueigos,iškylos irt.t.

Kas metai Vytauto D. dr-vė 
ir Dariaus laivas ruošia skautiškas 
parodėles krautuvių bei įstaigų 
languose. Tos parodėlės yra labai 
gera ne tik skautybės, bet ir Lietu
vos propagandinė proga. BSA Cle- 
velando skautų vadovybė už tas pa
rodėles mūsų vienetams duoda aukš
tus pagyrimus.
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GELEŽINIO
Karo audroms pasibaigus ir pra

dėjus lietuviams emigruoti į įvai
rias pasaulio šalis, nemažas jų skai
čius patraukė ir Montrealio. link, o 
kartu su jais ir Vokietijoje buvusių 
skaučių grupelė. Jos nieko nelauk
damos, 1948.6.10 d., vadovauja
mos ps.I.Kemežytės (Lukoševičienės) 
įkūrė Vaivų Vyr. Skaučių Draugovę. 
Čia ir prasidėjo skautybės užuomaz
ga Montrealyje. Tų pačių metų pa
baigoje jos uždegė pirmąjį lietuvių 
skaučių lauželį Kanadoje ir parodė, 
jog sesės veikia, o broliai - miega.

Federacijos skautų džiamborėje

Tačiau broliai irgi nepasidavė. 
1949.1.30, raginami s. v. v. si. J. Pa- 
rojaus, įkūrė Dr. J. Basanavičiaus 
Skautų Vyčių Draugovę. Nepasibai
gus metams, draugovei priklausė 35 
nariai. Broliui J. Parojui pasitraukus, 
draugovės vadovavimą perėmė s. v. 
v. si. S. Naginionis. Draugovė pra
dėjo sparčiu žingsniu žygiuoti skau
tiškuoju keliu. 1950 m. pavasarį 
s. v. v. si. Ramanauskas įkūrė Vanagų 
skiltį ir tapo jos skiltininku.

Skautiškos veiklos pagyvinimui 
1950.4.22 buvo įkurtas Montrealio 
Skautų-čių tuntas, vadovaujamas 
brolio S. Naginionio. Tuoj pat iš
dygo vilkiukų būrelis - vadovas si. 
J. Kibirkštis ir skaučių Kregždžių 
skiltis su skiltininke vvr. sk. I. Ki- 
birkštytė. Čia ir pasibaigė tunto 
kūrimosi stadija su 5 vienetais ir 
57 nariais.

Tunto veikla plėtėsi. Buvo ruo
šiami laužai, minėjimai, sueigos, 
iškylos. 1950. 10. 22 Montrealio 
Skautų-čių tuntas padalintas į Ne
ringos Skaučių ir Montrealio Skautų 
Tuntus. Skautų tunto tuntininku liko 
s. v. v. si. S. Naginionis. Tuntas tuoj 
pat įsiregistravo į Kanados Katalikų 
Skautų Federaciją; šis momentas 
buvo atžymėtas Montrealio miesto 
burmistro priėmimu. Skautų Federa-

VILKO TUNTAS MONTREALY
cija leido tuntui skautauti grynai 
lietuviškoje dvasioje. Susiorganiza
vo Skautų Tėvų bei Globėjų Komite
tas tikslu remti mūsų vienetus ir 
padėti palaikyti glaudesnį ryšį su 
skautų tėvais.

Įsisteigus jūrų skautų valčiai, 
jūr. inž..L. Balsio iniciatyva ir Skau
tų Federacijos pagalba buvo gauta 
21 pėdos ilgio gelbėjimosi valtis, 
kuri buvo atremontuota ir irklų pa
galba pradėti plaukiojimai.

1951 m. pradžioje, įsisteigus 
Žirgų skilčiai, įkurta Kun. Margio 
Skautų Draugovė. Draugovės narių 
skaičius augo; pilnu tempu pradėta 
eiti patyrimo laipsnių ir specialybių 
programos.

Birželio mėn. pabaigoje, Vau- 
dreuil, Que., prie Montrealio, su
šaukta Pirmoji Kanados Rajono Sto
vykla, kurioje dalyvavo ir Toronto 
Skautų Tuntas. Mūsų jūrų skautai 
atliko pirmą didesnę kelionę, atirk- 
luodami į stovyklą (virš 30 mylių 
distancija). Rudenį Kun. Margio 
draugovė reprezentavo lietuvius 
skautus Katalikų Skautų Federa
cijoj Džiamborėje Vaudreuil, Que. , 
kur šalia trijų tūkstančių Amerikos, 
anglų ir prancūzų skautų iškeltų 
vėliavų plėvesavo ir mūsų trispalvė.

Laikui bėgant, jūrų skautų val
tis persiorganizavo į D.L. K. Gedi
mino Laivą. Plaukiojamasis pasta
tas buvo paruoštas ilgesnėms kelio
nėms: pastatyta kabina, uždėtos 
burės ir motoras.

1953 m. Dr. J. Basanavičiaus 
Skautų Vyčių Būrelio globojama ir 
s. v. v. si. J. Kibirkščio vadovaujama 
Tautinių Šokių Grupė pradėjo viešai 
pasirodyti, šokdama tautinius šo
kius ne tik kiekvienam musu bend
ruomenės ruoštam minėjime ar kon
certe, bet dažnai ir svetimtaučių 
tarpe, rodydama lietuviško meno 
grožį .

Federacijos pagalba 1955 m. 
VIII Džiamborėje Lietuvos Skautija 
atstovavo 8 Montrealio skautai ir 
viena Bostono skautų skiltis. Mūsų 
kontingentas, vadovaujant s. v. si. 
V. Piečaičiui, puikiai užsirekomen
davo svetimtaučių tarpe ir parodė 
pasauliui lietuvio tremtinio skau
tiškąją dvasią.

Tuntas augo, jo narių skaičius 
didėjo, veikla plėtėsi. Kasmet buvo 
ruošiamos vienos ar dviejų savaičių 
stovyklos: "Aukštakalnio", "Romu
vos", "Ragainės", "Geležinio Vil
ko", "Žaliakalnio I ir II", ir t. t. 
Vykdavo iškylos: tai skautų vyčių į 

St. Adolphe ar St. Donat; tai vilkiukų 
į Granby ar Ottawą; o jūrų skautų 
kiekviena savaitgalį, neužmirštant 
ir garsiosios kelionės, nuplaukiant 
iš Montrealio į Torontą, Hamiltoną 
ir Rochester į. Neapsiėjo nė vienas 
skautiškas suvažiavimas, sąskrydis 
ar svarbesnė stovykla be Montrealio 
atstovų; ar tai būtų Niagaroje, To
ronte, Hamiltone ar Windsore - vy
čiai visur atsilankė.

1957 m. pavasarį Šv. Kazimie
ro šventės minėjime tuntą aplankė 
Vyriausias Skautininkas, dalyvau
damas Šv. Mišiose, iškilmingoje 
sueigoje ir lauže. Tų pačių metų 
lapkričio mėn. 9 d. ilgus metus ėjęs 
tuntininko pareigas s. S. Naginionis 
jas perdavė s. v. v. si. A. Kličiui, 
1958.1.1 tuntas gavo Geležinio Vil
ko vardą.

Šiuo metu tunto sąstatas yra 
toks: 1. Dr. J. Basanavičiaus Skautų 
Vyčių Būrelis, 12 vyčių, vadas s. v. 
si. Č. Januškevičius. 2. Dr. J. Basa
navičiaus Skautų Vyčių Kandidatų 
Būrelis, 6 kandidatai, 3. D. L. K. Ge
dimino laivas, 8 nariai, vadas: 
valt. V. Remeika, 4. Kun. Margio 
Skautų Draugovė, 18 skautų, drau
gininkas s. v. kand. si. A. Mažeika , 
5. Anykščių Šilelio Vilkiukų Drau
govė, 31 vilkiukas, draugininkas 
ps. J. Piečaitis, 6. Tunto adjutantas 
ps. V. Piečaitis, tuntininkas ps. A. 
Kličius.

Prie tunto veikia Skautų Vyčių 
Būrelio globojama Tautinių Šokių 
Grupė, vadovaujama ps. J. Piečaičio. 
Grupei priklauso apie 40 narių, su
sidedančių iš šokėjų, skudučių orkest
ro ir organizuojamo choro. Tuntui 
remti yra Skautų-čių Tėvų ir Rėmė
jų Komitetas, pirm. arch. Zubas.

Pries' dešimt metų įsikūręs jau
nų skautų vyčių būrelis (nebuvo nė 
vieno skautininko) išugdė dabartinį 
veiklų tuntą. Tuntas augo ir augs.

A.K.

Vyčiai iškylauja
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L K. ŠARŪNO DRAUGOVĖ, ELIZABETH, NJ.
1. Pirmoji užuomazga Stumbrų 

skiltis. Mintis įsteigti Elizabeth'e 
skautų vienetą iškilo skauto Edvardo 
Kaminsko iniciatyva, kai sesi ne
aktyvūs skautai susitiko Nepriklau
somybės Dienos minėjime 1954 m. 
vasario mėn. 16 d.

1954 m. kovo mėn. 21 d. iš
siųstas I-ojo JAV Rajono Vadijai pa
reiškimas įstoti į LSB.

Skilties sudėtis buvo tokia: skilt. 
E. Kaminskas, paskilt. A.Juškys, K. 
Bakšys, V. Bartys, V. Maceikoms, 
A. Monkevičius ir J. Strimaitis.

Skilties vardas išrinktas "Stumb
rai".

1954 m. kovo mėn. 28 ir 29 d. d. 
Hartforde, ir birželio 26 ir 27 d. d. 
Waterbury įvyko draugininkų kursai, 
kur abu vadovai dalyvavo.

Sueigos vyko kas savaitę. Vieni 
kartojo, kiti ruošėsi III pat. laipsn.

Pirmieji skilties įsakymai iš
leisti liepos 30 d.

Skiltis dalyvavo rajono Ramby- 
no stovykloje.

2.Draugovės Įsteigimas

Kaip matyti iš 1954 m. lapkri
čio mėn. 7 d. įsakymų Nr. Nr.4-7 
įsteigta L. K. Šarūno Draugovė, su
sidedanti iš vienos skautų skilties ir 
dviejų vilkiukų būrelių.

Draugininkas psl. E.Kaminskas, 
adjutantas ir skautų Stumbrų skilties 
skilt. V. Bartys. Vilkiukų būrelių 
galvos J. Strimaitis ir V. Maceikonis.

1955 m. sausio mėn. pradžioje 
veikimui sustiprinti ir veiklai pra - 
plėsti energingas draugininkas E. Ka
minskas imas priemonių, nes jo 
supratimu sueigos vyksta per retai, 
jų paruošimas silpnas ir ne visur tin
kamai pravedamas.

Skautai V. Bartys ir J. Strimaitis 
pareigomis pasikeičia.

Skaut. kand. A. Bitėnas, V. Bi
renąs ir A. Budreckas išlaikė į skautų 
III p. 1. ir davė įžodį .

Vilkiukai kandidatai: R. Bitėnas, 
A. Bagdonas, J. Bružėnas, L. Bružė- 
nas, J. Kazakevičius, K. Jankūnas, 
M. Macevičius, R. Petrauskas, V. Ra
manauskas ir B. Stagniūnas išlaikė 
į vilkiukų IIIp.l. ir davė įžodį .

Skautai dalyvavo Dainavos sto
vykloje.

Rugsėjo 17 d. psl. E. Kaminskas 
pasitraukė iš draugininko pareigų, 
jo pareigas perėmė s. v. v. si. V. Kli
mas. Nuo šios datos ir prasidėjo 
vienete stagnacijos ir merdėjimo 
laikotarpis kaip matyti išVadovų La

vinimo Vedėjo ps. R. Šilbajorio laiš
ko, rašyto V.Klimui gruodžio 17 d., 
kad padėtis Elizabethe atrodo labai 
liūdna.

1956 m. sausio mėn. 15 d. pa
sitraukė iŠ pareigų v. si. V. Klimas 
tai rodo byloje esąs to laiko pasku
tinysis įsakymas Nr. 18.

Vienetas neberašė įsakyme, su
eigų aprašymų, nevedė jokiu už
rašų ir apie buvusią vieneto /eiklą 
galima suvokti tik iš Rajono Vadei
vos raginimų ir reikalavimų, siųstų 
atitinkamiems skautams,kas tuo lai
ku draugovei vadovavo. Atrodo, kad 
niekas nario mok. nemokėjo, su ūkio 
skyrium neatsiskaitė, gerųjų darbe
lių neatliko ir žinių Vadeivai ne
siuntė.

Pasitraukus V.Klimui, pareigas 
perėmė J. Strimaitis. Tuo laiku su
eigos vyko vieną kartą per mėnesį, 
pravestas Vasario 16-tos ir Šv. Ka
zimiero minėjimas ir dviejų dienų 
iškyla Velykų atostogų metu. Kada 
J. Strimaitis iš pareigų pasitraukė, 
tikrų žinių nėra. Bet rudenį iš raštų 
rugsėjo 27 d. lapkričio 3 d. ma
tyti, kad draug. pareigas ėjo A. Mon
kevičius. Tuo laiku jis buvo likęs 
draugovėje vienintelis skautas iš 
mūsų buvusių steigėjų. Be jo buvo 
dar trys jauni skautai III pat. 1. , o 
visi kiti vilkiukai. Sueigos vyko 
labai retai. Jo patvarkymu A. Bi
tėnas paskirtas vieno vilkiukų bū
relio galva, o A.Budreckis kito bū
relio. Būrelių galvos labai mažą 
supratimą teturėjo, nes neturėjo 
progų išsilavinti, ir niekas nedavė 
nurodymų.

1957 m. Atėjo pavasaris. Ta 
pati menka veikla. Po kurio laiko 
draugininkas pasitraukė. Liko vie
netas be vadovo.

3.Naujas Atsikūrimas

1957 metų vasarą ps. Benešiū- 
nui organizuojant "Panerių” vilkiukų 
stovyklą ir tikrinant Elizabetho skau
tų padėtį, rado vietoje dešimt ne
vadovaujamų vilkiukų norinčių sto
vyklauti. Tada iškilo klausimas vil
kiukams surasti vadovą iš skautų tar
po, kuris stovykloje būtų jų grupės 
vadovas. Čia jau buvo sunkesnis 
reikalas. -Iš esamų skautų nebuvo to
kių, kurie tiktų vadovų pareigoms.

V. si. Laimai Petrauskaitei tal
kininkaujant, ps. Benešiūnas parin
ko vilkiukų grupės vadovu nepaty
rusį dar jauną skautą Algį Bitėną.

Padedant sesei Petrauskaitei,bu
vo pradėti stovyklos paruošimo dar
bai. Laiko nebuvo daug. Viskas 
buvo daroma paskubomis.

Panerių stovykloje stovykla
vo 11 vilkiukų. Iš jų įgijo III pat. - 
4 ir II pat. - 7 vilkiukai. Visi iš 
stovyklos grįžo patenkinti ir pakelta 
nuotaika.

Būnant stovykloje, grupės va
dovas skautas Algis Bitėnas susitiko 
su tuo metu buvusiu Atlanto Rajono 
Vadeiva v. s. A. Matoniu ir aptarė 
Elizabetho skautų atkūrimo darbą.

V. s. A.Matonio padrąsintas, su
tiko priimti pareigas ir ėmėsi darbo.

1957 m.rugpiūčio mėn. 1 d. Va
deivos įsakymu Algis Bitėnas buvo 
paskirtas draugininku, o Algirdas 
Budreckis adjutantu.

1957 m. rugsėjo mėnesį pra
sidėjo atkūrimo darbai.

Sukvietus visus išsisklaidžiusius 
skautus ir vilkiukus, vieneto sudė
tis sudaryta iš 3-jų skautų A. Bitė- 
no, V. Bitėno ir A. Budreckio ir 10 
vilkiukų A. Bagdono, R. Bitėno, J.
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Vilkiukų sueiga

Bružėno, L. Bružėno, K. Jankūno, 
R. Petrausko, I. Ramanauskas, A. 
Rugio, V. Stagniūno ir R. Subačiaus .

Sueigos vyko vieną kartą per 
savaitę, kiekvieną antradienį Lie
tuvių Laisvės Namų patalpose.

Paminėta Lietuvos Kariuome
nės atkūrimas lapkr.23 d.

Gruodžio mėn. buvo suruoštas 
bendrai su sesėmis vaidinimas "Naš
laitė Ragnytė" ir Kalėdų Eglutė.

Atliktas vieneto Kalėdų Gerasis 
Darbelis. Sumokėtas nario mokes
tis už 1957 metus. Turėta sueigų 13, 
iškylų 1, įgyta vilk. spec. 21, II p. 1. 
2, Ip.1.6. Pakėlimų į paskilt.l. - 1.

1958m. vieneto sudėtis 3 skau
tai, 9 vilkiukai.

"Skautų Aidas" 1958 m. užsi
sakytas 100%. Sumokėtas nario mo
kestis už 1958 m.

Laužavedžių Kursuose New Ha- 
vene, Conn, dalyvavo 1 skautas ir 
2 vilkiukai. Vadovų sueigoje New 
Britain, Conn, dalyvavo 2 skautai. 
Skiltininkų sąskrydy Worcester Mass, 
dalyvavo 7 skautai.

Paruosta į skautų IIIp.l. 9 vil
kiukai, kurie davė skautų įžodį ba
landžio 13 d. Po įžodžio įvyko lau
žas ir užkandžiai. Dalyvavo svečiai 
ps. Benešiūnas ir ps. Raškys.

Vasario 16 d. proga psl. A. Bi- 
tėnas apdovanotas Pažangumo žyme
niu.

Draugovėje sudarytos dvi skautų 
skiltys Vanagų ir Vilkų.

Išplatinta leidinio White Badge 
15 egz.

Paminėta: Vasario 16-toji, 
Baden- Powellio gimtadienis, Šv. Ka - 
zimieras, Šv. Jurgis, Motinos diena, 
birželio 13-15 d. d. deportacijos, 
Lietuvos skautų 40 m. sukaktis ir 
kariuomenės šventė.

Per minėjimus įvyksta iškilmin
gos sueigos, pravedami pašnekesiai, 
dalyvaujama organizuotai pamal
dose, priimama Šv. Komunija ir 
išklausoma atitinkamų dvasios va
dovo kun. Juozo Prafyulbicko pa
mokslų.

Gavėnios ir advento metu dva
sios vadovas praveda religines va
landėles.

Didesni minėjimai ar parengi
mai pradedami drauge su sesėmis 
skautėmis.

Broliai ir sesės turi bendrą tau
tinių šokių grupę, kuri dažnai pa
sirodo vietos visuomenei. Šokių 
grupės vadovė si. G. Bartytė. Akor- 
dionistas psl. V. Bitėnas.

Tautinėn stovyklon vienetas 
nevyko, nes visi skautai stovyklavo 
rajono vilkiukų "Trakų" stovykloje.

Vienetas turėjo sueigų 38, lau
žų 2, iškylų 2.

įgijo sk. II p. 1. 8, sk. I p. 1.3 , 
daug specialybių ir du vyresniškumo 

laipsnius.
Vienetas atliko sėkmingai Ka

lėdų Gerąjį Darbelį.
Vieneto skautai pagamino daug 

modelių, rankdarbių ir įrangų. Ypa
tingai vienetas buvo atkreipęs dė
mesį į LSB Jubiliejinių 1958 metų 
skautavimo varžybas. Atlanto Ra
jone, L. K. Šarūno draugovė var
žybose laimėjo I-ąją vietą. Vanagų 
skiltis - II-ją vietą ir skautas V. Bi
tėnas II-ją vietą.

1959 m. vieneto sudėtis 12 
skautų ir 7 vilkiukai. Vienetą sudaro 
dvi skautų skiltys ir vienas vilkiukų 
būrelis. Iš jų I p. 1. skautų 9, II p. 1. 
3, III p. 1. vilkiukų 5, vilk. kand. 2, 

Vyresniškumo laipsnių yra: v. si.
l, si. 1, psl. 3, sueigų turėta 31, 
iškylų 2, laužų 2, minėjimų 5, pa
rengimų 2, įgyta p. 1. bendrai 13, 
specialybių 8, paruosta kand. įžo- 
žodžiui 6.

"Skautų Aidą" skaitė 11 skautų. 
"Skautybė Berniukams" įsigijo pusė 
visų skautų. Nario mokestis už 1959
m. sumokėtas. Atlikta du gerieji 
darbeliai. Vienas DF, antras Šv. Ka
lėdų Vokietijoj esantiems skautams 
paremti. Vieneto skautai surinko 
ąųkų $40.35 paremti LSB atstovų 
vykimą į Filipinus.

Vienete buvo atkreiptas dėme
sys į skiltininkų lavinimą, todėl vie
toje buvo surengta 17-kos savaičių 
skiltininkų kursai, kuriuos pilnai 
išklausė 7 skautai.

Skiltininkų sąskrydy dalyvavo 
3 skautai.

Vadovų sueigoje dalyvavo 2 
skautai.

Rajono stovykloje Rambynas III 
stovyklavo 8 skautai ir 5 vilkiukai. 
Vienetas už tvarkingą stovyklavimą 
laimėjo pirmą vietą ir vienintelę 
buvusią stovyklos gairelę "Pavyz
dingiausias Vienetas", 1959 Ram
bynas III.

L. S. B. Atlanto Rajono Ąžuolo 
Vadovų Mokyklos I-ąją laidą baigė

2 skautai.
įsigyta Inventoriaus ir turto.
Draugovė neturi dar savo vė

liavos. Neturi ir būklo, kas labai 
neigiamai atsiliepia veiklos išvys
tymui.

Visokeriopą pagalbą teikia 
skautų Tėvų Komitetas, kuris yra 
bendras broliams ir sesėms. K-tą 
sudarė p. Juška, p. Lanys, P. Bar- 
tienė, p. Veblaitis ir p. Bitėnas. 
P. Laniui pasitraukus, komitetan 
įėjo p.Kasparūnas ir p.Jarmas.

I Naujus 1960 metus įžengėme 
su dideliu sėkmingumu, kad visi 
vieneto skautai ir vilkiukai užsisakė 
1960 m. "Skautų Aidą".

Šiuo metu vieneto sudėtis yra 
tokia:

Dvasios Vadovas kun. Juozas 
Pragulbickas, Draugininkas v. si. Al
gis Bitėnas, adjutantas si. Vytas Bi
tėnas, Vilkų skilties skilt. psl. Ro
mas Petrauskas, Kastytis Jankūnas, 
Leonas Bružėnas, Vanagų skilt. skilt. 
psl. Rimas Bitėnas, Jonas Bružėnas, 
Nerijus Jarmas, Vytas Stagniūnas, 
Vilkiukų būrelio galva psl. Algis 
Bagdonas, Jonas Kasparūnas, An
tanas Kasparūnas, Gintautas Kliu
čininkas, Valentinas Kurapka, Arū
nas Jarmas, Ričardas Mardosa, Jonas 
Vakarietis.

Reikia pasakyti, kad darbo pra
džia buvo sunki. Reikėjo viską su
organizuoti - sukurti iš naujo.

Patyrusių skautų vadovavimui 
nebuvo. Be to, vietoje nebuvo ko 
pasiklausti ir neturėta skaut. litera
tūros.

Didelis nuopelnas priklauso At
lanto Rajono Vadeivai s. A. Bane
vičiui už skatinimą, raginimą, pa
drąsinimą, suteikimą žinių ir in
formacijų, o svarbiausia už nuola
tinį rūpestį, per ką buvo palaikytas 
ryžtas, viltis ir pakeliama nuo
taika dirbti.

Labai daug padėjo ir Skautų Sky
riaus Vedėjo A. Saulaičio, Jr. lei
džiamas "Mūsų Lapinė", "Budžiu" ir 
kiti biuleteniai. Vėliau įsigyta 
"Skautybė Berniukams". Bet pra
džioje šios taip reikalingos medžia
gos neturėta.

Prie gerų norų viską galima at
likti. Šiandien įdomu pažvelgti į 
praeitį ir prisiminti darbo pradžią. 
Tai buvo gera skautiška mokykla. 
Tad per skautybę ir skautavimą žen- 
kim į gyvenimą.

Žinias surinko vyr. si. Algis Bitėnas
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NERIES TUNTAS OMAHOJE
1951 m. kovo 24 d. lietuviškas 

skautiškas sąjūdis pasiekė ir Oma- 
hos koloniją. Pradedant tirpti snie
gui, su pirmomis pavasari# gėlėmis, 
iškėlė galvas ir pirmosios 12 skaučių. 
Buvo sudarytos 2 skiltys: Bičių - va
dovaujama R. Nelsaitės (Padienės) ir

Pirmos dvi skiltys su dv. vadovu 
kun. L. Musteikiu.

Voverų - Jinos Totilaitės. Iš šių dvie
jų skilčių sudaroma draugovė, kuriai 
duotas Živilės dr-vės vardas. Drau
govei vadovauja v. si. R. Parulytė 
(Kučiauskienė), draugovės adjutantės 
pareigas eina Gr. Narkevičiūtė.

Kadangi išskyrus keletą vado
vių kitos skautės nėra buvusios anks
čiau skautėmis, tai ir mūsų veikla 
pradžioje kiek sunkesnė. Bet akty
viai visoms prisidedant, draugovės 
darbas sparčiai auga. Skautės pra
deda daryti pažangą patyrimo laips
niuose. Vasario mėn. 12 d. įvyksta 
pirmoji iškilminga sueiga, kurios 

metu 4 skautės duoda pirmąjį įžo
dį. Iškilmingoje sueigoje dalyvauja 
ir amerikiečių skaučių atstovės, 
kurioms įteikiamos austos juostelės.

Mūsų skaičius auga. 1952 iri. 
kovo 24 d. draugovėje yra 21 skaut i. 
Sudaroma nauja Žibučių skiltis. Ski L- 
tininkė D. Micutaitė (Drasdienė) . 
Živilės draugovės adjutantės parei
gas perima sk. O. Miliauskaitė (Ado
maitienė).

Rugsėjo 20 d. įsikuria pirmasis 
jaunesniųjų skaučių būrelis. Į pir
mąją sueigą atvyko 6 skautės. Vė
liau skaičius išaugo iki 15. Kovo 
mėn. 1 d. jos išlaiko III patyrimo 
laipsnio egzaminus ir kovo 4 d. 
duoda jaunesniųjų skaučių įžodį. 
Šiam būreliui vadovauja R.Micutaitė.

Tuo būdu Živilės dr-vė, turė
dama 22 skautes ir 15 jaun.skaučių, 
1953 m. kovo 1 d. suskyla į dvi 
atskiras skaučių ir jaun. skaučių 
draugoves, ir įkuriama Omahos 
Skaučių Vietininkija. Vietininkės 
pareigas eina ps. R. Parulytė, Živilės 
dr-vės draugininkės pareigom pa
skirta paskiltininkė D. Micutaitė ir 
jaun. skaučių draugininke O. Miliaus
kaitė.

1955 m. vasario mėn. sesių ir 
brolių vietininkijos suorganizuoja 
skiltininkų kursus. Tais pačiais me
tais Sv. Jurgio dieną ponai Jaudegiai 
dovanoja Omahos Skaučių Vieti- 
ninkijai brangią dovaną-vietininki
jos vėliavą.

1956 m. rugsėjo 20 d. vieti
ninkė ps. R. Parulytė (Kučiauskienė) 
išvyksta nuolatiniam apsigyvenimui 

į Čikagą, pareigas pavesdama si. 
Gr. Kovaitei-Kavaliausklenei.

Čia truputį pradedame šlubuoti 
veikloje, bet su brolių pagelba' ir 
skautininkų patarimais stojame į 
darbą, nors ir nelabai patyrę, 1957 
m. lapkričio 23 d. gauname Neries 
Tunto vardą.

Per visą laiką, tik esant 12 
skaučių, paskui draugovei, vietinin- 
kijai ir tuntui tenka prisidėti prie 
skautiškų ir visuomenės ruošiamų 
minėjimų bei parengimų. Neries 
tuntas išauga per šį laiką ne tik kie
kybiškai, bet ir kokybiškai išplečia
ma spauda,kuri yra tiltas į visuome
ninį gyvenimą, nemažą vaidmenį 
vaidina ir skautų gyvenime. Pla
tinamas "Skautų Aidas". Išeinama 
į konkursą, ir Živilės draugovė lai
mi I-ją vietą, gaunama dovana- 
draugovės garbės skydas. Vyr. skaučių 
būrelis perima platinimą ir 1957 ir 
1958 laimime III vietą. Švenčių 
metu atliekami gerieji darbeliai, 
siunčiami pinigai į Gautingen Sana
toriją, į Šveicariją sk. Milvydienei 
ir į Vokietiją sk. vyčiui V. Kempkai. 
1958 m. gegužės pabaigoje 8 va
dovės dalyvauja Vidurio Rajono 
suvažiavime už 600 mylių nuo Oma
hos. Taip pat 12 skaučių reprezen
tavo Neries tuntą IV Tautinėje Sto
vykloje.

Neries tuntas dabartiniu laiku 
turi 64 skautes. Thntininkė Gr. Ko
vaitė, adjutante - R.Sakalaitė, Ži
vilės dr-vės draugininke Irena Lilei
kienė, adjutante Aušrelė Sakalaitė, 
"Vaidilučių" - jaun. skaučių drau
gininke Zita Grigaitienė, adjutantė- 
Julija Navakaitė. G. K.
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NERINGOS SKAUČIŲ TUNTAS MONTREALYJE

Montrealyje skautės . pradėjo 
veikti 1948 m. rugsėjo 10 d., įkur
damos Vaivų vyr. skaučių draugovę. 
Tai buvo ir kartu pirmas lietuvai
čių skaučių vienetas Kanadoje.

1950 metais įsisteigus Šatrijos 
Raganos skaučių draugovei, Montre
alyje veikė du vienetai, kurie per
siorganizavo į Montrealio Skaučių 
vietininkiją.

Sekančiais metais įsikūrus jau
nesniųjų skaučių draugovei, Mont
realio Skaučių Vietininkiją tapo 
Montrealio Neringos skaučių tuntu.

Žengiant pirmuosius žingsnius 
montreališkėm daug padėjo kana
dietės skautės (prancūzės). Jos leis
davo nemokamai naudotis buklu ir 
stovyklavietėmis. Kanadiečių skau
čių dėka 1948 m. liepos mėn., 
Montrealio skautės galėjo pasiųsti 
pasveikinimą ir lietuviškų juostų 
į tarptautinę skaučių konferenciją 
Cooperstown’e. Vasarą, 1951 m. 
Montrealio skautės turėjo savo va
landėlę per CKAC radijo stotį. Per 
šią valandėlę Vaivos padainavo ke
letą skautiškų bei liaudies dainų ir 
supažindino kanadiečius su Lietuva.

Tais pačiais metais paukštytės, 
padedant vyr. skautėm, pastatė ba
letą "Snieguolė ir septyni nykštukai".

Kanados Tautinėj Stovykloj,
įvykusioj 1952 m. netoli Ottawos, 
lietuvaites atstovavo vieną montre- 
alietė. Rudenį Montrealy lankėsi 
Lady Baden-Powell. Ta proga įvyku
siame kanadiečių lauže Pasaulio 
Skaučių Šefei "Neringos" tunto skau

tės įteikė tautinę lėlę su atitinkamu 
adresu.

Atėjus pavasariui 1953 m. buvo 
suruoštas koncertas kanadietėm 
skautėm, kuriame vienas iš gra
žiausių pasirodymų buvo paukštyčių 
"Lėlių Krautuvė". O "geltonšlipsės" 
tą vasarą gražiai atstovavo Neringos 
tuntą Niagaros Jubiliejinėje Sto
vykloj.

Nuo pat pirmo vieneto įsikū
rimo kiekvienais metais yra suren
giamos stovyklos, keletas laužų su 
broliais, iškilmingos sueigos, tunto 
vakarėliai. Neringietės taip pat 
pagelbsti rengti tautinių švenčių mi
nėjimus. Kalėdų metu kiekviena 
draugovė padaro gerą darbelį, t.y. 
sušelpia skautes Vokietijoj pinigais, 
dovanėlėmis.

Paukštytės iškylauja 1956 mt.

Jubiliejiniais metais nemažas 
būrelis montreališkių dalyvavo va
dovių ir vyr. skaučių suvažiavime 
Toronte. IV Tautinėj Stovykloj Mont- 
realis irgi buvo atstovaujamas.

1958 metai buvo apvainikuoti 
iškilmingu 40 metų minėjimu, ku
riame dalyvavo ir programą atliko 
penkios kitų tautų skaučių skiltys.

Montrealyje įsisteigusiam pir
mam vienetui, o vėliau Neringos 
tuntui vadovavo s. I. Lukoševičienė, 
nuo 1956 metų balandžio 23 d. tun

Kun. Gražinos dr-vė 1957 mt.

to vadovavimą perėmė v. si. I. Ki- 
birkštytė. Šiuo metu tuntininkės 
pareigas eina v. si. I. Šipelytė.

I.S.

-♦

Neringos skaučių tunto vadija 
1958-59 mt.
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Panerių Skautų Vietininkija, Waterbury, Conn.
Pirmoji lietuvių skautų re

gistracija Waterbury, Conn., įvyko 
1949 m. vasarą, kai atvyko daugiau 
tremtinių skautų. Pirmieji įsijungė 
į skautiškąjį darbą v.s. Antanas Sau- 
laitis, v.s. Aleksas Matonis, broliai 
- Vincas Smolskis, Kęstutis Valan- 
tiejus ir kt. Veikiama buvo vienu 
vienetu. Tik 1953 metų vasarą, vie
tos Skautininkų Ramovei pristačius, 
buvo įsteigta Waterbury Skautų Vie
tininkija, ir Rajono Vadeiva pir
muoju vietininku paskyrė ps. Bag
doną. 1954 metų pavasarį, ps. Bag
donui iš einamų pareigų pasitraukus, 
naujuoju vietininku yra paskiriamas 
v.s. Aleksas Matonis, kuris pertvarko 
Vietininkijos sudėtį. Susitveręs skau
tu vyčių būrelis, kuris vėliau pasi
vadino Povilo Lukšio būreliu, savo 
vadovais turėjo brolius - Kęstutį 
Valantiejų, Vincą Smolskį, Romą 
Pakalnį, Antaną Zelenkevičių, 
Antaną Saulaitį.

L. K. Šarūno draugovei vadova
vo broliai - Vincas Smolskis, An
tanas Zelenkevičius, Arvydas Vaiš- 
nys, Antanas Saulaitis jr. ir dabarti
nis draugininkas yra Martynas Čer- 
kus.

Vilkiukų draugovės drauginin
kais yra buvę broliai - Vladas Smols
kis, Juozas Velička,Pranas Gaigalas.

Vietininkiją gerai suorganiza
vus v.s. A. Matonio tvirtai padėtais 
pagrindais (ji buvo vėliau pavadinta 
"Panerių" vardu) nuo 1954 metų ru
dens iki šios dienos jai vadovauja 
ps. Romas Pakalnis.

Vietininkijos darbų parodėlė 1957 mt.

L. K. Šarūno draugovė nuo 1956 
metų pavasario leidžia savo mėne
sinį rotatoriumi spausdinamą laik
raštėlį "Mūsų Lapinė"* kurio jau 
išėjo 25 numeriai. Redaguoja s.v. 
v.sl.Antanas Saulaitis, jr. padeda
mas brolių Algio Tonkūno, Gedi
mino Čempės, Vaidoto Kuzminsko, 
Zenono Selioko, Jurgio Valiulio ir 
kt.

Veiklus Sk.Tėvų ir Rėmėjų bū
relis išlaiko būklą skautų reikalams. 
Jam patalpą nemokamai prie savo 
namų užleido skautų Ritonės ir Algio 
tėvai p. p. Mykolas ir Ponia Tonkūnai. 
Taip pat Tėvų ir Rėmėjų būrelis yra

Vietininkija stovykloje 1956 mt.

aprūpinęs Skautų ir Skaučių Vie- 
tininkijas stovykliniu ir skautavimo 
inventoriumi. Nuo 1953 metų kas

met čia įvyksta Sk.Tėvų ir Rėmėjų 
ruošiamas tradicinis kaukių vaka
ras, paskutinį šeštadienį prieš Ad
ventą. Į jį gausiai suplaukia jauni
mo ne tik iš Naujosios Anglijos, bet 
ir isv kitų vietovių. Gaunamas pel
nas yra skiriamas stovyklinio turto 
įsigijimui bei palengvinimui skautų 
vykimui į stovyklas. Tėvų ir Rėmė
jų būrelio veikloje ypač gyvai reiš
kėsi bei reiškiasi p.p. Vaitkienė,Pe- 
sienė, Bogužas, Augaitis, Liaukie- 
nė ir kt. Waterbury skautai aktyviai 
reiškiasi ir vietiniame lietuviškame 
gyvenime bei veikliai dalyvauja sa
vo organizacijos darbuose. Daro su
eigas, ruošia iškylas, turi savo sto
vyklėles (viena skiltis kas vasarą 
turėdavo net savo 7-10 dienų sto
vyklą) ir pan.

Waterbury skautai yra dalyvavę 
ir įvairiuose Rajono parengimuose 
bei šiose Rajono Stovyklose: "Ram- 
bynas" Cape Cod, Mass., 1954 m. 
"Dainava" Conn., 1955 m. "Nemu
nas" Conn., 1956 m. Rajono Vil
kiukų Stovyklose "Pilėnai" 1956 ir 
"Paneriai" 1957 m.

Waterbury’je 1954 metais įvyko 
Rajono Vadovų kursai, 1954 ir 1956 
metais Rajono Vadovų Suvažiavimai, 
1955 metais - Rajono Sk. Vyčių 
Sąskrydis. Baigiamosios Rajono Skąu- 
tavimo varžybos 1955 metais vyko 
irgi čia.

Dar iš svarbesnių Vietininkijos 
darbų yra priimtina puikiai pavykusi 
Vietininkijos skautiškų darbų pa
rodėlė, kuri buvo suruošta 1957 m. 
pavasarį.

Bendras Vietininkijos narių_ skai
čius nuolat svyruoja tarp '30 - 40 
asmenų. Vietininkija priklauso Bro
lijos JAV Atlanto Rajonui.

Savame būkle
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PULK. J. SARAUSKO SK.-VYCIŲ BŪRELIS TORONTE
Būrelis buvo įsteigtas kaip sk.v. 

kand. 1955 m. rudenį. Nors visi šio 
būrelio nariai skautauja kartu nuo 
vilkiuko laikų, vėliau sudarė Vana
gų skiltį, po to pionierių skiltį. į šią 
sueigą buvo kviesta ir daugiau nu
matytų kand. , bet atvykom tik keturi 
- Valentinas Sernas, Juozas Karasie- 
jus, Arūnas Dailidė ir Audrius Dva
rionas. Steigiamąją sueigą pravedė 
v. s. Č. Senkevičius, kuris tuntininko 
ps. J. Pažėros buvo pakviestas būrelio 
globėju. Pirmoji sueiga tęsėsi gan 
ilgai, nes klausimų buvo daug: Kas 
yra vytis? Kokia jo programa? Mums 
visiems viskas buvo nauja, nes lig 
šiol mažai ką apie vyčius žinojom. 
Po diskusijų pasiskirstėm pareigom, 
laikinuoju būrelio vadu išsirinkom 
Juozą. Jisai būreliui vadovavo iki 
pirmų metinių, kur pagal tradicijas 
buvo išrinktas naujas vadas Valen
tinas. Taip pat išsirinkom pulk. 
J. Sarausko vardą.

Kandidatavimo laiku Toronto 
Perkūno būrelis buvo mums suruošęs 
net kelias iškylas, bet įdomiausia 
iš jų buvo žiemos, kai pasiskirstę po 
du traukėme pagal topografijos 
žemėlapį į nurodytą vietą. Dar ir 
dabar prisimenam tą iškylą - rodos 
Juozas basas bėga per sniegą ir nejau
čia šalčio, arba Arūnas, eidamas 
per tiltą, nukrenta nuo jo ir ma
tuoja upės "gylį".

Daugiau kaip po metų kandi
datavimo, 195? n. balandžio mėn . 
19 d. Perkūno v^ių būrelio Crooked 
Creek stovyklavietėje buvome pri
vesti prie įžodžio. Ta naktis savo 
įspūdžiais ir rimtumu mūsų atmin
tyje liks visados. O ką pasižadėjom , 
stengsimės išlaikyti visą gyvenimą.

Būrelis skautų būkle

Tais pačiais metais mūsų vyčių 
būrelis atliko visus paruošiamuosius 
darbus Toronto tuntų stovyklai. Ne 
vien tik paruošė stovyklą, bet taip 
pat visi būrelio nariai joje ir sto
vyklavo - ne visi galėjom visą lai
ką, bet savaitgaliais susirinkdavo 
visas būrelis. Stovyklavę visą laiką , 
stovykloje ėjo atsakingas pareigas.

Dar prieš stovyklą į kan. būrelį 
įstojo skautas Ramūnas Lesniauskas. 
Deja, Ramūnas mūsų tarpe neilgai 
buvo, nespėjęs duoti nė vyčio įžo
džio išvyko gyventi į Čikagą. Ra
mūnui išvykus, į būrelį kand. įstojo 
Vaidotas Kvedaras, kuris IV Tauti
nėj Stovykloj davė vyčio įžodį 
Būrelis aktyviai veikė: 100% dalyva
vo tunto sueigose, parengimuose, 
iškylose. Bet daugiausia būrelio 
veikla reiškėsi pavieniuose vyčiuose , 
kurie visą laiką tunte ėjo įvairias 
pareigas.

Bet, nežiūrint to, būrelis bend
romis jėgomis sugebėjo įgyvendinti 
keletą didesnių projektų. 1958 m. 
sausio mėn., talkininkaujant sk. 
vyčių Perkūno būreliui buvom su
ruošė pabaltiečių skautų-čių arbatė- 
lę-laužą. Vakaras praėjo puikiausiu 
pasisekimu. Vasario mėn.dalyvavom 
Perkūno būrelio suruoštoje žiemos 
iškyloje. Vėliau būrelio veikla dėl 
egzaminų mokyklose buvo sustojus.

Gegužės vidury būrelis turėjo 
iškylą, kurios metu buvo sutvarkytas 
Rambyno tunto inventoriaus, o,grįž
dami namo, aplankėm brolį Vaidotą 
Hamiltone.

Gegužės mėn. 17-18-19 d. su- 
ruoŠėm pirmąjį Kanados Rajono skau- 
vyčių .sąskrydį, kuris praėjo labai 
darbščioj nuotaikoj.

Tunto vasaros stovykloje vėl bū
relis atliko visus paruošiamuosius 
darbus, tik, deja, dėl Tautinės Sto
vyklos nedaug narių stovyklavo. 
Tautinėj Stovykloj stovyklavo penki 
būrelio nariai. Iš pradžių būrelis 
Tautinėj Stovykloj norėjo sudaryti 
atskirą Kanados rajono vyčių pasto- 
vyklę, deja, nepavyko susitarti su 
kitais Kanados vyčių būreliais.

Po Tautinės Stovyklos būrelis 
padaugėjo dviem nariais: s. vyčių 
K.Dainora ir kand. K. Poškum.

Antrųjų metinių proga būrelis 
suruošė iškylą į Kanados šiaurės 
gamtą - ten naujuoju būrelio vadu 
išrinktas Arūnas. Spalio mėn. paukš
tytėm ir vilkiukams būrelis suruošė 
popietę, kurios metu buvo pasako
jama apie IV Tautinę Stovyklą 
iliustruojant nuotraukomis.

1959 m. sausio mėn. būrelis 
turėjo iškilmingą sueigą su vyr.skau
tėm, į kurią iš Čikagos buvo atvy
kęs ir brolis Ramūnas. Sueigos metu 
kand. K. Poškus davė skauto įžodį. 
Gegužės mėn. būrelis suorganizavo 
ir pravedė skautams ir skautėms 
dienos iškylą. Vasaros stovykla vėl 
suorganizavo būrelis. Brolis Juozas 
su pionierių skiltimi atliko visus 
paruošiamuosius darbus. Rudeniop 
būrelis buvo nuvykęs į Rochester į, 
kur padėjo pravesti vyčio įžodį. Po 
poros savaičių būrelis turėjo savo 
metines toje pačioje vietoje, kur 
davė įžodį pirmieji būrelio nariai, 
čia vėl naujuoju būrelio vadu tapo 
išrinktas Juozas, jo pavaduotoju ir 
iždininku brolis Vaidotas, o būrelio 
dienoraščio ir albumo prižiūrėtoju 
brolis Arūnas.

Be aukščiau išvardintų veiklos 
momentų, būrelis dar įruošė ir iš
dažė Rambyno tunto būklą, taip 
pat būrelis visą laiką talkininkauja 
"Sk. Aido" ekspedicijai, o brolis 
Juozas jau ketvirti metai yra ekspe
ditoriumi. Būrelio sueigos papras
tai vyksta kas mėnesį. Sueigos būna 
įvairaus pobūdžio.

Per tuos ketveris metus prie bū
relio priaugo keturi nariai. Vienas 
iš pirmųjų keturių brolis Audrius, 
1959 m. baigęs studijas išvyko į 
Ottawą dirbti, be to būrelio nariai 
aktyviai reiškiasi ir akademikų 
skautų darbuose. Brolis Arūnas yra 
Toronto skyriaus valdybos pirm. , 
brolis Kęstutis Dainora iždininku, o 
brolis Vaidotas yra Kanados Lietuvių 
Studentų Toronto skyriaus valdyboje. 
Dabartiniu metu būrelyje yra penki
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Skautai Worcesteryje
Maždaug pries šešetą metų 

Worcesteryje organizuotų lietuvių 
skautų nebuvo. 1954 metų pradžioje 
v. s. K. Jonaičio pagalba buvo su
daryta skautų skiltis, kuri greitu lai
ku išaugo į draugovę. Draugovė pa
vadinta D.L.K. Gedimino vardu, o 
jos pirmu draugininku paskirtas s. v. 
psi. V. Bliumfeldas.

Šiame sąstate skautai pradėjo 
skautišką gyvenimą ir per 4 metus 
iš vienos skilties išaugo į tuntą, susi
dedantį iš trijų draugovių, turintį 
kartu su sesėmis aktyvią tautinių 

Dr. V.Kudirkos sk.-vyčių būrelis 1956 mt.

šokių grupę, jaunių ir vyresniųjų 
sporto komandas, skautiškąjį kny
gynėlį, savo skyrių "Woreesterio 
Lietuvių Žiniose" ir labai aktyvų, 
daug skautams padedantį tėvų ko
mitetą. Pavartę tunto knygas paste
bėsime, kad visa tai buvo pasiekta 
pasišventusių vadovų ir visų skautų 
vieningų pastangų dėka. Skautai, 
kurie 1954 m. davė skauto įžodį, 
šiuo metu sudaro tunto vadiją ir 
aktyviai dalyvauja jo veikloje kaip 
sumanūs ir atsakingi vadovai.

Pirmi Worcesterio skautų metai 
prasidėjo dalyvavimu Rajono "Ram- 
byno" stovykloje; čia vyrai turėjo 
progos pagilinti žinias ir išbandyti 
savo sugebėjimus. Sekančių metų 
pavasarį broliai dalyvavo jaun. skau
tų vadovų kursuose ir vėliau skilti- 
ninkų kursuose.'Vilkų skiltis laimė
jo I-mą vietą, Atlanto rajono skil
čių praktiško skautavimo varžy
bose. Vasaros metu penki skautai 
dalyvavo aštuntoje Pasaulio Skautų 
Džiamborėje prie Niagaros Kana
doje. Rudenį net 22 skautai daly
vavo rajono stovykloje "Dainavoje" . 
jau gerai patyrę ir organizuoti wor- 
cesteriečiai laimėjo net dvi pirmas 

vyčiai ir vienas kand. Greitu laiku 
iš skautų dr-vės į būrelį ateis viena 
skiltis, kurie bus priimti kandidatais.

Būrelio sueigos narių yra visada 
lankomos, nes kiekviena sueiga 
duoda ką nors naujo. J. K. 

vietas: Vilkų skiltis skautų s'akoje, o 
Žaliųjų būrelis vilkiukų sakoje. 
Visa eilė skautų ėjo atsakingas pa
reigas stovyklos vadovybėje.

Skautų skaičiui padidėjus, 1956 
m. sausio mėn. buvo įsteigta vie- 
tininkija, kuri pavadinta Nevėžio 
vardu. Jos įkūrimas buvo naujas aks
tinas skautams dar energingiau plės
ti skautišką veiklą. Vietininku pas
kirtas s. v. v. si. V. Bliumfeldas, DLK 
Gedimino d-vės draugininku psl. R. 
Židžiūnas, vilkiukų d-vės draugi
ninku s. v. psl. R. Jakubauskas ir Dr.

V.Kudirkos vyč;.i būrelio vadu - s.v. 
v. si. P. Molis.

Tuo metu prie "Worcesterio Lie
tuvių Žinių" pradėta leisti "Skau
tiškas Kampelis" ir susidarė tautinių 
šokių grupė. Birželio mėn. pabaigoje 
Worcesteris surengė I-mą skautų 
sporto šventė, kuri sutraukė skautišką 
jaunimą is' viso Rytinio pakraščio. 
Si sporto šventė turėjo tokį pasise
kimą, kad ji pasidarė rajoninė tra
dicinė skautų šventė, rengiama Wor- 
cesteryje. Sporto šventės metu ren
giamas Joninių laužas, kur į progra
ma įsijungia beveik visi Worcesterio 
skautai ir skautės. Didžiausias talki
ninkas, tai tėvų komitetas su jo 
pirmininku p. S. Prapuoleniu.

Vasaros metu vilkiukai dalyva
vo rajono vilkiukų stovykloje "Pilė
nuose", o skautai rajono stovykloje 
"Nemune". Čia Nevėžio vietinin- 
kija laimėjo I-mą vietą vietovių 
padalinyje, D. L.K. Gedimino d-vė 
vienetų padalinyje ir Vilkų skiltis 
skilčių padalinyje. Kariuomenės 
šventės proga buvo pašventinta vie
tininkijos vėliava. Jos krikšto tėvai 
buvo p. Židžiūnienė ir p. J. Pipiras, 
abu labai aktyvūs skautų tėvų ko
miteto nariai.

1957 m. pradžioje ps. V. Blium- 
feldui išvykus atlikti karinės prie
volės, vietininkijos vadovavimą 
perėmė ps. P. Molis. Tų metų veikla 
buvo labai gyva, skautai dėjo daug 
darbo, ruošdamiesi Amerikos skautų 
Tautinei Džiamborei, o vadovai ir 

tėvai lėšų telkimui. Sekantieji skau
tai dalyvavo toje stovykloje: si. R. 
Židžiūnas, psl. K. Matonis, psl. V. 
Gedmintas, psl. V. Gailiūnas, psl. 
D. Glodas ir A. Garsys. Gegužės mėn . 
įvyko Rajono sk. vyčių, vyr. skaučių 
ir skaučių vadovių sąskrydis. Jo pro-" 
ga išleistas specialus leidinys"Keliaš’.

1957 metais sporto šventėje da
lyvavo visi rajono vienetai. Naujai 
įsteigta rajoninė pereinamoji taurė 
atiteko New Yorko Tauro tuntui. 
Sporto šventės metu buvo pravestas 
Joninių laužas su vaidinimu "Vilkiu
kai eina ieškoti paparčio žiedo". 
Čia daug darbo įdėjo s. v. v. si. L. 
Jakubauskas, vietininkijos kultūri
nių reikalų vedėjas. Vasaros metu 
pasiruošimui Tautinei Stovyklai vie- 
tininkija su sesėmis suruošė "Žal
girio" stovyklą. Joje dalyvavo visi 
Worcesterio skautai, o taip pat ir 
skautai iš Bostono, Brocktono ir 
Hartfordo. Stovyklos viršininku buvo 
ps. P.Molis, o visos stovyklos va
dovybę sudarė vietininkijos vadijos 
nariai. Čia skautai praktiškai ruo
šės Tautinei Stovyklai. Prie jos pa
sisekimo daug prisidėjo p. M. Pra- 
puolenienė, p. Gedmintas ir p. St. 
Prapuolenis.

Lapkričio mėn. 10 d. įsisteigė 
skautų vyčių dr-vė. Pirmas draugo
vės draugininkas - s. v. si. A. Glodas. 
Draugovę sudarė Dr. V. Kudirkos 
skautų vyčių būrelis su vado s. v. si. 
R. Marcinkevičium ir Pulk. J. Šaraus- 
ko būrelis, vadas - s. v. si. R. Jaku
bauskas. Vietininkijos pravesti skil- 
tininkų kursai. Skautų Aido platini
me pasiekta labai gražių rezultatų. 
Pavienių platintojų grupėje spaudos 
skyriaus vedėjas s. v. si. R. Marcin
kevičius laimėjo III-čią vietą.

Nevėžio vietininkijai sustiprė
jus savo gretoms ir parodžius gyvą 
skautišką veiklą, Vyriausio Skauti
ninko įsakymu nuo 1958 m. vasario 
16 d. perorganizuota į Nevėžio tun
tą su tuntininku ps. P. Moliu. Kovo 
mėn. pradžioje kartu su kitomis 

-vietos lietuvių organizacijomis iš
kilmingai paminėti Šv. Kazimiero 
400 m. sukaktis. Gegužės pabaigoje 
Worcesterio tunto globoje įvyko At
lanto Rajono skiltiųinkų kursai, ku
riuose dalyvavo 8 tunto skautai. Bir
želio mėn.Joninių išvakarėse Worces
teryje įvyko III Atlanto rajono spor
to šventė, suorganizuota Nevėžio 
tunto.

"Trakų" vilkiukų stovykloje 
dalyvavo 8 vilkiukai, kur ypač pa
sižymėjo J. Pipiras, A. Gedmintas ir 
O. Pajeda. Laužavedžių kursuose 
Waterburyje dalyvavo keturi skautai.
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"Žalgirio" stovyklos sesės ir broliai pietauja

Į IV-tą T. S. worcesterieciai 
ruošėsi su dideliu entuziazmu, bet 
dėl tolimo atstumo galėjo nuvykti 
tik 12 skautų. Worcesteris nesudarė 
atskiro vieneto, nes beveik visi ėjo 
atsakingas pareigas: ps. P. Molis - 
Skautų Pastovyklės viršininkas, s. v. 
v.sl. A.Glodas - Skautų Pastovyklės 
v-ko adjutantas, s. v.si.K. Matonis - 
Atlanto Rajono d-vės draugininkas, 
s. v. kand. si. V. Gedmintas - Atlanto 

d-vės adjutantas, psl. K. Gedmintas- 
Atlanto d-vės skilties skiltininkas, 
s. v. si. D. Glodas - ryšininkas su 
svetimtaučiais skautais, s. v.sl. R. 
Jakubauskas - skautų vyčių pasto
vyklės laužavedys, s. v. si. R. Mar
cinkevičius ir s. v.kand. A.Pridotkas 
nuolatinėje stovyklos sargyboje, s. v. 
si. A.Pranckevičius ir s. v. kand. E. 
Markevičius ir psl. P. Nakrošius buvo 
priskirti prie T. S. sudarytų vienetų; 

psl. P. Nakros'ius gražiai pasireiškė 
savo darbu prie T.S. papuošimo.

Tautinėje stovykloje gražiai pa
sirodė Worcesterio tautinių šokių 
grupė. Ši grupė, vadovaujama E. 
Vizbaraitės, D. Marcinkevičiūtės, 
J. Vizbaraitės, s. v. si. A. Prancke- 
vičiaus, s. v. si. A. Matonio ir s. v. 
kand. si. Gedminto jau treti metai 
aktyviai reiškiasi skautiškame ir lie
tuviškame Worcesterio gyvenime. 
Daugelį kartų ji sėkmingai pasirodė 
ir ne lietuvių tarpe.

Nevėžio tuntui šiuo metu pri
klauso 50 skautų, kurie sudaro tris 
draugoves; vilkiukų draugovė su 
draugininku s. v. si. D.Glodu, DLK 
Gedimino skautų d-vė- draugininkas 
s. v. si. R. Židžiūnas ir Skautų Vyčių 
d-vė - draugininkas v.sl. A. Glodas, 
Tunto vadiją sudaro: ps. P. Molis - 
tuntininkas, s. v. si. A. Prapuolenis - 
adjutantas, kun.J.Steponaitis - Dva
sios Vadovas, s.v.v.sl. L. Jakubaus
kas- kultūrinių reikalų vedėjas s. v . 
si. R. Marcinkevičius - spaudos 
skyriaus vedėjas, s. v. si. A. Pranc
kevičius - iždininkas, s.v.sl. R. Ja
kubauskas - laužavedys.

P. M.

ŠATRIJOS SKAUČIŲ TUNTAS TORONTE

1948 m. gegužės 13 d. ps. R.Jasiū- 
naitė-Kuprevičieflė sušaukė pirmąją 
Toronto skaučių sueigą. Sueigoje 
dalyvavo 6 skautės. Sueigoje buvo 
nutarta, nežiūrint į tokį mažą skau
čių skaičių, steigti draugovę ir 
stengtis visas naujai atvykstančias 
seses įjungti į skautiškąjį darbą, o 
tuo pačiu ir į draugovę. Per dve
jetą metų skaučių draugovė išaugo 
į tuntą - Šatriją. Pirmoji tuntininkė 
buvo ps. S. Šileikytė- Draugelienė. 
Šias pareigas ji ėjo du metu. Buvo 
ruošiamos sueigos, pasilinksminimai, 
laužai - suteikiama proga lietuvių 
jaunimui praleisti laiką skautiškoje 
dvasioje. Tuo metu pradėjo lankyti 
ligoninėse gulinčius lietuvius, ir ši 
tradicija išsilaikė iki šių dienų. 
Taip pat buvo pradėta ruošti vai
kams Kalėdų eglutė, kuri tęsiama 
ir dabar (Kalėdų senis atvykdavo iš 
Lietuvos). 1950 m. įsisteigė jūros 
skautės, ir tie metai buvo lemtingi , 
nes per juos susibūrus didesniam se
sių skaičiui, susidarė savarankiškas 
vienetas - atskira valtis. Vadovavo 
vi. B. Grabauskaitė - Mažeikienė. 
Bendrom jėgom su berniukais buvo 

įsigytas plaukiojantis pastatas 
motorlaivis. Buvo skiriamos sueigos 
kas antrą savaitę, kuriose buvo nag
rinėjami įvairiausi klausimai, skai
tomos, temos, ruošiamos diskusijos, 
rengiamasi specialiai jūrų skaučių 
programai, sportuojama ir 1.1. Kai 
kurios sueigos buvo pravestos gam
toje. Buvo padaryta keletas iškylų 
(pav. į Oakville) surengta gegužinė 
prie Simcoe ežero. Skaičiui pri
augus iki 10 sesių, iškilo reikalas 
sudaryti 2 valtis. Antroji valtis pa
sirinko "Audrų" vardą, vadovaujama 
E. Strazdaitės. Praėjus kuriam lai
kui, tunto vadovybė, matydama 
jūrų skaučių didelį savarankiškumą, 
gerą drausmę ir veiklą, nutarė 
įsteigti atskirą jūrų skaučių laivą. 
Buvo duota viena sąlyga - užver
buoti daugiau sesių, nes vis dėlto, 
skaičius atskiram laivui buvo ma
žokas. Rugpiūčio 9 d. yra Toronto 
jūrų skaučių iškilminga data, - įvy
kusioje iškilmingoje sueigoje, da
lyvaujant Kanados Rajono Vadui 
VI. Šarūnui, Toronto tunto tuntinin- 
kui H.Stepaičiui ir jūr, ps. Br. Stun
džiai pradėtas naujas savarankiškas 

kelias. Laivui paliktas istorinis "Van
denės" vardas (atsivežtas iš Vokie
tijos). Laivui vadovauja valt. B. Gra
bauskaitė - Mažeikienė. Valtys - 
Audrų, vad. jūr. skautė E. Strazdaitė- 
Grabauskienė ir Bangų, vad. vair. 
M. Vasiliauskienės. Su naujų sesių 
verbavimu neturėta daug vargo. 
Naujom jėgom buvo kibta į darbą. 
Br. Stundžia daug padėjo. Sueigos 
stengiasi pravesti kuo įvairiausiai, 
paįvairinti jas rimtom diskusijom, 
skautiškom, visuomeninėm temom, 
dainom ir muzika. Nebuvo pamirš
tas ir sportas; tautinių šokių grupėj, 
dalyvaujančioje Tarptautinės Paro
dos festivaliuose, savo dalį sudėjo ir 
jūrų skautes. Kur galėdamos ir kiek 
sugebėdamos jūrų skautės dirbo vi
suomeninį bei kultūrinį darbą, tuo 
garsindamos Lietuvos vardą.

1951 m. įsteigta oro skaučių 
Vaivorykščių skiltis. Skilčiai vado
vavo ps. R. Kuprevičienė, Jos dirbo 
uoliai, pasikviesdamos aviacijos 
inžinierius, kurie pravesdavo pas
kaitas, liečiančias aviaciją. Be to, 
ėjo ir vyr. skaučių programą. Tunte 
prisidėdavo, kur tik jų pagalba buvo
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Stovykloje 1956 mt.

reikalinga. Iškylos ir stovyklos taip 
pat nebuvo pamirštos. Jau nuo 1952m. 
skautės drauge su skautais stovyklau
ja. Ne vienas gerai prisimena ke
lionę pas indėnus. Tuo pat metu 
buvo bendraujama su kanadietėm 
skautėm laužuose, suvažiavimuose. 
Ir kartą buvo pakviestos dalyvauti 
jų metiniame parade. Paradą priėmė 
Lady MacKenzie King, visos daly
vavo lietuviškomis uniformomis. 
Susiorganizavus Toronte sk. vyčiams 
buvo surengtas bendras laužas, ku
rio tikslas - vietos gyventojų - tiek 
anglų, tiek lietuvių supažindinamas 
su lietuviškais papročiais. Vėliau 
buvo pakviestos kanadiečių skaučių 
dalyvauti jų rengiamame lauže su 
savo lietuviška programa. Ypač 
buvo pageidaujama dainos ir šokiai. 
1949 m. birželio 26 d. dalyvaujame 
ekskursijoje į Wellandą ir kartu su 
broliais duodame lietuviams lietu
višką skautišką Joninių laužą. Po to 
aplankėme gražesnes ir įdomesnes 
vietas, kaip Niagaros krioklį. Tais 
pačiais metais lapkričio mėn. at
vyksta Lietuvos skautų įkūrėjas v. s. 
P. Jurgėla. Ta proga suruošiama 
Tunto sueiga. 1953 m. vasario mėn. 
s. S. Šileikytei-Draugelienei iš tun- 
tininkės pareigų pasitraukus, tuntą 
perėmė s. V.Kalendrienė. Skautiškas 
darbas tęsiamas toliau. Įsteigiama 
tautinių šokių grupė, kuri pasivadi
na "Gintaru". Si grupė dalyvauja ne 
tik lietuvių tarpe, bet ir kanadiečių. 
Draugovėse buvo daromi konkur
sai: specialybių, patyrimo laipsnių, 
referatų rašymų, tvarkingų unifor
mų, gerų darbelių, rankdarbių, iš
kylų, sueigų, pasirodymų ir t. t. 
Viena iš svarbiausių buvo: kaip nu - 
dažyti margučius. Pasisekė gerai. 
Už gražiausiai išmargintus margučius 
suteiktos premijos. Dalyvavo Živi
lės skaučių draugovė, vadovaujama

ps. I. Sernaitės - Meiklejohn. Trim 
dovanos atiteko: R. Merkelytei, Z-. 
Stančįkaitei, R. Augaitytei. 1956 m. 
balandžio mėn. įvyko Kanados Ra
jono skaučių vadovių sąskrydis. Jis 
praėjo giedriai skautiškoje bei dar
bingoje nuotaikoje. 1957 m. ge
gužės mėn. s. V. Kalendrienė pasi
traukė iš eitų tunte pareigų. Tiinti- 
ninkės pareigas perėmė ps. D. Ker
šienė. Darbas vyksta toliau. Buvo 
suruošta iškyla į Pasaulinę Džiam- 
borę, kuri įvyko prie Muskokos. 
Tenai mus apsupo iš visų pusių, nes 
patiko mūsų uniforma. Klausimų 
buvo visokiausių, bet ir gerų atsa
kymų davėme. Kiek skautės prisi
mena, tai buvo įdomiausia iškyla. 
Diena prabėgo greitai besisvečiuo
jant pas visų Šalių skautes. 1958 m. 
kovo mėn. vyr. skaučių Kunig. Bi - 
rutės draugovė pirmą kartą Toronte 
suruošė Kaziuko Mugę. Pasisekimas 
didelis. Žmonių daug, ir vaišinosi 
riestainiais, širdelėm, pyragaičiais,

Šatrijos skaučių tuntas 1958 mt.

pačių skaučių keptais, ir atvežtais 
iš "Vilniaus". Nebuvo pamiršta ir 
kava. Kavą teko virti Toronte. 
Kas atsinešė daug pinigų, tas išėjo 
be cento. Tais pačiais metais vyr. 
skaučių Kunig. Birutės draugovė, 
vadovaujama ps.I.Šernaitės- Meikle- 
john dalyvavo Tarptautinėj Paro
doje dvi savaites. Tą parodą aplan
kė tūkstančiai žmonių. Visi gro
žėjosi gintaru, tautinėm lėlėm ir 
staklėm (retkarčiais ausdavo). Dar
bo daug, geras pasisekimas paska
tino nenuleisti rankų, bet ir vėl po 
poros metų suruos'ti. 1959 m. kovo 
mėn.vėl kibta prie Kaziuko mugės. 
Ir šiais metais, kaip ir praėjusiais,
pasisekė. IV-joj Tautinėj Stovykloj 
iš Toronto dalyvavo 24 skautės. Iš 
ten atsivežta daug skautiškos medžia
gos bei naujų dainų. 1959 m.buvo 
įgyta tunto vėliava ir vasaros sto
vykloje prie Delhi kun. S. Kulbis.S. J. 
ją pašventino. Krikšto tėvais buvo: 
p.S.Dabkus ir p.E. Augustinavičienė. 
Tuntui buvo didelė šventė. Po 10 
gyvavimo metų tuntas išaugo į didelį 
skaučių skaičių ir įsigijo vėliavą. 
Dešimtmečio šventė įvyko balandžio 
19 d. Į šią šventę buvo pakviestos 
viešnios skautininkės Z. Juškevičienė 
iš Čikagos ir K.Kodatienė iš Detroi
to. Iškilminga sueiga buvo Šv.Jono 
Krikštytojo parapijos salėje. LSS 
40 m. sukaktis atš vesta kartu su 
skautų Rambyno tuntu. Šventėje da
lyvavo J. E. vysk. V. Brizgys. Šventės 
išvakarėse buvo pamaldos ir eisena 
su 40 žvakių prie paminklinės lentos.

Dabar tunte yra keturios drau
govės: paukštyčių, vadovaujamos ps. 
R. Kuprevičienės, Mirgos skaučių 
draugovė - vad. v. si. R. Bleizgytės. 
Živilės skaučių draugovė - vad. v. si. 
A. Eižinaitės, Kun. Birutės vyr. sk.
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- vad. v. si. S. Zubrickaitės ir viena 
jūrų skaučių valtis Vandenė, vad. 
vyr. vi. D. Griauzdaitės.

Per visą veikimo laiką esame 

nuolat prisidėjusios prie įvairių mi
nėjimų rengimo, padėjusios kitoms 
organizacijoms, kur tik mūsų pagel
ta buvo reikalinga. Nuolatinių pa

talpų sueigoms tuntas neturi, bet 
naudojasi Lietuvių Namais ir para
pijų salėmis.
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VĖŽIO ŽINGSNIU

"Geriau vėliau, negu niekada", - pasakė kažkada kažkoks išminčius, ir visi, vos bepasivelką, kartoja tą išmintį dieną ir naktį. Taip ir to specialaus numerio sumanytojams teko net beveik tris metus guostis ta išmintimi ... Ir pagaliau specialus numeris pasirodo. Aišku, daug kas jau buvo ranka į viską numojęs, daug kas atsiųstus pinigus bandė aukoti "Skautų Aidui", daug kas leidėjus apšaukė nepavydėtino skambumo titulais ir vardais. Kad dar koks vienetas būtų atsiuntęs savo veiklos apžvalgą, būtų išėjęs numeris kaip reikiant. Dabar nei iš šio, nei iš to, nutrūko ryšiai, ir daryk, ką nori. Lauk nelaukęs - daugiau nieko. Tik staiga ima ir atsiranda dar vienas rašeiva su savo straipsniu. Gerai apžiūri jį redakcija, apvarto, dešimtį kartų perskaito ir vis nesiryžta jo talpinti. Autorius net supyksta, kad taip ilgai savojo straipsnio neišvysta. Girdi, medžiagos prašo ir prašo, o kai parašai ką nors, tai į krepšį meta. Tai tau ir skautiška drausmė. Na, ką gi, redakcija ryžtasi autorių patenkinti. Straipsnis - ne straipsnis, eilėraštis - ne eilėraštis. Tai, tur būt, žodynėlis ar enciklopedija. Vietos, deja, mums nebeužteko jį visą spausdinti ištisai. Tai šia proga paduodame tik jo ištraukas:
BROLIJA - žodis sudurtinis: Brr.. .lyja. . . ima snaudulys . ..BŪKLAS - nebereikalingas kambarys susieiti, per mažas pasišokti.GELBĖJIMO KILPA - vestuvių žiedas.KIMAS - praeities žaidimas, dabar kinas, LAPINĖ - sugriuvusi palapinė.SKILTIS - vardas, kad vadovams būtų apie ką daug rašyti ir kalbėti.GARBĖS TEISMAS - papuošalas.LAIVELIS - vandens pastatas, bet ne švyturys.

PIRMOJI PAGALBA - sesėms, antroji broliams .. . iškyloje ir stovykloje.PĖDSAKAI - nebeaktualu automobilistams.LAUŽAS - linksma gegužynė be pabaigos.KAZIUKO MUGĖ- šventės paminėjimas riestainiais. NAGINGUMAS - sesėms lakavimas, broliams graužimas, žiūrint į jas.LAZDA - pašliūžininkams dar reikalingas daiktas, bendrine prasme auklėjimo priemonė.DARBOTVARKĖ - sklandžių posėdžių trukdytoja. DIENOTVARKĖ - stovyklos nelaimė.ĮSKYLA - masinis pasivaikščiojimas miške. KOMANDA - demokratinių laisvių griovimas. RIKIUOTĖ - susėdimas pusračiu prie televizijos ...
Ir taip toliau ir toliau. Jei autorius nesupyks ir turės kantrybės, gal kada sulauksime ir pilno skautiškų dalykų žodynėlio. Vis tos kantrybės reikia, vis to nelemto laukimo, o čia, šiuose moderniuose kraštuose, viskas taip skubu. Ne vienas skautas gi į sueigą atbėgo, dar nesukramtęs vakarienės ir paskutinį kąsnį nurijo, kai sueiga pasibaigė. Lėtesnis brolis nė išsižioti nespėjo, o jau keturių posmų daina ir sudainuota. Tūlas vadovas dar tik vakar buvo jaunas jaunikaitis ir dairėsi sau sesės, o žiūrėk, šiandien jį jau senu apšaukia, ir visos viltys palaidotos, nebent kokia dar dėl doleriuko, kito sugalvotų rizikuoti. Štai, kokia sesė vakar paukštyčių įžodį davė, o šiandien jau, lūputes papūtusi, į šokius traukia. Tai tempas, tai bent kraštas, kur viskas raketiniu greičiu lekia.O specialusis numeris, numojęs ranka į tą moderniškąjį tempą, drįsta vėžio žingsniu pajudėti nusivylusių skaitytojų pusėn.. . Brolis Lėtas
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GELEŽINIS Į. S T A T A S

ĮSAKYMAI

SAVO
KITAM

3. SKAUTAS NAUDINGAS IR PA
DEDA ARTIMIESIEMS.

1. SKAUTAS TIESUS IR LAIKOSI 
SAVO ŽODŽIO.

2. SKAUTAS IŠTIKIMAS DIEVUI 
IR TĖVYNEI.

STIPRINK SAVO KŪNĄ IR 
SIELĄ IR ŠVIESK PROTĄ.

BUK RITERIS, NETURTINGŲ- g 
JŲ IR SILPNŲJŲ GYNĖJAS # 
IR TIESAUS KELIO SEKĖJAS. #

SKAUTO ĮSTATAI

4. SKAUTAS DRAUGAS 
ARTIMUI IR BROLIS 
SKAUTUI.

SKAUTAS SĄŽININGAI ATLIEKA VISAS SAVO PAREIGAS .

5.

7.

8.

SKAUTAS MANDAGUS 
TERIŠKAS.

IR RI-

I 6. SKAUTAS GAMTOS DRAUGAS.

SKAUTAS PAKLUSNUS SAVO 
TĖVAMS IR VYRESNYBEI.

SKAUTAS LINKSMAS, SUSI
VALDO IR NENUSTOJA VIL
TIES.

9. SKAUTAS TAUPUS.

10. SKAUTAS BLAIVUS IR SKAIS
TUS SAVO MINTYSE, ŽO
DŽIUOSE IR VEIKSMUOSE.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1. NELAUK IŠ KITŲ NIEKO,BET Į 
VISA DUOK PATS KĄ GALI. |

2. GYVENK TĖVYNEI IR ŽMO- | 
NIJAI IR BUK GAMTOS IR | 
GYVULIŲ DRAUGAS.

TEBŪNA TAVO VALIA KAIP 
TEMPLĖ TAMPRIAI ĮTEMP
TA.

SEK SKAUTŲ PATRONĄ ŠV. 
JURGĮ: NAIKINK PIKTA PA
SAULYJE , O PIRMIAUSIA 
PAČIAM SAVYJE.

e

TEBŪNA TAVO PIRMOJI 
MINTIS APIE KITUS, O TIK 
ANTROJI APIE SAVE.

AUK Į VIRŠŲ, KAIP GALIN
GAS ĄŽUOLAS, BET NESI- 
LENK ŽEMYN, KAIP VERKŠ
LENĄS GLUOSNIS.

I

BUK RYTOJ GERESNIS, NE
GU ŠIANDIEN ESI IR NEGU 
VAKAR BUVAI.

TURĖK DIEVĄ ŠIRDY IR AT
MINK SAVO ŠŪKĮ "BUDĖK".
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