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TALKOS SKAUTU AIDUI!

Ačiū visiems ir visoms, kas pa
laiko, išlaiko, remia ir visaip pra
turtina Skautų Aidą.

Šiuo metu yra didelis rūpestis: 
sėkmingai užbaigti 1964 m. Skautų 
Aido platinimo vajų.

Skautų Aido 1964 metams prenu
meratos rinkimo vajus vyko kaip 
tik tuo metu — a) kada visi termi
nuotų kadencijų LSS organai ir va- 
dovai-ės “baigė savo kadencijas”, 
b) kada vyko naujų organų bei va
dovų rinkimai bei skyrimai ir c) 
kada Skautų Aido leidimas turėjo 

būti organizuojamas iš naujo JAV- 
bėse.

Tai buvo labai nepalankus laiko
tarpis vajui. Daug kur vadovai-vės, 
skautai-ės bei vienetai uoliai pasi
darbavo

Todėl visi labai maloniai prašomi 
dar prisidėti. Kas užsisakė ar rinko 
— labai ačiū! Kas mažiau rinko ar 
nerinko — pajudėkite savo apylin
kėje, kad kiekvienas-na, galįs-inti 
Sk. Aidą užsisakyti, turėtų progą jį 
užsisakyti 1964 metams.

Kiekvienas gali jį užsisakyti ir 
tiesiogiai, be tarpininkų, jei taip pa
togiau.

Užddirbančiam 3. — dol. nedidelis 
pinigas Sk. Aidą dovanomis kam 
užsakyti. O gaunančiam bus 
džiaugsmo!

Labai svarbu daugiau prenume
ratorių.

Svarbu, kad Skautų Aidą gautų 
vis daugiau asmenų ir šeimų.

Be to, Sk. Aidas išsilaiko iš pre
numeratos mokesčių, todėl laikraš
tis geresnis ir didesnis, kai daugiau 
prenumeratoriuj

Taigi, prašome talkos!
Budžiu,

v. s. A. Saulaitis

Lietuvoje Nepriklausomybės laikais skautai-ės visada iškilmingai minėjo Šv. Jurgio šventę. Nuotraukoje 
matomas gyvasis paveikslas iš paskutiniojo minėjimo Kaune prieš sovietų okupacija. Skaučių paruoštas vaiz
das rodo lietuvaites įvairiuose pašaukimo keliuose. Gilumoje matomos skaitlingos skautų-čių gretos.
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ORGANIZACIJOS UŽDAVINIAI:

Organizacijos svarbiausias už
davinys savo narius ugdyti skau
tybės pagrindais.

Skautybė visiems duoda, ji vi
sus ir ugdo, jei tik skautavimas 
yra tikras, pagal jos įkūrėjo nu
tiestas gaires besireiškiąs.

Skautybės sąjūdžio kiekvieno 
nario gyvenimas grindžiamas įžo
džiu, įstatais ir gražiais skautavi- 
mo papročiais.

Tačiau priklausymas skilčiai / 
būreliui, draugovei ir p. normuo
jamas organizacinėmis taisyklė
mis, kurios būtinos, jei tikimasi 
pasisekimo.

Taip pat įvairūs nuostatai tvar
ko vienetu, vietininkiju-tuntu, 
rajonų ir k. santykius, kurie vėl 
būtini geram skautavimui išplė
toti.

Visa tai — taisyklės, statutai, 
instrukcijos, programos, nurody
mai bei patarimai — padeda iš
laikyti sąjūdžio vieningumą, pa
lengvina vadovams vadovavimo 
reikalus, derina savitarpinius as
menų bei organų santykius ir t.t.

PRIEVOLĖS ORGANIZACIJAI 
visus saisto, ir tos prievolės svar
bios! Iš prievolių organizacijai, 
drauge ir sąjūdžiui, įsidėmėtinos:
1) pareiga tapti pirmiausia tobu

lu skautu, vadovu ir t. t.;
2) visomis aplinkybėmis likti iš

tikimu skautybės principams, 
metodams ir uždaviniams;

3) nepaprastai atsakingas užda
vinys— veikli ir tobula ištiki
mybė lietuvybei savo gyveni
mu, savo pavyzdžiu, savo veik
la, savo darbais ir aukomis;

4) daug prievolių yra ir labiau 
techniško pobūdžio: laiku žinių 
suteikimas, nario mokesčių 
mokėjimas, leidinių įsigijimas, 
laikraščių prenumeravimasis,

■ suvažiavimuose ir p. dalyvavi
mas ir. t. t.

5) gal didžiausia prievolė: tobu
lai atlikti apsiimtas pareigas ir 
švytėti gražiu pareigos pavyz
džiu.

Organizacijos tobulumas pareina 
nuo jos narių tobulumo! A.S.

Lietuvių skautų sąjūdis remiasi lietuvybe. Ji yra lietuvių skau- 
tijos visų šakų veikimo pagrindas. Lietuvių skautų organizacija tiek 
pateisina savo buvimą, kiek ji gyvuoja lietuvybe. Lietuvybė — vers
mė ir turinys Lietuvių Skautų Sąjungos skautavimui.

Lietuvybės pagrindinis šaltinis — lietuvių tauta, lietuvių tau
ta Lietuvoje.

Tačiau lietuvių tauta išorine prievarta suskaldyta ir išblaškyta: 
tautos dalis — už geležinės uždangos vergauja Sovietų Rusijos 

platybėse;
kita dalis — Sovietijos teroro atskirta nuo tautos visumos ir išsi

sklaidžiusi laisvojo pasaulio žemynuose; jai priklauso ir lietuvių 
skautų sąjūdis;

didžioji dalis — savo tėvų sodybose kampininko ir vergo dalia 
skurstanti komunizmo prispaustoje sovietų okupuotoje Lietuvoje.

Didžiausių didvyrių, legendinių dvasios galiūnų ir ištikimiau
sių tautos sūnų bei dukterų netrūksta pavergtųjų tarpe. Kad jų tie 
pavyzdžiai švytėtų visiems kitiems ir laisvėje esantiems!

Lietuvių pagrindinis reikalas -—- išlikti lietuviu; išlikti sąmo
ningu, veikliu, tauriu ir pavyzdingu lietuviu. Tam reikia kelių svar
bių dalykų:

a) gilaus lietuvybės pažinimo ir visapusiško jos supratimo;
b) glaudaus buvimo lietuvių aplinkoje ir atsidėjimo išsilaikymo 

jų gyvenime;
c) ypatingo jautrumo lietuviškiems reiškiniams ir solidarumo lie

tuvių užsimojimams;
d) nuolatinio tobulinimosi lietuvybės turinyje ir nuoširdaus reiš

kimosi jos formomis.
Atitrauktiems nuo tautos kamieno reikia milžiniškų pastangij 

lietuvybės išlaikymo srityje. Lietuvių skautybės sąjūdžio nariai turi 
ypatingą uždavinį lietuvybei: gyventi lietuvybės išlaikymo gyveni
mą!

Tai:
1. Švytėti tauraus lietuvio šviesa.
2. Gyventi pavyzdingą lietuvio gyvenimą.
3. Rūpestingai organizuotis lietuvybei.
4. Daryti visa, kad artimiausioji skautijos dalis taptų giliai 

lietuviška.
5. Dirbant nepalaužiamai tikėti lietuvių tautos ateitimi!
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PRINCIPO DALYKAS
kiaušinius iš eilės į įvairius da
žus. Tuo tarpu mano specialybė 
buvo margučiai, dažyti svogūnų 
lukštais.

Tėveliams išvykus, kažkaip ne- 
siveržėme iš namų. Be to ruošė
mės eiti į Prisikėlimą.

Bažnyčia buvo pilna žmonių, 
ir altorius papuoštas daugybe le
lijų. Jaučiausi labai laiminga ša
lia brolio.

Po pamaldų vieni kitiems lin
kėjo linksmų Velykų, ir Jonas 
pakvietė Stasį popiet užeiti pas 
jį, kur turėjo rinktis "chebra", 
kaip jis sakė.

Grįžę namo užvalgėm, kad 
jaustųsi, jog jau Velykos, ir nuė
jome gulti.

Pusryčius ir pietus pavalgėme 
iš karto, nes ilgai miegojome. 
Po to Stasys ėmė ruoštis į sve
čius pas Joną, o aš į kiną. Klasės 
draugė Sue ir aš buvome gamtos 
draugės — atmenu, kaip mums 
buvo baisu piaustyti varles per 
pamoką —• ir norėjome pagaliau 
pamatyti "Neįtikėtiną kelionę", 
apie kurią buvome taip daug gir
dėjusias ir skaičiusios.

Taip Stasys ir aš nuėjome kiek
vienas savo keliais. Nė sapnuote 
nesapnavau, kad tą vakarą baig
sis mano nerūpestinga vaikystė, 
jei taip galima sakyti.

Filmas mudviem su Sue labai 
patiko. Nors ir žinojome, kad vis
kas gerai baigsis, pergyvenome 
kelionės sunkumus drauge su 
kate ir šunimis. Kanados gamta 
žavėjo, ir nutarėme būtinai kada 
nors nuvažiuoti.

Bodger, Tao ir Luath laimingai 
grįžo namo, ir visi plojo. Plojome 
ir mes su džiaugsmo ašaromis 
akyse.

Namie gerokai pasistiprinau ir 
ėmiau krapštytis po namus. Pa
vydėjau širdy tėveliams, kurie 
pasakojo, kad Lietuvoje Velykos 
būtinai būdavo švenčiamos dvi 

Nors ir gyvenčiau šimtą metų, 
šių Velykų nepamiršiu.

Tėveliai pagaliau sutiko palikti 
mudu su Stasiu vienus per šven
tes ir atlankyti dėdę Praną, šven
čiantį savo penkiasdešimtųjų 
metų gimtadienį.

Padėjome jiems ruoštis ir Didį
jį Penktadienį nuvežėme juos į 
stotį, susitarę atsiimti juos ten pat 
pirmadienį.

Oras buvo pavasariškas, ir 
grįžome namo labai gerai nusi
teikę. Stasys buvo parvykęs atos
togų, ir buvau smagi. Kadangi 
jis mano vienintelis brolis ir dar 
toks dailus — tamsios, rudos a- 
kys, gražūs plaukai, kaip tik tin
kamas ūgio ir linksma šypsena 
— visuomet jį labai mylėjau ir 
juo didžiavausi. Tiesa, jis mane 
kartais gerokai paerzindavo, bet 
kur pasaulyje rasi brolį, kuris to 
nedarytų!

Man liko dveji metai iki gim
nazijos galo, kai Stasys pradėjo 
studijuoti. Daug buvo kalbėta ir 
ruoštasi, kol pagaliau nuvežėme 
jį į universitetą. Tėveliai tiesiog 
jaudinosi, na, ir aš pergyvenau, 
labiausiai, prisipažinsiu, kad be 
jo turėjo būti ilgu.

Kalėdoms pirmą kartą parva
žiavo, ir man atrodė, kad Stasys 
dar dailesnis ir įdomesnis. Tą 
patį galvojo ir mano draugės: 
įtariau, kad jos ne tiek mane 
lankė, kiek norėjo susitikti Stasį.

Velykos buvo antrosios ilges
nės brolio atostogos. Po pasnin
ko žadėjome gerokai pašvęsti, 
pavalgyti. Šaldytuvas buvo pil
nas visokių gėrybių, teliko dažyti 
margučius, kada Stasys papras
tai iš šešių spalvų padarydavo 
triskart tiek, nes mėgdavo kišti

arba net tris dienas. O čia rei
kėjo jau sekančią dieną eiti mo
kyklon.

Pabudau nuo kažkokio krapš
tymosi prie virtuvės durų. Ne
susivokusi, kas galėtų būti, užde
giau šviesą ir ėmiau klausti, kas 
yra.

Atsakė tik kažkoks bumbėji
mas. Bet visvien aiškiai atrodė, 
kad kažkas bando įkišti raktą į 
skylutę. Pagaliau durys atsidarė, 
ir įėjo Stasys. Jo veidas buvo 
keistai paraudęs ir akių žvilgsnis 
miglotas, tuo tarpu nevykusi 
šypsena kreipė jo lūpas.

Pirmoji mano mintis buvo, kad 
brolis serga, bet tuoj pamačiau, 
kad jis svyruoja kaip išgėręs 
žmogus.

Dar dabar galiu jausti, kaip 
mano širdis, taip smarkiai pla
kusi, tartum sustojo. Begaliniai 
pasidarė silpna, ir negalėjau pra
tarti nė žodžio.

Stasys netikrais žingsniais nu
svyravo į salionėlį ir įdribo į ma
no fotelį. Sekiau paskui jį kaip 
sapne.

Čia buvo mano brolis, mano 
mylimas, vienintelis brolis, skau
tas — išgėręs!

— Kaip tai atsitiko? Kodėl jis 
gėrė? Kas buvo su juo? Kas jį 
matė? — veržėsi palaidos mintys 
į mano galvą. — O Dieve, ką tė
veliai sakytų! Gerai, kad jų nėra! 
Kam tu tai padarei, broli? Ar ne
žinai, kad neišlaikysiu? Neišlai
kysiu! O mano šviesusis broli.;.

Negaliu ir nenoriu smulkiai 
prisiminti, kaip Stasiui pasidarė 
bloga ir man atrodė, kad jis mirš
ta. Tik žinau, kad naktis buvo 
baisi. Net kada Stasys jau miego
jo savo kambaryje, aš negalėjau 
rasti ramybės.

Gėda ir širdies skausmas ma
ne dusino. Mintys tai grįždavo į 
praeitį, tai klaikiai sukinėjosi 
apie niekuomet ųiesitikėtą įvykį 
ir rytdieną. ,

— Kaip mes galėsime vėl taip 
gražiai gyventi? O gal jis nekal-
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Stasys ir sesuo

tas; gal draugai "užtaisė", sumai
šė kokius gėrimus? Almos na
muose, pavyzdžiui, net jaunimui 
siūlomas stiklelis... ir jie žino, 
kad mes skautai... "Lengviau vi
sai negerti, kaip truputį", tėtelis 
sakydavo. "Sunku žinoti, kada 
gana".

Taip besiblaškydama tik į ry
tą teužmigau kietu miegu. Kada 
pabudau, jau reikėjo skubėti mo
kyklon.

— Laimė, kad galiu išeiti iš na
mų, — galvojau. — Nežinočiau, 
kaip elgtis. Dieve mano, popiet 
grįš tėveliai.’ Paliksiu raštelį, kad 
Stasys, vienas juos parsivežtų.

Mokykloje draugės . juokėsi, 
kad atrodau gerokai baliavojusi, 
bet iš viso - joms labiau rūpėjo 
kalbėti apie savo naujas sukne
les, ir išvengiau didelių kalbų.

Prasistumdžiau mieste iki ketu
rių, kada brolis jau turėjo būti iš
važiavęs į stotį.

Ėmiau kloti stalą keturiems ir 
vis galvojau ir galvojau:

— Kas bus, kai tėveliai suži
nos? O, gal, nesužinos? Ar aš tu
riu Stasį įskųsti? Gal nutylėti? 
Norėčiau dingti kažkur ir grįžti, 
kai viskas vėl bus gerai. Ar gali 
viskas vėl būti gerai?
Ir darėsi vėl be galo sunku, ir 
galva sukosi nuo minčių.

Tėveliai grįžo pilni įspūdžių, 
džiaugsmingi, nors, kaip mama 
sakė: "Niekur nėra taip gera, 
kaip namie".

Sėdamės už vakarienės stalo, 
ir išgirdau klausimą, kurio visą 
laiką bijojau:

— O dabar papasakokite jūs, 
kaip čia viskas buvo!

Pajutau, kaip kraujas man mu
so į galvą ir, nuleidusi žvilgsnį 
į savo lėkštę, nieko neatsakiau.

— Ar buvo kokių nemalonu
mų? ■— paklausė tėtelis. — Irute, 
ar tu nesmagi?

Pakėliau akis į tėvelį, bet nie
ko nesakiau.

Tada Stasys, sujudėjęs kėdėje, 
pasakė:

— Nesikankink, Irute: pats pa
pasakosiu.

Iš to vėl pažinau savo brolį.
Jis buvo nuėjęs pas Joną, ir 

visi sveikino jį, kaip būsimą inži
nierių. Kvietė išgerti stiklelį už 
ateitį ir uždainuoti "Gaudea- 
mus". Buvę linksma, ir jis paga
liau išgėręs dvi, tris, gal ir dau

giau stiklelių. Dainavęs, daug 
kalbėjęs, kol pavargęs ir staiga 
panorėjęs važiuoti namo. Drau
gas parvežęs mūsų mašina.

Nedrįsau žiūrėti į tėvelius: man 
buvo jų taip gaila.

Stasiui pabaigus pasakoti, tė
veliai neprašneko: tai buvo bai
siau už betką.

Tur būt ir Stasys pajuto tylos 
kančią ir, duok Dieve jam svei
katos, susijaudinęs ėmė sakyti, 
kad esąs labai nesmagus dėl ne
lemto. įvykio, kad prašąs jam at
leisti už padarytą nesmagumą ir 
kad tai buvęs pirmas ir paskuti
nis kartas.

Man akmuo nukrito nuo širdies, 
ir išgirdau tėtelio mielą balsą:

— Žmogus be principų, Stasy, 
yra kaip nendrė: į kurią pusę vė
jas pučia, ten lenkiasi. Nėra nu
garkaulio, nėra dvasinių jėgų at
sispirti tam, kas nori mus nuvesti 
į šunkelius. Gerai būti geru inži
nieriumi, bet dar svarbiau būti 
doru žmogumi. Ypač mes lietu
viai — ir dar skautai — turime 
išlaikyti savo garbę. Tą ir ateity
je bandykime visomis jėgomis 
daryti. Laikykis principų, sūnau, 
ir Dievas tau padės.

Tai tokios buvo mūsų šių metų 
Velykos! Kaip aš jas kada nors 
galėčiau pamiršti? M.

Pr. 'metų vasarą Tarptautinėje Jamborėje Graikijoje dalyvavo būrelis ir lietuvių skautų. Ten dalyvavęs b. v. 
Si E. Vilkas, lankydamasis Clevelande, parodė filmų iš tos didžiulės stovyklos. Iš kairės: s. v. Jokūbaitis, s. A. 
Muliolis, p. V. Butkienė, s. A. Muliolienė, v. s. V. Šenbergas, s. A. Šenbergienė, sk. E. Šenbergaitė, p. V. Kor
sakienė, s. E. Vilkas, p. T. Fazėmis. V. Bacevičiaus nuotrauka.
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Pasaulio skautų globėjo šven
tės proga norėčiau dar kartą pri
minti, be abejo, jau girdėtą le
gendą, charakterizuojančią šv. 
Jurgio gyvenimą.

Syrijoje, netoli Beiruto miesto, 
buvęs didelis pelkėtas ežeras, ku
riame gyveno biaurus slibinas. Jis 
pagaudavęs ir prarydavęs labai 
daug žmonių. Prietaringi tos ša
lies gyventojai baisųjį slibiną 
pradėjo laikyti dievu ir nutarė,
kad jam permaldauti reikia aukų. 
Sugalvojo, kad jam reikia aukoti 
gražiausias to krašto mergaites. 
Jau daug mergaičių godusis slibi
nas buvo surijęs, kai atėjo eilė ir 
karalaitei. Liaudis ir jai nedarė 
jokios išimties. Verkiančių ir dre
bančią ją nunešė prie ežero ir su
rišę paliko, kad būtų permaldau
tas žiaurusis slibinas.

Kaip tik tuo metu paežere jojo 
ant balto žirgo jaunas, gražus ri
teris. Pastebėjęs verkiančią nepa
prasto grožio mergaitę, jis prijo
jo arčiau ir paklausė, ko ji ver
kianti. Karalaitė atsakiusi, kad ji 
turi būti paaukota slibinui, kurs 
tuoj iššoks iš vandens ir ją su
draskys. Taip jiems bekalbant, 
susisuko ežere vandens sūkurys ir 
išlindo pasibiaur ėjimą kelianti 
baisenybė — biaurusis slibinas. 
Plačiai atvėręs nasrus, jis slinko 
prie karalaitės. Ji iš baimės net 
akis užmerkė ir laukė, kada bjau
rioji pabaisa į jos kūną suleis 
aštrius dantis. Bet pajuto tik švel
nią riterio ranką ir išgirdo žo
džius:

— Kelkis, atsimerk ir neverk, 
karalaite. Štai slibinas jau guli 
paplūdęs kraujuose nuo mano 
kardo mirtino smūgio. Sėsk ant 
žirgo, aš tave grąžinsiu tėvams.

Koks džiaugsmas užviešpatavo 
karaliaus pilyje ir visoje šalyje! 
Karalaitė grįžo gyva ir sveika, o 
šalis vėl pasijuto laisva, jau ne
reikėjo bijoti biaurios pabaisos. 
Žmonės pamatė, kad tas slibinas 
nebuvo dievas. Jie paprašė, kad 
riteris papasakotų apie tikrąjį 
Dievą, ir daugumas jų tapo Kris
taus sekėjais.

Jeigu tai ir ne tikras įvykis, tai 
graži legenda — šv. Jurgio gyve-

NEPAMAINOMA BIČIULE
Lietuvoje prieš I Pasaulinį ka

rą. Jam penkeri metai. Už dešimt 
sutaupytų kapeikų jis įsigijo ele
mentorių ir paslėpė jį kaimyno 
pirties pastogėje.

Gyvenamųjų namų antrajame 
gale vaikai mokosi skaityti, ir 
berniukas nuolat įbėga pasekti, 
ką jie naujo išmoko.

Paskui tuojau skuba pirties lin
kui ir bando pritaikyti, ką išgir
do. Jo slapčiausia svajonė — iš
mokti skaityti. Elementorių sle
pia, nes bijos, kad kiti nepritars 
jo pirkimui, o gal net visai atims 
jo brangenybę.

Už aukštos lentinės tvoros gra
žiame sode stovi vieno aukšto 
erdvūs, senoviški namai.

Motinos kur nors siunčiama, 
niekur neinu taip mielai, kaip į 
tuos namus: tik ten dalijos tokios 
milžiniškos, kvapūs žirniukai to
kie spalvingi, kriaušės prie namų 
sienos tokios didelės, ir avietės į 
Nevėžio pusę tokios saldžios.

Beldžiuosi į salioną ir įeinu: 
čia jie sėdi, visi trys ir, sutrukdy
ti, pakelia miglotus žvilgsnius į 
mane, atplėšę juos nuo knygų.

Užmiršta viskas aplinkui, val

LSS DVASIOS VADOVO ŽODIS

nimo sintezė. Visas jo gyvenimas 
buvo pašvęstas kovai su blogiu, 
ginant savo sielą — tą gražiąją, 
skaisčią karalaitę. Todėl nenuo
stabu, kad ir skautų organizacija, 
kurios nariai ryžtasi naikinti pik
ta pasaulyje, pradedant nuo sa
vęs pačių, pasirinko šv. Jurgį sa
vo globėju. Kiekvieno skauto ir 
kiekvienos skautės gyvenimo 
tikslas ir idealas — nugalėti tą 
slibiną, kurs įvairiais būdais sten
giasi apgauti ir praryti jų sielas..

V. s. Juozas Vaišnys, S. J.

gio laikas praėjo nepastebėtas, 
nes gauta naujų Įmygu siunta.

Jis pirmą kartą įeina į draugo 
kambarį: lova, rašomasis stalas, 
patefonas ir — čia svečias be
veik atbulas iššoksta pro duris — 
didžiulė lentyna su knygomis.

Baisu: kam reikia taip daug 
knygų?! Kas gali jas visas per
skaityti? Visai kaip knygyne...

— Apsaugok, tas jau ne man, 
— galvoja, — aš už televiziją: 
ten viskas aišku. Matai paveiks
lus, ir beveik nereikia skaityti.

— Ne, ne, aš alergiškas kny
goms. Tik iš tolo galiu jas pakęs
ti. Skaitau, kas mokykloje būti
na, nė žodžio daugiau.

— Tikrai keista toji Nelė: klau
siau, kokios norėtų dovanos, at
sakė "knygos".

— Tur būt keliasi ir gulasi su 
knyga ir nesiskiria su ja net ke
liaudama arba stovyklaudama. 
Atmenu, parsivežė glėbį spalvotų 
žurnalų iš atlankytų Amerikos 
valstybių. Vargšė: rodos, nieko 
nebūtų geresnio...

— Bet, ką darysi, teks nuklam
poti į knygyną ir nupirkti jai, ko 
nori. Tikra keistuolė!

Kn. Mėgėjas
78 —
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PRADININKO ŽODIS
Amžius turi savotiškus priva

lumus. Antai, Jūsų akyse, dvide
šimt metų vyresnis brolis yra per 
senas bendrauti; jis nesupranta šių 
dienų gyvenimo ir Jūsų norų. Dvi
dešimt metų vyresnis, tačiau, ne
sijaučia senas ir tiki, kad kaip tik 
jo amžius yra pats patraukliau
sias. Aš neketinu dėl to ginčytis, 
tačiau pasinaudosiu mano amžiui 
teikiamais pirmumais, pabrėžda
mas, kad
LAIMINGAS yra tas, kuris yra 
patenkintas tuo, ką turi;
GERAS yra tas, kuris elgiasi šian
dien taip, kad jam nereikėtų savo 
žodžių ir veiksmų gėdytis ar juos 
slėpti rytoj;

TUNTININKAS KALBA
MIELI BROLIAI!

Šiais metais "Lituanicos” 
skautų tuntas, būdamas vienas iš 
didžiausių L. S. Sąjungoje, su 
džiaugsmu švenčia savo 15 metų 
gyvavimo sukaktį. Per tą laikotar
pį, didelis būrys skautų vadovų 
turėjo dirbti visą eilę metų, kar
tais net nuskriausdami savo šei
mos narius, paaukodami visą savo 
laisvalaikį, kurį galėtų panaudoti 
kitiems gyvenimo malonumams, 
kad šis tuntas augtų ir stiprėtų. 
Tokių žmonių "Lituanicos” skau
tų tuntas per 15 savo gyvavimo 
metų turėjo nemažą skaičių. Todėl 
visiems šiems vadovams tariu 

KILNUS yra tas, kuris nuoširdžiai 
atiduoda nieko sau nesitikėdamas; 
TOBULAS yra tas, kuris gyvena 
nieko nenorėdamas, kitiems ne
kenkdamas, viską duodamas ir pats 
klaidų nedarydamas.
SKAUTAS, tačiau, visomis jėgomis 
ir progomis stengiasi ateityje bū
ti tik GERESNIS, KILNESNIS,TO
BULESNIS.

Linkiu visada likti skautais!

Broliškai Jūsų,

ps. s.v. fil. Liūtas Grinius

Riverside, Kalifornija.

nuoširdžiausią skautišką ačiū, nes 
jie sudarė sąlygas ir man bent kiek 
prisidėti prie jų pradėto vieno iš 
didžiausio lietuviško jaunimo auk
lėjimo organizacinio darbo. Ta
čiau didžiausią padėką turiu iš
reikšti dabartiniams tunto štabo 
nariams, kurie savo bendradar
biavimu ir pastangomis sudarė ga
limybės šiam vienetui augti bei 
stiprėti ir sulaukti šių sukaktu
vių.

Nors atrodo, kad daug jau pa
daryta, tačiau tikrovėje yra tik 
paruošta medžiaga ir atidarytos 
durys į skautišką mokyklą. Šiuo 
metu turime pakankamai jaunimo, 
kurį turime vesti skautiškos mo-

Tuntininkas s.v. ps. Kazys Cijūnėlis

kyklos keliu, kad po kelių metų 
galėtumėme juos matyti naujų va
dovų eilėse. Taigi, mieli Broliai, 
kviečiu visus į dar didesnį darbą 
ir skautišką veiklą,kad iki šiol įdė
tas darbas ir visos pastangos 
nenueitų veltui, bet atneštų lau
kiamų vaisių.

Kaip jau visiems yra žinoma, 
skautų organizacija išgyveno tam 
tikrus nesklandumus. Gal būt, ir 
mūsų tuntui tenka dalis tos kal
tės, nes "Lituanicos" skautų tun
tas davė skautavimo pradžią vie
netui, kuris šiuo metu nuėjo ke
liu, kuriam L.S.Sąjungos nėra vie
tos. Todėl kviečiu visus vadovus 
dėti visas pastangas, kad auklėjant 
naują skautų kartąnepadarytumėm 
tos pačios klaidos, bet išauklėtu - 
mėm ir paruoštumėm skautus tik
ra to žodžio prasme. Tačiau vieni 
skautų vadovai to pilnai negalės 
įgyvendinti ir čia į talką turi atei
ti skautų tėvai. Jau treti metai prie 
tunto veikia tėvų komitetas, kuriuo 
tenka didžiuotis ir tarti jiems 
skautišką ačiū. Jų puikus darbas 
talkininkaujant Kaziuko mugės 
paruošimo darbuose,''Lituanicos” 
sk. tunto tradicinio vakaro ir ge
gužinės rengimas, duoda progos 
išvystyti didesnę tunto veiklą. Būtų 
malonu, kad ir daugiau tėvų, susi
pažinę su L.S.Sąjungos statutu ir 
organizacijos veikla, ateitų į tal
ką ir padėtų įgyvendinti jos tiks
lus.
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Tėvų bendradarbiavimas su 
skautų vadovais šiuo metu yra bū
tinas, jeigu norima išauginti svei
kos dvasios lietuviškų jaunimų, 
šiuo metu šio jaunimo tunte yra 
gana daug. Tad, mieli Broliai va
dovai ir Tėveliai, kviečiu visus į 
darbą, kad šis tuntas niekuomet 
neturėtų progos nusilpti savo veik
loje, bet būtų pavyzdžiu visai Bro
lijai ir L. S. Sąjungai.

Baigdamas savo mintis, noriu 
kreiptis dar į svarbiausią šios or
ganizacijos grupę, tai vilkiukus ir 
skautus linkėdamas jiems noro ir 
veržlumo tapti gerais skautais, o 
tuo pačiu ir gerais lietuviais. Už
augę gi tapkite puikiais vadovais 
ir veskite šią kilnią organizaciją 
gražiais ateities keliais.

Budžiu!

s.v.ps. Kazys Cijūnėlis 
"Lituanicos" sk.tunto tuntininkas

Lituanicos Tunto štabo nariai: iš kairės pirmoje eilėje - s.v. 
s. Vytenis Statkus, s.v.s. Romas Račiūnas, tuntininkas - s.v.ps. Ka
zys Cijūnėlis, s.v. Algimantas Kezys, S.J., s.v.v.s. Vaclovas Tallat- 
Kelpša; antroje eilėje - s.v.ps. Juozas Ivanauskas, s.v. ps. Vytau
tas Kasniūnas, s.v. ps. Vytautas Namikas, s.v.ps. Viktoras Kučas, 
s.v. ps. Juozas Toliušis; trečioje eilėje - oro skautų instruktorius 
inž. Jonas Gierštikas, s.v.ps. Jonas Paronis, s.v.ps.Dr. Romas Po
vilaitis, s.v. v.si. Modestas Jakaitis. Nuotraukoje nėra: s.v. ps. 
Zigmo Jauniaus, v.vi. Juozo Sukacko, v. si. Juozo Plioplio, p. Eu
genijos Trečiokienės - tunto iždininkės, s.v.s. Prano Nedzinsko, dr. 
ps. Stasio Budrio, s.v.v.sl. Česlovo Karaliaus, v.vi. Vlado Rupinsko, 
ps. Antano Paužuolio ir Vytauto Rukuižos.

SVEČIUOSE PAS LITUANICOS 
TUNTININKUS

TUNTO 15 METU VEIKLOS APYBRAIŽA

ps. J. Toliušis

Pamirškime mielos sesės - 
broliai, keletai valandėlių savo 
kasdieninius rūpesčius ir keliau
kime su manim pasisvečiuoti į 
Čikagos lietuvių skautų LITUA
NICOS tuntą. Toli keliauti ne
reikės: užsukite bet kurį sekma
dienį po pamaldų į Jaunimo Cent
rą ir ten paskęsite raudonų, vio
letinių, žalių bei geltonų kakla

raiščių jūroje. Prityrusiems va
dovams prižiūrint, Lituanicos bro
liai ten žaidžia, atlieka visokias 
skautiškas išmones, o kai užtrau
kia dainą, tai net Centro rūmai 
dreba.

Gal mes ne visi ir žinome, jog 
tai pats didžiausias mūsų lietuviš
kosios išeivijos skautų vienetas. 
Mūsų būrys - per 200 galvų: opia- 
kojų, paauglių, keliolika vyrų su 
ūsais ir apšarmojusiais paausiais, 
bet jaunomis, kaip pavasariai, šir

dimis. Tuntas išaugo, nusitęsda- 
mas per Čikagos didmiestį, per 
Cicero skverus ligi Waukeegano, 
ligi tolimojo Rockfordo.Keleto en
tuziastų pasėtas grūdas suleido 
šaknis, ir to ryžto procentai dabar 
mums yra neįkainojamos vertės. 
Liepsnelė, įžiebta prieš 15 metų, 
įsiliepsnojo į laužą, ir drąsiai ga
lime teigti, jog šiandien vykstant 
didžiajam Gerojo Darbelio žaidi
mui, Lituanica vis galingiau ple
čia savo sparnus.
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Nuo vienuolikos iki šimtinių

Ne tokie smarkūs, nors skau
tiško ryžto netrūko ir tada, buvo 
pirmieji žingsniai. Prieš mane gu
li laiko išgeltintos 1948 m. lapkri
čio mėn. Čikagos lietuvių dienraš
čių iškarpos, kurios štai ką bylo
ja:

Sesės , broliai skautai!
šį sekmadienį, lapkričio 7 d.

2 vai. po piet. p.p. Lenkauskų bu
te, 946 W. 59 st., šaukiama skautų 
ir skaučių sueiga.'. . Sueigos tiks
las: lietuvių skautų ir eventualiai 
vyr. skautų-čių būrelio Čikagoje 
steigimas. . .

Budėkime!
Iniciatorių vardu, 
pskltn. L. Grinius

Tai buvo pirmasis žingsnis su
organizuoti lietuvius skautus Čika
goje. Bet nusikeikime valandėlei 
Riverside, Kalifornijoje, kur šiuo 
metu gyvena šios žinutės skelbė
jas brolis Liūtas Grinius, paskau- 
tininkas, filisteris, ir leiskime jam 
pačiam apie tai prabilti:

’’Nurodytą dieną, gal kiek po 
antros valandos, vietoj lauktų apie 
20 skautų ir skaučių, susirinko 
penkios mergaitės ir šeši vaiki
nai. Čikaga jau ne toks mažas 
miestas: mūsų vienuolikė buvo su
važiavusi iš visų jo. pusių. Du atė
jusių nebuvo skautavę, o šeiminin
kė pati niekad Lietuvos nemačiusi. 
Toks pat mišinys ir amžiaus at
žvilgiu.

Štai pirmosios sueigos daly
viai:

psklt. Grinius Liūtas, pradinin
kas; skįt. Petrauskas Vytautas, vė
liau pirmosios brolių ’’Sakalų” 
skilties skiltininkas; sklt. Kumpi- 
kaitė Marytė, vėliau pirmosios se
sių skilties skilt-kė; psklt. Kriš- 
topaitytė Valerija; skautas Pač- 
kauskas Algirdas; skautas Pač- 
kauskas Vytautas; skautė Sruogy- 
tė Vita, Lenkauskaitė Eleonora, 
priklausiusi GSA; Variakojytė 
Danguolė; skautas Savaitis Jurgis 
(tolimesniame veikime nedalyva
vęs), skautas Trečiokas Leopol
das (tai pat vėliau nedalyvavęs).

Tokia buvo pirmoji sudėtis.”

• Bet su pirmąja sudėtimi brolio 
Liūto vargai nesibaigia. Pradiniai 
žingsniai šiame kontinente nebuvo 
rožėmis kloti. Be skautiškų reika
lų, buvo kalnai kitų neatidėliotinų 
dalykų: kasdieninė duona, moks
las , bendro lietuvybės vežimo tem
pimas. . . Tik jaunatviško užside
gimo vedamas, Liūtas Grinius pa
jėgė šį perkrautą vežimą tempti. 
Štai žiupsnelis minčių iš jo die
noraščio, kur atsispindi Liūto anų 
dienų vargai, planai bei lūkesčiai:

1948.XII.31.
Ryt Nauji Metai. Spėlioju, ką atei
tis neša? Pasaulyje karo, aišku, 
nebus. Kaip ilgai taip gali tęstis? 
Emigracija iš Vokietijos 1949 me
tais, turbūt, bus pačiame įkaršty
je. Čikagoje užsibrėžiau ir nuo 
spalio mėnesio pradėjau organi
zuoti lietuvių skautų vienetą. Se
kančių metų pradžioj skautų klau
simas turi išsipreęti: arba bus 
arba žus! Rudeniop esu pasiry
žęs stoti mokyklon, jeigu priims, 
jeigu pinigų susitaupysiu, j eigų ka
riuomenėn nepašauks. . .

1949.1.18.
Skautams judinti ir plėsti reikia 
milžiniškų pastangų! Vos pajėgiu 
pasiruošti sueigoms ir vos išten
ka pinigų autubusų bilietams pirk
ti. . . Bet krepšinio komandos 
pradžia buvo entuziastingai sutik
ta. Ryt šaukiu pirmąją treniruo
tę (o šs pats juk nė nežaidžiu...)

1949.II.9.
Gripas. Dirbau, turėdamas 102 
temperatūros ir vos galėjau pa
judėti. Tikiuos, kad mano ’’akto
riai” nepraleis p. St. Pilkos re
žisuojamo ’’Paslaptingoje Zono
je" vaidinimo repeticijos. Aš jau 
nepajėgiu nuvažiuoti.

1949.III.27.
Kepyklos bendradarbiai turbūt ap
siprato matydami mane užsimie
gojusį; net aiškintis nebetenka. Ir 
negi verta įtikinėti, kad ligi pary
čių uždavinius sprendžiau, ar kad 
skautų vadovų posėdis ir ruoši
masis sueigom ilgokai truko.

1949.IV.10
Penktadienis. Vienuolika valandų 
dirbęs, išvažiavau su Ateities šo
kėjais į St. Louis mieste vykstan
tį tarptautinį tautinių šokių festi
valį. Naktis be miego. Pasirody
mas scenoje popietėje, o vakare 
tautiniai šokiai salėje. Grįždami 
miegojom keletą valandų trauki
nyje. Sekmadienį spėjau dar laiku 
grįžti ir pravesti mišrią skautų 
vienetų sueigą. Sueigoje susipaži
nau su sk. N. Grigaliūniene. Kal
binu "gelbėti” padėtį, pasidali
nant rūpesčiais ir perimant vado
vauti mergaitėms.

1949.V.21.
Skautų sueiga buvo didelė, arti 
50! Jaučiu, kad Naujiems Metams 
statytas "žūt ar būt" klausimas 
sprendžiasi teigiamai. Skautai Či
kagoje bus ir gyvens!

1949. VII.23 Atsiguliau pirmą iš 
ryto, kėliau šeštą. Nors vagiu mie
go valandas, laiko vistiek trūks
ta. Skautai, skautai ir tik skautai 
mintyse kuone kiekvieną nedarbo 
valandą. Greitai, tikiuosi, baigsis 
tunto organizavimas. Jaučiu, kad 
vienetams stipriau ant kojų atsis
tojus, nebus taip sunku ir pagalbos 
rasti.

1949.X.23.
Mokausi dienomis. Mokslapinigių 
vienam semestrui vargais nega
lais pavyko sutaupyti. Paskaitų 
užsikroviau per daug. Suprantu, 
kad jėgos ribotos ir kad dirbant, 
tuntą judinant, po 4-5 valandas te- 
miegant, 19 už skaitinių valandų ne- 
išvešiu. Čia dar v.s.V. Čepas, ne
atsiklausęs, visą JAV Rajoną man 
ant pečių vežti užmetė."

Nežiūrint tų visų sunkumų,pir
mieji metai pateisino visą įdėtą 
triūsą. Vienetai augo. Mėtų laiko
tarpyje pravesta daug sueigų, iš
kylų, laužas visuomenei Marquette 
parke, talkinta aukas renkant, re
prezentuotas! Čikagos geležinke
lių parodoje.

Tai buvo prieš 15 metų, betps. 
Griniaus ryšiai su skautais vis te
bėra gyvi, kaip ir gyva ateities vi-
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zija. ’’Ateityje, - sako jis, - Suval
kais teks vėl atjaunėti, jungtis ten, 
kur talka bus reikalinga ir pagei
daujama. Norintiems prisidėti va
dovams darbų mūsų Sąjungoje nie
kad nestigo, - atsiras ir man.”

v.s. Bronius Gurėnas
Po lietaus grybai gerai auga

Nuo 1949 m. gruodžio 18 die
nos tunto vadovavimą perima Vil
niaus krašto sūnus, skautininkas 
Bronius Gurėnas. Tai senas skau- 
tybės vilkas, Sąjungon įstojęs 1929 
m. Švenčionyse. Savo skautiškų 
žinių bagažą pildąs Švenčionių ir 
Vilniaus lietuvių skautų vienetuo
se, stovyklavęs Apsos, Verkių, Du- 
bičių stovyklose, Klajoklių stovyk
loje per Vilniaus kraštą, brolis 
Bronius perlipo visas skautiškas 
pakopas nuo ’’sumanaus" eilinio 
ligi tuntininko pareigų Tauro tun
te Vokietijoje, šioje Atlanto pusė
je greit įsijungė į Lituąnicą.

Nors kūrimosi etapas tunte tuo 
metu buvo baigtas ir pradėtas tik
rasis skautiškas darbas, tačiau 
jaunutę Lituąnicą apniko kiti rū
pesčiai. Jei pradžioje brolis. Liū
tas dar spėdavo aplakstyti visas 
skiltis ir jų sueigas, tai dabar, 
tuntui išsiplėtus į šimtinę, to pa
daryti jau nebuvo įmanoma. O vie
netai Marquette parke, B ridge- 
porte ir kitose miesto dalyse vis 
augo bei kūrėsi nauji. Ir visiems, 
ypač skiltims, reikėjo vadovų. Ži
nia, lengva man čia pažerti, kad 
vadovų reikėjo, - o jų trūko, nors 
tu prasmek, žmogau!

Bet gal važiuojame pas brolį 
Gurėną, gyvenantį čia pat Čika
goje, jis gal geriau prisimena 
anas dienas.

- Paporink, mielas skautinin
ke, kaip teko kapstytis iš to vado
vų trūkumo?

- Iš patirties žinau, kad ir la
bai entuziastingas vienetas, netu
rėdamas prityrusių vadovų, sėk
mingai veikti negalės. Taigi, ma
no pirmasis rūpestis ir buvo, ša
lia normalios skautiškos.veiklos, 
vadovų kursų organizavimas.

Vienu požiūriu buvome laimin

gi,-turėdami anuo metu Čikagoje 
mūsų organizacijos prityrusius 
’’vilkus" skautininkus: Balčiaus - 
ką, Kliorę, Kviklį, Jurksą ir ki
tus, kurie mielai sutiko vesti bei 
dėstyti tuose kursuose. Ir tie skil- 
tininkų bei draug-kų kursai buvo 
tikrai sėkmingi, nes susirinkdavo 
iki 60-70 skautų-čių. Nemaža jų I 
dalis vėliau buvo geri vienetų va
dovai. Jeigu ir ne visada atsiekė- ■ 
me šimtaprocentinio skautiško la
vinimo, šie kursai pasitarnavo 
mums ir kitu požiūriu: toks kart- 
kartinis suėjimas suteikdavo jau
nimui entuziazmo dirbti, atsinau
jinti, pabendrauti ir žaisti lietu
viškoje nuotaikoje.

- Atsimenu, skautininke, kad 
anuo metu tunte buvo susiorgani
zavęs net skautų choras, bendra 
tautinių šokių grupė bei sporto 
sekcija. Kokiu būdu šios šakos, 
šiaip skautiškoje veikloje beveik 
nekultivuojamos, susikūrė?

- Aną laikotarpį pramoginiu 
požiūriu drįsčiau pavadinti visiš
kai tuščiu. Mes dar tik kėlėmės iš 
anapus Atlanto ir neturėjome, kaip 
dabar, nei ansamblių, nei chorų, 
nei kitų ratelių, atitinkančių nau
jųjų imigrantų dvasią. Taigi,irtos 
šakos atsirado spontaniškai to dar 
neįsibėgėjusio gyvenimo išdavoje. 
Minint mūsų tunto sportininkus, 
tai Lituanicai tenka didžiuotis vie
nose liet, sporto varžybose, 3 km 
ėjime, net šautuvą laimėjus.

Tie mažučiai sambūriai, kaip 
sporto, chorų ir taut, šokių, pri
sidėjo prie tunto glaudesnio bend
radarbiavimo, ir susigyvenimo.

- Ir pabaigai, mielas Broniau, 
dar vienas klausimas: rodos, kad 
tuo laiku įsisteigė Skautams Rem
ti Draugija?

- Organizacinio veikimo neį
manoma būtų pilnai išplėsti be fi
nansinės paramos. Be atskirų me
cenatų bei tėvų komitetų, kurie ne
abejotinai atlieka didelį darbą, im
ta galvoti apie bendrą Čikagos 
skautams remti organą. Čia bene 
didžiausias nuopelnas tenka s. V. 
Vijeikiui, su kuriuo mudu ėmėmės 
iniciatyvos. Jis paruošė ir iš
spausdino brošiūrėlę MŪSŲ EILES 
AUGA, trumpai nušviečiančią 
skautų org. darbą bei siekimus.
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šis leidinėlis buvo paskleistas mū
sų visuomenėje, kviečiant ateiti 
skautams talkon.

To pasėkmėje ir atsirado Skau
tams Remti D-ja, įsisteigusi 1954 
m. gruodžio 3 d. D-jos pirminin
ku buvo išrinktas nuoširdus lietu
vybės rėmėjas dr. S. Biežis."

s. Stasys Rudys
Džiaugiuosi dabartimi, tikiu į 

ateitį

Skautininkas B. Gurėnas tun
tui vadovavo ligi 1955 m. pradžios 
su vienerių metų pertrauka, ku
rios metu vadovavo s. Stasys Ru
dys (1951.X. - 1952.X.). Tai kitas 
prityręs vadovas, ėjęs įvairias pa
reigas Brolijoje, redagavęs skau
tiškų spaudų ir šiuo metu gyvenus 
saulėtoje Kalifornijoje. Bet nors 
ir toliai skiria mus, savo širdimi 
mes visada su juo. Štai atskrido 
pas mus jo "marga gromatėlė", 
kurios žodžiais pasidalinkime:

"Džiaugiuosi, kad ir mane dar 
prisimenate daugiau kaip po aštuo- 
nerių metų nebuvimo jūsų tarpe. 
Nemažiau džiaugiuosi, kad Litua- 
nicos tuntas šauniai gyvuoja. O 
kai vaisingai darbas eina su vil
kiukais,tai ir ateitis užtikrinta. 
Tokių perspektyvų turint, pras
minga ir į praeitį atsigręžti po 
15 metų žygio."

Tikiu, kad mums visiems la
biausiai širdyje yra palikę tie 
skautiški momentai, kurie buvo pa
lydėti tam tikro veiksmo ar įvykio. 
Ir s. S. Rudys, daug stovyklavęs, 
keturiom stovyklom net vadova
vęs, tai patvirtina.

"Labiausiai prisimenu Medvė
galio stovyklų 1952 metais p. Jo
nyno sode. Iš vienos pusės, sto
vyklų organizuoti ir jų pravesti 
buvo nepaprastai sunku, neturint 
reikiamo stovyklinio inventoriaus 
ir pakankamai vadų. O ir kova su 
uodais buvo tikrai žiauri pirmo
siomis dienomis. Bet iš kitos pu
sės, stovykla buvo gausi, nuotai
kinga. Įsigytas ne mažas stovykli
nis patyrimas ir paskatinimas to
limesnei veiklai.”

Buvęs tuntininkas, skautas vy
tis nuo 1934 metų, suorganizavęs 
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ir vadovavęs vyčiams Švėkšnos 
gimnazijoje, paberia keletą minčių 
ir mūsų violetinio kaklaraiščio 
broliams:

"Skautai vyčiai man visada bu
vo arti širdies. Laikas nuo laiko 
jų veikla Čikagoje sustiprėdavo, 
bet, apskritai imant, skautai vyčiai 
galėtų ir turėtų stipriau ir kūry
biškiau pasireikšti. Visa širdimi 
linkiu broliams vyčiams savo vei
kimų perplanuoti ir jįvisapusiškai 
sustiprinti."

Pažeriant šias kelias mintis iš 
buvusio tuntininko laiško, malonu 
prisiminti, jog anuo sunkiu tunto 
kūrimosi laiku, kada mes vargin
gais būdais telkėm inventorių, o 
mūsų sueigos kampininkavo saliū- 
nų salėse, s. Rudys užleido savo 
bute kambarį, skirdamas jį skautų 
būsto reikalams.

s. Pranas Nedzinskas

Stambieji darbai: svoyklavietė, 
radijas, spauda

Ilgiausiai Lituanicos tuntų 
"valdė" s. Pranas Nedzinskas. 
Bandau sutikti skautininkų ir pa
sidalint mintimis apie anas die
nas, bet brolį Praną pagauti nėra 
jau taip lengva. Suaugęs su skauty- 
be, sakyčiau, dar nuo piemenavimo 
dienų (kitais metais jis užsisegs 
40-tą metinę žvaigždutę!), ir da
bar s. Nedzinskas visą savo lais
valaikį skiria skautams. Štai Jis 
ir "Skautybės Kelio" Draugo dien

raštyje redaktorius, ir Čikagos 
skautininkų Ramovės pir-kas, ir 
Lituanicos tunto narys tėvų rei
kalams, buvo vyčių būrelio vadas!

Užklupau aš jį šiaip taip jo 
įstaigoje, beruošiantį skautiškas 
žinias ateinančios savaitės spau
dai.Susėdame už raštais apkrau
to stalo ir, kuriam laikui užmiršę 
dienos rūpesčius, nuplaukiame 
praeitin.

- O puikios buvo dienos! - 
Pranas pasakoja ir šypsosi. Net 
ir buvę rūpesčiai šviečia to dzū
ko veide anuo geru spindesiu, sa
kančiu, kad skautas niekad nenus
toja vilties:

Pastovios stovyklavietės 
rūpestis, perimtas iš buvusių tun- 
tininkų, užgulė ir mane. Zinai, 
brolau, aštuonius savaitgalius iš 
eilės važiavome ieškodami tai va
sarai (1955 m.) stovyklavietės. O 
surasti jų reikia, nors truks-luš! 
Pagaliau išmaklinę visas Čikagos 
apylinkes šiaip taip anai vasarai 
suradome vietą Sandūnuose.

Na, bet šis rūpestis išsispren
dė jau sekamais metais, kada p. 
P. Rakas padovanojo Čikagos lie- 
tuvhj jaunimo reikalams savo 80 
akrų miškingą plotą Custer'yje, 
Mich. Nors pradžioje ir trūko daug 
dalykų, bet jau turėjome kur pri
siglausti.

Be stovyklų tolimajame Custerl 
yje, turėjome keletą didesnių tunto 
išvykų ir į artimesnes vietoves, 
kaip šv. šeimos senelių prieglau
dos ūkin (Holy Family Villa), lie
tuvių selaziečių sodybon Cedar 

Lake ir kitur. Pastarojoj iškyloje, 
be žaidimų ir kitų pramogų, buvo 
pravestos įdomios virimo varžy
bos.

- Ar turėta tunte, be grynai 
skautiškos veiklos, kitų darbų bei 
planų ?

- Buvo stengtasi savo veikimų 
plėsti įvairiomis priemonėmis ir 
kryptimis. Viena iš jų - tai skau
tų radio valandėlės. Jų turėjome 
gana daug per Margučio programų. 
Valandėlės pravestos su pašnekė- 
siais bei dainomis, supažindinant 
visuomenę su Čikagos skautų veik
la.

Kitas malonus prisiminimas tai 
skautų laikraštėlis GAIRĖS. Nors 
laiko ir techniškų žinių stokota, 
tačiau Gairės,užpildamos bei re
daguojamos pačių skautukų, ėjo 
beveik visus metus. Pradžioje 
Gairiij naštų tempė broliai K.Zap- 
kus, G. Gedvilą, S. Vanagūnas ir 
kiti, vėliau keliems broliams iš 
redakcijos dėl laiko stokos išėjus, 
prisidėjo Aušros Vartų sesės V. 
Strimaitytė, K. Bliūdžiutė ir kt. 
Iš viso buvo išleista 11 numerių.

Na, didžiausias Lituanicos 
spaudos darbas - tai aštuonerių 
metų proga išleistas leidinys LI- 
TUANICA. Sunkiausią naštą vil
ko brolis ps. Vyt. Šliūpas, leidi
nio redaktorius. Su džiaugsmu pri
simenu, kai anam leidiniui ren
kant medžiagą, skambinant dešim
tims žmonių, vis gaudavau atsaky
mą: - "Brolis Šliūpas jau teira
vosi", "brolis Vytautas jau užsi
rašė" ir t.t. Tokių vyrų mums
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Tunto vadi jos ilgametis narys, 
dabartinis adjutantas s.v.ps. Ro
mas Račiūnas. Stovyklavęs eilę 
metę, jis labai sumaniai ir sąži
ningai atlieka savo pareigas ir jo 
dėka stovykloje padaryta daug 
techniškų įrengimų.

Pastaraisiais • metais rengiant 
stovyklas taip ir kalbama, jei Ro
mas nevažiuos, kas tada bus. Ir 
Romas važiuoja, atostogas auko
ja .. .

reikėtų kuo daugiau.
Atsigręžęs į prabėgusias die

nas ir žvalgdamas į ateitį, s. P. 
Nedzinskas mūsų pašnekesį bai
gia:

- Smagu buvo dirbti su jauni
mu, ir manau, kad tas laikas ne
nuėjo veltui. Turėta daug asmeni
nių išlaidų, bet, visą gyvenimą lie
tuviškai skautybei pašventus, ir ši 
auka nėra per didelė. Du didžiausi 
mano linkėjimai ir norai yra, kad 
skautai vyčiai atsistotų ant tvirtų 
kojų ir kad sustiprėtų mūsų skau
tiškoji spauda. Dirbame jaunimo 
auklėjimo darbą, bet jis per mažai 
atsispindi mūsų spaudoje, per ma
žai visuomenė yra informuojama, 
kviečiu visus vienetus, net pačius 
mažiausius - skiltis: siųskite savo 
sueigų, iškylų, laužų aprašymus 
spaudai, apverskite redakcijas 
nuotraukomis, piešiniais ir kita 
skaut. medžiaga.

O Lituanicai linkiu, kad būtų 
geriausia tarp geriausių Brolijoje!

ps. Vytautas Petrauskas

Tuntas mokosi iš patyrusio 
stovyklautojo

Vartau tunto įsakymų knygas, 
ieškodamas jose, kada Lituanicai 
vadovavo ps. Vytautas Petrauskas, 
o atradęs štai įr užstrigau. Nors 
tunto įsakyme nr. 107 ir pasakyta, 
kad brolis Vytautas perėmė Li- 
tuanicą 1958 m. rugsėjomėn. 21 d., 
bet dėl tunto istorinės tiesos drįs
tu apeiti tuos formalius įsakymus 
ir grįžti bent dešimtmečiu atgal. 
Juk jau anomis lemtingomis kūri- 

- mosi dienomis sutikome mes brolį 
Petrauską vadovaujantį pirmajai 
lietuvių skautų skilčiai Čikagoje. 
Žinia, tai buvo mažas vienetas, 
bet tai buvo viskas, ką mes anuo
met turėjome. O iš Vytauto vado
vaujamų pirmųjų Sakalų vėliau iš
augo draugovės ir visas didžiulis 
Lituanicos tuntas. Sutikome mes 
jį vėliau vadovaujantį s. vyčių 
draugovei, matėme tunto pavad. 
pareigose, na, ir kaip tas 107 įsa- 
kumas skelbia, vėl antrą kartą Či
kagos brolių viršūnėje - tuntinin- 
ko poste.

Ligi šios apybraižos rašymo 
maniau, kad niekad man nėra tekę 
brolio V. Petrausko sutikti, ir net 
nežinojau, kad toks žmogus iš vis 
egzistuoja. O aną sekmadienio po
pietę, kai jis man užvežė skautiš
kos spaudos ir pluoštelį savų pri
siminimų, aš staiga pamačiau, kad 
mes seni pažįstami. Tiesa, mudu 
nebuvom paspaudę vienas kitam 
rankos irnepasakę savo pavardžių, 
bet aš brolįVytautą atpažinau. Ma
tydavau jį vyčių tarpe, atkūriau 
tą veidą Urbanos akademikų eilė
se ir kitur, kur kokiai iškilmei ar 
reikalui suskrisdavo skautai. Na, 
o jei nuplauksime dar toliau įpra- 
eitį, tai mudu Sąjungos broliai jau 
nuo 1937 metų, kada V. Petraus
kas skautas savo tėvelio vadovau
jamoje draugovėje.

Sekdami toliau jo skautiškąją 
kelionę, sutiksime Vytautą Hanau 
skautų vienete, Vyčių būrelyje Či
kagoje ir Urbanos akademikų skau
tų eilėse.

Lituanicos tun-kopareigoseps.

86

14



Petrauskas buvo ligi 1959 m. lap
kričio mėnesio. Brolis Vytautas 
taip pat vadovavo ir savo kaden
cijos vasaros stovyklai Rako ąžuo
lyne. O vadovauti stovyklai, tikiu, 
jam buvo maloni pareiga, nes pats 
Vytautas sako, jogįvairios stovyk
los, naktiniai žygiai, vyčio įžodis 
jam yra palikę neišdildomą įspū
džių. Be to, jo asmenyje turėjome 
prityrusį gamtos brolį, stovykla
vusį daugelyje skilties, dr-vės, 
tunto bei reprezent. stovyklų, iš 
kurių paminėtinos '47-jų Jambore 
Moisson Prancūzijoje, '53-jų ju
biliejinė Niagaroje, 1958 - tautinė 
stovykla Pontiac, Mich.

Užklaustas apie reiškinius, 
stabdančius pilnutinį skautišką 
veikimą, ps. Petrauskas susumuo
ja sekančius momentus, pastebė
tus savo vadovavimo metu:

1. Bendroji skautų patyrimo 
programa nepritaikinta Amerikos 
didmiesčio gyvenimui.

2. Mažas tėvų susidomėjimas 
skautų organizacija,

3. Labai susilpnėjusi skilčių • 
veikla. Draugovės rėmuose indi
vidualaus skilties veikimo kaip ir 
nėra, o juk skiltis tai natūralus 
berniukų sambūris ir skautiško 
metodo pagrindas,

4". Vadovų - draugininkų trū
kumas.

Žvelgdamas į mūsų šių dienų 
Brolijos judėjimą, brolis Vytautas 
su liūdesiu konstatuoja, kad mes 
per dažnai išeiname iš sveikos 
kritikos bei diskusijų ribų ir pa
sinertam į asmeniškumus. Štai, 
netekta jūrų skautų, atskilo aka

demikai, - kas bus dar?
- Tikiu, kad mes galim baig

ti tuos bereikalingus ginčus ir 
dirbti bendram skautybės labui,- 
baigė ps. V. Petrauskas.

s. Viktoras Lesniauskas 
ps. Viktoras Kučas

Viktorų tarpuvaldis

Manau, kad jau būsite pripratę 
keliauti su manim po praeitį, tad 
nuvykime dabar dar kartą kokį 
20 metų atgal.

Kai karo sūkurys bloškė mus į 
visus pasaulio kampus, jo buvo 
pagriebti ir du Suvalkijos lygumų 
sūnūs Viktoras Lesniauskas ir 
Viktoras Kučas-KuČiauskas. Tik 
jų odisėjos įdomesnės. Štai, Vik
toras Lesniauskas atsidūrė Vokie
tijoje, paskui pasuko Argentinos 
žemėn, o ten apšilęs iškeliavo 
Kanados lygumosna.

Viktoras Kučas gi, išbraidęs 
germanų žemes, pro paslaptingą
jį Gibraltarą patraukė visai į kitą 
pasaulio kraštą, - Australiją. Bet 
nesakykite, kad pasaulis labai jau 
didelis, nes štai vieną 1960 m. 
gruodžio mėn. dieną sutinkame 
abu Viktorus Lituanicos tunte Či
kagoje: Lesniauską tuntininko pos
te, o Kučą draugininko pareigose.

Žvelgiant į Viktoro Lesniaus- 
ko skautiškąją veiklą, krenta į 
akis vienas įdomus jo darbo mo
mentas, būtent: Viktorui vis teko 
dirbti susilpnėjusios, ar tiksliau 

pasakius, nutautėjusios lietuvy
bės baruose. Antai, 1936-37 m. 
Viktoras tuntininkas Klaipėdoje, 
1948 m. jis vienas iš liet, skautų 
organizatorių ir vadovų Buenos 
Aires, Argentinoje, 1960-61 m. Li
tuanicos tuntininkas tautybių kati
le - Čikagoje.

Visose tose vietovėse brolio 
Lesniausko atiduota didžiausia 
duoklė lietuvybei. Klaipėdos laikus 
jis prisimena, kaip lietuvių kultū
rinės kovos etapą prieš vokišką 
įtaką, o vienas jo bendradarbių 
skautų Argentinoje, ps.Vyt. Nami- 
kas Viktorą taip apibūdina:

- Pasiaukojęs lietuviškam rei
kalui šimtą nuošimčių. Ne kartą 
paaukojo asmeninius bei šeimos 
reikalus ir vyko skautų stovyklon 
ar vykdė kitus skautiškus bei lie
tuviškus darbus. O dirbti tikrai 
mokėjo, nes mūsų skautų eilėsna 
pritraukė ne tik naujųjų imigran
tų vaikų, bet ir vietinės kartos 
lietuviukų. Vaidinimai, stovyklos, 
vakarų ruošimas, liet, dainų mo
kymas - tai vis jo darbo barai. 
Atmenu, dar tie vietiniai lietuviu
kai net lietuviškai nebuvo pramokę, 
o jau traukdavo lietuviškas dai
nas. Senieji ateiviai vos galėjo 
įtikėti, kad tokių "cūdų" gali pa
saulyje atsitikti."

Brolis Viktoras, užklaustas, 
kuri skautų šaka jam artimiausia, 
atsako:

- Visi yra mano broliai, bet 
visada labiausiai rūpinausi mūsij 
prieaugliu - vilkiukais. Juk jie yra 
mūsų užaugsiančioji karta, tad di
džiausią dėmesį jiems ir skyriau.
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Skautininkas dėl ligos, deja, tu
rėjo iš pareigų laikinai pasitrauk
ti, pavesdamas jas kitam Viktorui, 
ps. Kučui. Buvo tada pavasaris ir 
broliui Viktorui Kučui pareigos te
ko pačiu stovyklos ruošimo įkraš- 
čiu. Bet, kaip prityręs stovyklų ūk
vedys ir ruošėjas, brolis šių sto
vyklą parengė tikrai gerai, gal net 
geriau už ligi šiol įvykusias, nes 
buvo pravesta skirtingu metodu. 
Stovykloje, kuriai vadovavo ps. A. 
Saulaitis jr., ypatingas dėmesys 
buvo kreipiamas į pioneriją ir sk. 
programų praktišką panaudojimą. 
Ps. V. Kučas sako: ’’Nors teko 
skautams daugiau padirbėti, o ma
žiau išdykauti, tačiau iš šios sto
vyklos jie grįžo ne vien atostoga
vę, bet taip pat pasisėmę iš šio 
sumanaus vadovo daug skautiško 
patyrimo/’

Ps. V. Kučas, pradėjęs skau- 
tauti Kybartuose, skautiško gyve
nimo būdo neužmiršta ir Vokios 
liet, stovyklose. O štai, pirmajam 
baltų emigrantų laivui pajudėjus 
Australijon, mes sutinkame Vik
torą laivo organizatorių rately
je, apjungiančiame pabaltiečius 
skautus. Ši savotiška užuomazga, 
sukurta Atlanto ir viduržemio jū
rų platumose, tęsėsi vėliau kores- 
pondenciniu būdu ir ančiasnapių 
žemėje Australijoje. Paskui matė
me Viktoro veidą, besišypsantį 
australų spaudoje: tai didžioji '58 
-jų m. Pan-Pacific stovykla, kur 
lietuviai turbūt pirmą kartą iškė
lė savo trispalvę šio tolimo žemy
no skautų tarpe.

Atvykęs Čikagon, ps. Kučas va
dovavo Lituanicos broliams Tauti
nėje stovykloje Pontiac’e bei vasa
rinei tunto stovyklai Rako ąžuoly
ne. Be to, buvo narys komisijoje, 
tyrinėjusioje ’63 m. Jubil. stovyk
los galimybes Čikagos lietuvių sto
vyklavietėj e. Stovykla betgi įvyko t 
amerikiečių stovyklavietėje Camp 
Child, Mans.,o mes anuomet, at
menu, taip ir nutarėme, kad tie Ra
ko kalneliai tik vietinio pobūdžio 
stovyklėlėms ir tetinka.

Rašant šias eilutes buvo vėl 
progos užklausti brolį Viktorą, 
kokia jo nuomonė apie mūsų sto
vyklavietę.

- Rako miškas, - sako jis, - 
yra užtektinai talpus, gražus ir pa
togus pravesi bet kokio dydžio 
stovyklai. įdėjus šiek tiek darbo, 
Jubiliejinė stovykla būtų praėju
si kuo puikiausiai. Vidurio Rajo
nas ar net Lituanicos tuntas būtų 
pilnai pajėgęs ištempti visą tech
ninę naštą. Didelė pinigų suma bū
tų likus mūsų Sąjungos kasoje.

Kalbant apie stovyklas, turėtų 
būti įgyvendintas reprezentacinio 
vieneto įsteigimas. Jis turėtų bū
ti sudarytas atrenkant ir išsijo- 
jant skautus stovykloje ir reikalui 
atsiradus, būtų galima jį pasiųsti 
į amerikiečių stovyklą, sąskrydį 
ar pan. Šiuo reikalu konkrečiau 
padirbėjus, toks dalinys atliktų di
delį darbą Lietuvos propagavimo 
srityje.

šių dviejų Viktorų tarpuvaldis 
tęsėsi nuo 1960 m. gruodžio mėn. 
ligi 1961 m. gruodžio ir kadencijai 
pasibaigus, tuntininku buvo pa
kviestas ps. K. Cijūnėlis.

s.v. ps. Kazys CijOnėlis
Lituanica plečia sparnus

Jei buvusius Lituanicos tunti- 
ninkus gaudžiau, skambinau, ra
šiau jiems laiškus, tai su dabar
tiniu tunto vadovu (jau aštuntuo
ju) ps. Kaziu Cijūnėliu to vargo 
neturėjau. Brolis Kazys - kaip 
vijurkas: visur jo pilna, visur jį 
sutiksi. Žiūrėk, jis jau besimai
šąs vieneto sueigoje, ar betvar
kąs skautų būsto lentynas, ar ko
kioje krautuvėje jau besiderįs pre
kę tunto inventoriui papildyti. . . 
Kitą kartą sutinki jį lietuviškame 
parengime užkabinusį mūsų vaiz
būną ir bekaulinantį Lituanicai pa
ramos. Arba antai, užgulęs tele
foną, kviečia jis savo bičiulius 
(nesvarbu, kad jie ne skautai) Ka
ziuko mugės ruošon, stovyklos re
monto talkos ar kitokiam darbui. 
Ir turi Kazys gyslelę pritraukti, 
įjungti į darbą, ir nepajunti jau 
bejudąs jam pagalbon. Gal būt dėl 
tų jo gabumų ir aš jau antri metai 
Lituanicos eilėse.

Sunku man rašyti apie Kazį. 
Nėra laiko perspektyvos, pro ku-
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rių mes įpratę žiūrėti į įvykius 
ir juos vertinti. O gyvenamojo mo
mento, nors ir patys padedame jį 
stumti, dažnai ir nepastebime.

Taigi, to laiko perspektyvoje 
matau Kazį 1933 metais Palan
goje, žygiuojantį kitų brolių gre
tose pro aukštų svečių tribūnų ir 
saliutuojantį lordui Baden Powell. 
Matau jį '38 metų Tautinėje sto
vykloje, besidarbuojantį prie Pa
nevėžio tunto vartų. Va, dar aną 
dienų Kazys rodo kelyje randų, 
anos stovyklos prisiminimą, ir 
sako:

- Tai tuos mūsų garsiuosius 
vartus bestatant!

Prisimenu ir aš juos gerai, nes 
tada mūsų (Pagėgių) vietininkija 
buvo pastačiusi irgi puikų ir labai 
originalų švendrių stalą, už kurį 
tikėjomės laimėti stovyklos įren
gimų konkurse pirmų vietų. Bet 
nunešė mus Panevėžys su savo 
šiaudų pintais vartais, ir ėjome 
žiūrėti stebėdamiesi, kokią išmo
nę jie ten pastatė.

Tai buvo anais gražiais laikais, 
kai mes buvome dar vaikai, o su 
Kaziu susitikome Lltuanicoje jau 
apšarmojusiais paausiais. Suvedė 
mus ryžtas atiduoti jaunajai kar
tai bent dalį to, ką mes patys anuo
met buvom gavę.

Atsigręžęs į su ps. Cijūnėliu 
praleistus dvejus metus tikrai ne
perdėsiu pasakęs, kad jis į tuntą 
įdėjo visą savo širdį. Nepasižy
mi Kazys patriotinių įsakymų ra
šymu nei gražbilystės menu (nors 
kalbėtojas yra geras), bet admi
nistraciniai gabumai yra viena jo 
savybių, taip reikalingų sėkmin
gam tunto vadovavimui. Perėmęs 
finansiškai liesą tuntų, ps. Cijū- 
nėlis sugebėjo jį pastatyti ant tvir
tų kojų. Žinia, kaip Kazys sako, 
tai - visų tunto vadovų bei tėvelių 
talkos nuopelnas, bet aš jau aplenk
siu tą kuklumą ir pasakysiu, kad 
be jo iniciatyvos, nuolatinio ragi
nimo ir pačios akcijos mes to ne
būtume pasiekę. Yra keletą kartų 
mus, vadijos narius, ir apibaręs 
(prisipažįstu - aš dažnai buvau to 
vertas), bet tie broliški pabarimai 
mums patiems išėjo į naudą.

Anų kartų, išėjęs iš vadijos po
sėdžio, galvojau, kodėl mes taip

ilgai diskutavome ir barėmės dėl 
tokio mažo menkniekio - vilkiukų 
draugovių konkurso, o beveik ne
pastebėjau, kad tai buvo puikiausia 
savišvietos pamoka. Kodėl dabar
ties berniukams neįdomu tai, kas 
traukė mus vaikystės metais? Ko
dėl Algirdo dr-vės konkurse ber
niukai privalo turėti šukas ir veid
rodėlį, o Gedimino vilkiukai gau
na taškus už kaklaraiščių žiedų 
pynes ir 1.1.

Kai išeiname iš posėdžio, gat
vės jau ištuštėjusios, nes yra ar
ti vidurnakčio. Subirbia motorai, o 
pro jų ūžesį iš kito kiemo galo dar 
išgirst Kazio balsų: "Vytautai, tai 
pristatyk rytoj man tas taisykles! 
O, tu, Juozai - sekančiame Draugo 
skautų skyriuje įdėk Kaziuko mu
gės kvieslį!" Kad jį kur bala, tų 
Kazį! Kertu iš savo skautiškos 
skrybėlės, kad grįžęs į namus jis 
nepaklaus mielos žmonelės ar ne
prailgo vienai be jo. Ne, jis tik
riausiai net neužvalgęs naktipiečių 
jai tars: "Žinai, Julyte, man atro
do, kad sekančiai tunto mugei rei
kėtų. . ." Toks yra mūsų Kazys!

Bet aš jau nuklydau į šalį. Ge
riau sakyk, mielas tuntininke, ką 
darysime su pinigais, įplaukusiais 
per Kaziuko mugę?

- Brolyti mielas, jie jau pa
skirstyti dar prieš gausiant! Atme
ni pernykščias Jubiliejinę ir Ra
jono stovyklas, - jos tuntui kaina
vo apie 1700 dol. Ateinančioji sto
vykla neįmanoma be naujų palapi
nių. Antai vėl, išleidžiame visai 
Brolijai patyrimo programų aiški
nimus. . .

Pinigas ateina, bet jis tuojau 
ir vėl išeina. Jis investuojamas į 
mūsų priaugančių kartų.

O visokeriopa parama tuntui 
labai reikalinga, nes Lituanicaple
čia savo sparnus. Didis Čikagos 
miestas, bet Lituanica dar dides
nė. Ji išsiplėtus toli už šio did
miesčio ribų, - lig pat Rockfordo. 
Vilkiukų eilės gerokai peršoko 
šimtinę, atgaivinti oro skautai, o 
netolimoj ateity, tikimės, įsisteigs 
ir jūreivių laivas. . .

- Na, o kas toliau, Kazy? 
Tuntininkas susikaupia ir sako:
- Turime puikių vadijų ir ne-
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blogą finansinę padėtį. Na, ir di
delį būrį vilkiukų, - tikiu, kad 
per 3-4 metus Lituanica išaugs į 
dar didesnį lietuvišką pulką. Dir
bant šį atsakingą lietuvišką darbą 
ir siekiant ne vien kiekybės, bet 
ir kokybės, reikės ir didesnės 
skautiškos ir tėviškos pagalbos. 
Todėl aš nuoširdžiai prašau:

Broliai skautininkai, kurių Či
kagoje yra turbūt gerokai per šim
tą, įremkite savo prityrusį petį į 
Lituanicos vežimą!

Mieli tėveliai, nepasitenkinkite 
vien siųsdami savo sūnus į mūsų 
Didįjį Žaidimą, bet įsijunkite ir 
patys. Jūsų visokeriopa paspirtis 
mielai laukiama. Bendrai sukibę, 
šią malonią naštą pakelsime daug 
lengviau. Juk mes turime bendrą 
tikslą: išugdyti mūsų atžalyną tau
riais lietuviais ir naudingais pilie
čiais. Kaziuko mugė
Chicago, III.23.63. _____________________ ________________________________________________ __ ___________ _

AR TIKRAI
VISUOMET

BUDIME?
v.s. Juozas Vaišnys, S.J.

Stovyklaujantiems "Lituani
cos” tunto skautukams buvo bai
si naktis. Audra laužė medžių ša
kas, tviskėjo žaibai, griaudė per
kūnas, o lietus pylė kaip iš kibi
ro.- Vadovai kamšė-palapinių sky
les, o skautukai drebėjo lovytėse. 
Bet visa tai neilgi tęsėsi. Užge
so žaibai, nutilo perkūnas, ir tuoj 
pradžiūvę lietaus išplakta žemė. 
Kitą dieną švietė saulė ir išdžio
vino peršlapusias palapines. Nuo
taika buvo linksma, lyg ir nebūtų 
buvusios praėjusios nakties. Va
kare sužibo laužas, suskambėjo 
dainos. Bet laužui pasibaigus ir 
einant į palapines nakties poilsiui, 
šį vakarą viešpatavo neįprasta ra
mybė.

- Žiūrėk, - galvojo vadovai, - 
jau einame prie tvarkos. Tiek kar
tų juk buvo kalte kalama, kad po 
laužo turi būti ramybė, kad po 

’’Ateina naktis’’ jau nebegalima 
balsiai kalbėti, dainuoti, švilpauti. 
Pagaliau mūsų žodžiai tapo išgirs
ti .. .

Ir man buvo smagu, nes ma
niau, kad tai mano vakarykščio 
pašnekesio pasekmė, tad patenkin
tas įslinkau palapinėn ir pradėjau 
taisyti lovą nakčiai. Tik staiga įki
ša galvą berniukas ir nedrąsiai 
pažnibžda norįs išpažinties. Įeina, 
pamaldžiai atlieka išpažintį ir iš
eina. Bet po jo ateina antras, tre
čias, ketvirtas ir t.t. Mano pasi
tenkinimas dar labiau padidėjo. Juk 
tik kelios dienos, kai stovyklau
jame, o savo pamokymais ir pa
šnekesiais tiek daug pasiekėme: 
argi gali tikėti, kad čia tie patys 
prieš kelias dienas buvusieji iš
dykėliai? Dabar jie toki rimti, 
ramūs, pamaldūs. . .

Atlikus išpažintį paskutiniam 
skautukui, prasivėriau palapinę 
pažiūrėti, ar jau tikrai paskuti

nis,bet ką pamačiau? Visas būrys 
stovi ir kažko laukia.

- Dėl ko' neinate gulti? - pa
klausiau nustebęs.

Kunigėli, mes norime pri
imti komuniją, - paaiškino vienas 
skautukas, žengęs žingsnį pir
myn.

Bet juk tai neįmanoma, - at
sakiau. - Čia nėra pastovios kop
lyčios, kur būtų laikomas švenč. 
Sakramentas. Komuniją glima 
priimti tik mišių metu. Palaukite 
ryto, ir visi galėsite priimti ko
muniją.

- Bet mums mokykloje sese
lė aiškino, kad dabar jau yra lei
džiamos ir vakarinės mišios, jei 
yra reikalas. Ar mes negalėtume 
dabar išklausyti vakarinių mišių? 
štai mes suradome ir du tarnau
tojus ir surinkome visas žvakes, 
kiek tik radome palapinėse, kad 
būtų šviesiau. . .

- Bet dėl ko jūs būtinai nori
te šį vakarą mišių ir komunijos? 
Kas gi čia įvyko, dėl ko pirmiau 
niekad jums tokia mintis neateida
vo? - vėl klausiu nustebęs.

Vaikai dar labiau nuleido ne
drąsias galvutes ir pradėjo maž
daug taip aiškinti:

- Matote, praėjusi naktis
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mums buvo be galo baisi. Jau ma
nfeme, kad reikės mirti. Jeigu ir 
ateinanti naktis bus tokia, tai mes 
jau būsime ramūs ir nieko nebijo
sime. Jeigu ir mirti reikėtų, tai 
mes mirsime pasiruošę ir priė
mę komunijų. . .

Nežinojau, ar juoktis ar verk
ti. Tai vaikiškas galvojimas, bet 
čia buvo daug ir vyriškos logikos. 
Juos nuraminau, kad ši naktis bus 
be audros ir be lietaus. Ryt iš ry
to visi galės išklausyti mišias ir 
priimti komuniją.

Jiems sugulus ir stovyklai vi
sai nurimus, dar ilgai galvojau 
apie šį įvykį. Dar kartą įsitikinau, 
kad ’’Budėk'1 ir "Vis budžiu" yra 
labai gražūs, prasmingi šūkiai,'bet 
dažnai jie būna pamiršti. Atsime
nami tik tada, kai kas nors smar
kiau sukrečia. Tema rytdienos pa

mokslui jau buvo aiški. Kalbėjau, 
kad reikia visuomet budėti, visuo
met būti viskam pasiruošus. Pri
miniau ir vieną įvykį iš šv. Aloy
zo gyvenimo. Kartą jis su draugais 
žaidė biliardą. Staiga vienas žaidė
ju jį paklausia:

- Aloyzai, ką tu darytum, jei 
sužinotum, kad už dešimt minučių 
mirsi?

■ Be abejo, tas klausėjas galvojo, 
kad šv. Aloyzas atsakys, jog tuoj 
bėgtų į bažnyčią, melstųsi, atliktų 
išpažintį. Bet Aloyzas buvo tikrai 
skautiškos dvasios jaunuolis. Jis 
visuomet buvo pasiruošęs, visuo
met budėjo, tad ir jo atsakymas vi
siems buvo nelauktas, nes šventa
sis labai ramiai atsakė:

- Baigčiau biliardo partiją.

"LITUANICA

s. V. Statkus

Prieš 31 metus, du jauni vy
rai, ilgai ir sunkiai dirbę ir tau
pę, nusipirko gražų lėktuvą. Abu 
gimę Lietuvoje, bet daug metų iš
gyvenę Amerikoje, jiedu jautėsi 
esą lietuviai. Tą savo taip sunkiai 
įsigytą lėktuvą jie nutarė panaudo
ti ne savo malonumams ar pelnui, 
o Lietuvai pasaulyje pagarsinti.

Tuo metu lėktuvai buvo vos pa
siekę tokio išsivystymo, kad jau 
buvo kai kurių galimumų perskris
ti kelių tūkstančių mylių atstumą 
be nutūpimo - jeigu visos sąlygos 
buvo palankios. Buvo tikima, kad 
ateis laikas, kad bus galima pa
kankamai saugiai skraidyti iš 
Amerikos į Europą ir atgal. Skri
dimo sąlygos viršum Atlanto buvo 
beveik nežinomos. Ir štai, patys 
narsiausi įvairių tautų vyrai pra
dėjo tuos pionierinius skridimus 
per nežinomus pavojus. Jų ir jų 
kraštų vardai buvo garsinami visa
me pasaulyje, kone lygiai su Ko-

SKRENDA’’

lumbo ir kitų didžiųjų atradėjų 
vardais. Ir tiedu jauni lietuviai 
panoro Lietuvos vardą iškelti ir 
išgarsinti lygiai su Amerikos .Ang
lijos, Prancūzijos, Italijos, Vokie
tijos ir kitų didžiųjų kraštų var
dais.

Tiedu jauni vyrai buvo Stepas 
Darius ir Stasys Girėnas, o jų 
gražusis lėktuvas - "Lituanica".

Jiedu žuvo, "Lituanica" sudu
žo.

Bet jie neužmiršti.
Dariaus ir Girėno bei "Litua- 

nicos" vardais pasivadino visa ei
lė lietuvių organizacijų ir institu
cijų. Tai dėl to, kad meilės ir pa
siaukojimo Lietuvai dvasia, kuri 
buvo taip stipri juose, yra gyva ir 
sava daugybei lietuvių. "Lituani- 
cos" vardu vadinasi savo narių 
skaičiumi gausiausias lietuvių 
skautų tuntas Čikagoje. Dariaus 
ir Girėno vardu vadinasi to paties 
tunto oro skautų draugovė.

Dariaus, Girėno ir "Lituani- 
cos" vardai mums nėra tušti, 

juose mes randame savo gyveni
mui ir skautavimui kelrodžius ir 
pavyzdžius.

Darius ir Girėnas turėjo sau 
aiškų tikslą: iškelti ir išgarsin
ti lietuvių tautos ir Lietuvos gar
bę ir uždegti lietuviškąjį jauni
mą dideliems žygiams. Iš savo 
skridimo sau jie nieko nesiekė - 
nei naudos, nei garbės. Iki gyvi, 
jie padėjo daug triūso, darbo, var
go, susilaukė nemaža nemalonumų 
ir, pagaliau, mirties. Garbė jiems 
atėjo tik tada, kai jie ja naudotis 
ir džiaugtis jau nebegalėjo.

Mūsų, lietuvių skautų, tikslas 
tas pats: Lietuvos laisvė ir garbė, 
lietuvių tautos gerovė ir vienybė. 
To tikslo mes pasieksime būdami 
geri lietuviai, mylėdami Lietuvą 
ir savo tautiečius lietuvius dau
giau kaip savo asmeninius malo
numus, patogumus arnorus.Mums 
bus lengviau tų tikslų siekti, jeigu 
stengsimės tapti kuo geresni skau
tai. Būdami geri lietuviai, geri 
skautai, tuo pačiu būsime ir geri 
svetingos Amerikos piliečiai.

Darius ir Girėnas rinkosi patį 
geriausią jiems įperkamą lėktu
vą, jį labai rūpestingai rengė ke
lionei, aprūpino instrumentais, jį 
bandė, stengėsi jį pažinti ir su juo 
susigyventi. Tačiau visą laiką jie 
žinojo, kad lėktuvas jiems yra tik
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gera priemonė jų pasirinktam tiks
lui siekti, lygiai kaip ir pats skri
dimas neturėjo būti atliktas savo 
malonumui. "Lituanica” ir kelionė 
turėjo būti tik įrankiai, priemonės 
Lietuvai garbės atnešti.

Skautaudami, mes patiriame 
daug malonumų, nuotykių, randa
me gerų draugų, išmokstame įvai
rių įdomių dalykų, bet, kartu, mes 
tampame geresni lietuviai, geres
ni žmonės. Mes tampame patys 
laimingesni, bet išmokstame ir ki
tiems laimės atnešti. Skautybė 
mums yra priemonė tapti geres
niems, naudingesniems kitiems 
žmonėms, rasti daugiau laimės sa
vo pačių gyvenimui.

Darius ir Girėnas praleido daug 
laiko planuodami savo skridimų 
per Atlantą. Dėl to rūpestingo pla
navimo, jų skridimas buvo nepap
rastai tikslus. Ir mūsų skautavi- 
mas reikalingas planavimo. Turė
dami prieš akis savo tikslų, mes 
turime pasirinkti ir numatyti tiks
liausių ir geriausių kelių tam tiks
lui pasiekti - per patyrimo laips
nius, stovyklas, geruosius darbe
lius. Ir visas f'Lituanicos" tuntas 
turime pagalvoti ir pasiruošti to
limai kelionei - kur būsime už me
tų, dvejų, penkerių, dešimties, dvi
dešimties. Numatykime, kokiomis 
sųlygomis turėsime dirbti, kas 
mums vadovaus, kokiomis priemo
nėmis naudosimės.

Tunto vadovai turi būti lyg tie 
lėktuvo instrumentai, kurie tuntų 
kreipia tikrųja kryptimi, nenu- 
krypdami į šalis, jokių vilionių ne- 
suviliojami,nieko sau neieškodami, 
savo vienintelį atlyginimų matyda
mi iš berniukų augančiose ir tvir
tėjančiose sųmoningų ir tvirtų jau
nų lietuvių eilėse. Vadovų didysis 
darbas yra sužadinti juose slypin
tį entuziazmų ir jį kreipti skau- 
tybės keliais. Vadovo gyvas skau-

tiškumas, jo paties liepsnojimas 
skautybė, yra geriausia priemonė 
jauniesiems uždegti.

Ir mūsų "Lituanica”, lygiai 
kaip ir Dariaus ir Girėno, negali 
sustoti vietoje. Kaip ir anoji, ji 
turi veržtis į priekį, per saulė
tas padanges, pilkus rūkus, aud
rų viesulus, darganas irperkūnus. 
Mūsų "Lituanicų'’ veda ta pati 
dvasia, kuri skrido su Darium ir 
Girėnu jų oranžiniame lėktuve - 
Jaunosios Lietuvos dvasia, trau
kianti mus į Lietuvos žemų, Lie
tuvos padangų, kur lietuviai yra 
namie, kur lietuviai turi būti sa
vo likimo šeimininkai ir kūrėjai 
laisvame ir laimingame pasaulyj e.

LITUANICOS SKAUTU TUNTO STABO NARIAI

1. s.v.ps. Kazys Cijūnėlis - 
Tuntininkas

2. s. v.s. Romas Račiūnas - 
Tunto Adjutantas;

3. s.v. tėv. Algimantas Kezys.S.J. 
Tunto Kapelionas;

4. s.v. ps. Romas Povilaitis - 
Chlcagos Skautų Vyčių dr-vės 
Vadas;

5. s.v. ps. Jonas Paronis - 
Vinco Krėvės dr-vės draugi
ninkas;

6. s.v.v.vl. Modestas Jakaitis - 
Dariaus ir Girėno Oro Sk. 
Draugovės draugininkas;

7. s.v. ps. Vytautas Namikas - 
D.L.K. Gedimino dr-vės drau
gininkas;

8. s.v.ps. Zigmas Jaunius -
Dr. Jono Basanavičiaus dr-vės 
draugininkas;

9. s.v.v.sl. Juozas Ivanauskas - 
D.L.K. Algirdo dr-vės draugi
ninkas;

10. v.vl. Juozas Sukakckas - 
D.L.K.Mindaugo dr-vės drau
gininkas;

11. v.si. Vaclovas Pliopys - 
Geležinio Vilko dr-vės draugi
ninkas;

12. p. Eugenija Trečiokienė - 
Tunto iždininkė

13. s.v.ps. Viktoras Kučas - 
Tunto ūkio viršininkas;

14. s.v.s. Pranas Nedzinskas - 
Tarpininkas tarp tunto ir Tėvų 
Komitetų;

15. Dr. ps. Stasys Budrys - 
Tunto Sveikatos Skyr. Vedėjas;

16. s.v.s. Vytenis Statkus -
Skautų Lavinimo Skyr. Vedėjas

17. s.v.ps. Vytautas Kasniūnas - 
Lituanistikos Skyr. Vedėjas;

18. s.v. ps. Juozas Toliušis - 
Tunto korespondentas;

19. p. Jonas Gierštikas -
Dariaus ir Girėno Oro Skautų 
dr-vės Instruktorius;

20. s.v.v.sl. Česlovas Karalis - 
Dariaus ir Girėno Oro Skautų 
dr-vės draugininko pavaduot.

21. v.vl. Vladas Rupinskas - 
D.L.K. Algirdo dr-vės draugi
ninko pavaduotojas;

22. ps. Antanas Paužuolis -
Dr. Jono Basanavičiaus dr-vės 
draugininko pavaduotojas;

23. s.v.v.s. Vaclovas Tallat- 
Kelpša - garbės narys;

24. p. Vytautas Rukuiža - 
Tunto štabo narys;

"LITUANICOS” SKAUTŲ TUNTO 
TĖVŲ KOMITETAI

Tėvų komitetų Pirmininkė ->
p. D. Kurauskienė

D.L.K. Algirdo Draugovė -
p. Skirtus ir p. Burkauskas;

Dr.Jono Basanavičiaus Draugovė - 
p. Matas, p. Serapinienė, p. 
Juškienė;

D.L.K. Gedimino Draugovė -
p. D. Kurauskienė, p. Leipus, 
p. Brinkienė, p.Butėnienė.

L.K. Mindaugo Draugovė -
p. Paulauskas, p. Žukauskienė, 
p. Rudzinskienė, p. Pračkailie- 
nė;

Dariaus ir Girėno Oro Sk. dr-vė - 
p. D. Balčienė, p. A. Paužuo
lis, p. O. Vaičekonienė.
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TUNTO TĖVŲ
KOMITETAS

Skautų organizacijos tikslas 
yra jaunimo auklėjimas skautiš
kais metodais, kurie iš dalies yra 
skirtingi nuo namuose ir mokyk
loje vartojamųjų. Skautybė neturi 

tikslo pakeisti nei namų nei mo
kyklos auklėjimo, o tik jį papildy
ti.

Stovyklos ir iškylos yra labai 
svarbus skautiškojo metodo veiks

nys. Bet čia susiduriama su lė
šų klausimu, kuris be tėvų pagal
bos vargu ar mūsų sąlygose būtų 
įmanomas. Užkrauti šias pareigas 
skautų vadovms, reikštų juos ati
traukti nuo tiesioginio skautiškojo 
darbo. Todėl, padėti skautams su
rasti reikalingų lėšų yra pačių tė
vų paeiga.

Lituanicos Tuntas per savo 
penkiolikos metų veikimo laiko
tarpi. iš tėvu, pusės yra susilaukęs 
nemaža paramos. Sunku čia būtų 
suminėti visus tuos, kurie yra 
Tuntui vienaip ar kitaip padėję. Tai 
ir nebūtų svarbu. Svarbiausia yra 
bendro darbo rezultatas: nuolat 
augąs ir skautiškai tobulėjąs Tun
tas.

Kad tėvų darbas būtų sklandes- 
nis, prie kiekvienos draugovės yra 
sudarytas tėvų komitetas. Draugo
vių komitetų atstovai sudaro Tun
to tėvų komitetą, kuris jau imasi 
tokių darbų, kurie būtų per sunku 
atlikti atskiros draugovės komite
tui. Šis veikimo būdas praktikoje 
pasirodė pats našiausias. Tuo bū
du išvengiama tėvų varginimo viso 
Tunto tėvų susirinkimais, į ku
riuos vistiek tik maža tėvų dalis 
tegalėtų atvykti. Be to, tokiu būdu 
veikiant visos draugovės yra lygiai 
atstovaujamos ir darbai vienodai 
pasiskirstomi.

Lituanica 
Kaziuko 
mugėje
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APIE LAPINUS, ŽIRGUS IR STUMBRUS
VINCO KRĖVĖS DRAUGOVĖ

Ar žinote, kad Čikagoje vei
kia Vinco Krėvės skautų draugo
vė? Jeigu lankydamies Jaunimo 
Centre sekmadieniais, prieš 11 
vai. pastebėsite krykštaujančius 
bei žaidžiančius berniukus maž
daug 11-15 mt. amžiaus, skautiš
kose uniformose su geltonais kak
laraiščiais, tai žinokite, kad jie 
priklauso Vinco Krėvės skautų 
draugovei.Kokie gi berniukai ten 
susimetę, nejaugi tai pramušt
galviai išdykėliai, kurie-neturėda
mi vietos namuose buriasi į Jau
nimo Centrą išdaigų krėsti. Dali
nai taip ir ne. Tai skautai, kurie 
sekmadieniais renkasi į skautų 
sueigas, išeikvoti savaitės bėgy
je susikaupusios energijos.

Kokiu gi būdu tokio amžiaus 
berniukai galėtų energiją išlieti - 
vėl klausiate? Daužant langus, 
laužant kėdes, griaunant mūrines 
sienas ?

Matyt, niekados skautu nebuvo
te, jei tokios nuomonės esate.

Juk mes turime vadovus, kurių 
priežiūroje berniukų energija yra 
pakreipiama konstruktyviam dar
bui. Ir štai sueigose mes žai
džiam, . mokomės, dainuojam ir 
daug įvairių pramogų turime.

O Jums tėveliai, mamytės, se
sutės ir seneliai gal įdomu mūsų 
draugovės sudėtis ir kas tie mū
sų vadai ?

Štai pats didžiausias ir stip

riausias draugovėje yra drauginin
kas. Mes jį vadiname broliu. Pa
bandyk jį kitaip pavadinti, ko ge
ro dar supyks.

Jo pavaduotojas - brolis Ri
mas, jis padeda draugininkui pra
vesti žaidimus, dainas ir kitokius 
užsiėmimus.

Šioje draugovėje turime tris 
skiltis. Lapinus, Žirgus ir Stumb
rus. Dabar pasistengsime kiekvie
ną skiltį apibūdinti atskirai. Lapi
nai: jau pats vardas sako, kad tai 
turėtų būti gudrūs, išmislūs ber
niukai. Šiai skilčiai vadovauja psl. 
Vidas Linas ir skautas Virgili
jus Krepauskas.

Žirgai - tai darbščiausia skil
tis. Ši skiltis pirmoji įsigijo skil
ties gairelę ir aišku tuo didžiuo
jas. Jiems vadovauja psl. Petras 
Jonic ir skautas Gintaras Plačas.

Stumbrai - šie "vyrai" tikri 
stumbrai - stiprūs ir atkaklūs. 
Pažiūrėkite į Tomą ir pamatysi
te, kiek ten neišeikvotos energi
jos, o ką jau ir bekalbėti apie ki
tus. Šiai skilčiai vadovauja psl. 
R. Vaičaitis ir skautas Julius Rin
gus.

Tai štai kaip atrodo ta garsio
ji "Vinco Krėvės" skautų draugo
vė.

Draugovei vadovauja s.v.ps. Jo
nas Paronis.
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t ERDVES ORO SKAUTAS

Dariaus ir Girėno oro skautų 
draugovė Lituanicos tunte gyvavo 
beveik nuo pat tunto įsikūrimo. 
Deja, gerai išvystyta veikla nu
trūko, kai dėdė Samas pradėjo 
kviesti brolelius skautus su šau
tuvėliu patyrimo gauti.

Bet dėka mūsų tuntininko bro
lio K. Cijflnėlio pastangų, 1962 m. 
rudenį vėl imta organizuoti oro 
skautai; pirmiausia buvo įkurtas 
prie Vinco Krėvės draugovės oro 
skautų būrelis, kuriam vadovavd 
s.v. Audrius Endrijonas, padeda
mas instruktoriaus p. Jono Gierš- 
tiko. Bet štai vėl nelaimė, ir bro
lis Endrijonas šaukiamas po šau
tuvėliu savo dalį atitarnauti. Oro 
skautai vėl lieka be vado, bet šį 
kartą jau daug geriau, nes instruk
torius J. Gierštikas, nors ir ne
būdamas skautu, su pasišventimu 
vadovauja būreliui, kol randamas 
naujas vadas - s.v. Modestas Ja
kaitis. (J.Gierštikas ir toliau dir
ba su būreliu instruktoriumi). 1963 
liepos 17 dieną Dariaus ir Girėno 
oro skautų draugovė buvo oficia
liai vėl atkurta. Sakalų skilties 
skiltininku paskirtas Virginijus 
Rukuiža ir jo paskiltininku Petras 
Brazdžionis, o Arų skilties skil
tininku - Raimundas Gierštikas 
ir jo paskiltininku Valentinas Jan- 
čys. Netrukus į draugovės eiles 
įsijungė ir s.v. Česlovas Karalis 
ir pradėjo eiti draugininko pava
duotojo pareigas.

Pirmieji metai - sunkiausi, 
nes reikėjo įsigyti daug žinių apie 
orą, modelius, lėktuvus ir visas 
kitas mandrybes. Jau 1963 metų 
rudenį draugovė ėjo į laukus ban- 

' dyti pirmųjų savo modelių. Rezul
tatai puikūs, nors ir pasitaikė,kad 
kai kuri nosis buvo persunki ar 
uodega per lengva. . . Bet, patir
tis - geriausia mokytoja, todėl 
po kelių ’’avarijų" modeliai skrai
dė vis gėriau ir geriau.

1964 metų vasario mėnesį 
draugovė turėjo iškilmingą suei
gą, kurioje pirmieji keturi oro 
skautai gavo mėlynus kaklaraiš
čius.
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adjutanto ar komendanto pareigas, 
o vienoje stovykloje buvo viršinin
kas. 1963 m. vasario mėn. drau
govę perėmė Juozas Sukackas. S. 
Paulausko ir Ašoklio iniciatyva yra 
įkurtas skautų vyčių kandidatų bū
relis. Būreliui vadovauja ps. s.v. 
Jurgis Prapuolenis, o kandidatams 
programos pasiruošimų praveda 
devyni prityrę skautininkai.

1964 m. spalio 3 d. Mindaugo 
d-vė minės 15 metų įsikūrimų Ci
cero, III. Tų sukaktį paminėti yra 
ruošiamas skautij vakaras, kurį 
pravesti yra pakviestas ps. Dr. P. 
Kisielius.

MINDAUGIEČIAI MINDAUGO DRAUGOVĖ

Cicero L.K.Mindaugo draugovė 
pradėjo veikti 1949m. Jos orga
nizatorius Dionizas Remys. Po 
dviejų metų veikimo, jų perėmė 
vadovauti Vytautas Rūbas. Tuomet 
jau veikė trys skiltys. Sekantis 
draugininkas buvo Tomas Remei- 
kis. 1958 m. Kaziui Varnauskui 
vadovaujant, draugovės skautai iš
vyko į IV-tų tautinę stovyklų. Čia, 
tenka pastebėti, kad Mindaugo 
d-vės skautai šitoje stovykloje 
labai gražiai pasirodė ir laimėjo 
daug pirmų vietų.

1959.10.3 d., švenčiant drau
govės dešimtmetį,buvo įteikta nau
ja vėliava, kurių pašventino dva
sios vadas kun. Petras Patlaba. 
Krikšto tėvais buvo Anelė Žukaus
kienė ir Stepas Paulauskas. Drau
govei dar yra vadovavę R. Mišaus- 
kas. J. Ališius ir Jurgis Prapuo
lenis. Ps. Jurgis Prapuolenis il
gų laikų vadovavo Mindaugo drau
govės skautams, dalyvavo visose 
tunto vasaros stovyklose, eidamas
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NORS TU IR VIENS, BŪK KAIPO PLIENS

’’Nors tu ir viens, būk kaipo 
pliens—” tai žodžiai paimti iš 
skautų vyčių tradicinės, kurią 
skautai vyčiai taip dažnai gieda 
baigdami dienos darbą, ar suei
gą, kad primintų sau savo parei
gas ir pasiryžimą.

"Nors tu ir viens" — dauge
lis skautų vyčių yra išsiblaškę po 
tolimiausius pasaulio kraštus,vie
ni, be draugų ir brolių skautų vy
čių, bet šie tradicinės žodžiai 
jiems primena jų dalią.

Čikagoje, šiuo laiku yra pie 40 
aktyvių skautų vyčių Lituanicos 
Tunto ribose, kurių dauguma pri
klauso Čikagos Skautų Vyčių Drau
govei. Tai vienintelė skautų vyčių 
draugovė tremtyje. Draugovė su
sideda iš trijų būrelių — Pulk.Ša- 
rausko, Dr. V. Kudirkos ir Šarū
no skautų vyčių būrelių.

"Šviesti mažus, šelpti vargšus, 

PATYS JAUNIEJI

tai mūs darbai, tai reikalai. . 
Daugumas draugovės vyčių atsida
vusiai dirba tunte kaip drauginin
kai, kiti yra užėmę įvairius postus 
tunto vadijoj, administracijoj, tė
vų komitete ir skautų spaudoje.Bū
relių ribose skautai vyčiai ruošia 
kandidatus vyčių įžodžiui, tolimes
niam lietuvybės išlaikymui, bei va
dų ugdymui.

"Tėvynė klaus, pareikalaus, 
tavęs brolyt, reiks atsakyt. . . " 
Skautų vyčių veiklus gyvavimas ir 
augimas Lituanicos tunte 15 me
tų rodo, kad ir ateityje skautai 
vyčiai savo pažadų įžodyje nepa
mirš ir laikui atėjus, Tėvynei pa
šaukus, galės atsakyt kaip dera 
skautui vyčiui.

Šiuo metu skautų vyčių drau
govei vadovauja Dr. R. Povilai
tis.

V.s. Vaclovas Tallat-Kelpša, 
kuris, pradėjęs veikti su skautais 
1950 Chicagoje, visą laiką buvo 
tunto vadijos nariu.

Jei skautas žydi amžina dvasi
ne jaunyste, taiir ši vyr.skautinin
ko nuotrauka, fotografuota prieš 
30 m., tegu mums vaizdžiai prime
na, kad skautas davęs priesaiką, 
jai yra ištikimas visą gyvenimą.

j GELEŽINIO VILKO DRAUGOVĖ

Geležinio Vilko D-vės vėliavos pašventinimas 
1963 m. gruodžio mėn. 8 d. Rockforde.
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. ' IR £T;fĮ<ĖJAM
Dr. JONO BASANAVIČIAUS DRAUGOVĖ

1961 m. spalių mėn. 11 d. Li- 
tuanicos tunto tuntininko įsakymu 
Nr. 147, tuo metu veikianti "Dr. 
J. Basanavičiaus” d-vė buvo pa
dalinta į dvi draugoves: "Dr. Ba
sanavičiaus ir "V. Krėvės".

Dr. Basanavičiaus draugovėje 
palikti tik jaunesnio amžiaus na
riai - vilkiukai. Viso apie 20 na
rių.

Nuo to laiko draugovė išleido 8 
brolius į "geltonšlipsių" - oro 
skautų eiles, 28 broliai davė jau
nesnio skauto įžodį.

Per tų laikų Dr. Basanavičiaus 
d-vė išleido darvieų"atžalų", sa
vo dešimt brolių - j. skautų kandi- į 
datų - į naujai besikuriančių "D.

L.K. Algirdo draugovę".
Draugovės sueigos vyksta (iš

skyrus atostogas) kas sekmadienį. 
Dalyvauja visose tunto sueigose, 
tunto stovyklose, bei daro savas, 
vilkiukų iškylas.

Šiuo metu draugovė turi 26 vil
kiukus; draugininku nuo 1961 m. 
yra s.v. ps. Z. Jaunius; jam tal
kina s.v. ps. A; Paužuolis.

- Mes dainuojame, žaidžiame, 
mes mokomės ir gauname daugiau 
patyrimo ir po šešių dienų lau
kiame septintosios, kada vėl bū
rin suskrendame, - džiaugiasi vil
kiukai eidami iš sueigos ir savo 
krykštavimais išreikšdami vai
kystės džiaugsmus. s.v.ps. Z. Jaunius
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VALANDA GEDIMINO DRAUGOVĖJ
GEDIMINO DRAUGOVĖ

"MUs’ draugovė Gedimino vis
ką mato, viską žino!" nuskamba 
žodžiai kiekvieną sekmadienį. Tai 
’’Gedimino" draugovės šūkis, ku
riuo pradedama vilkiukų skautiš
koji valanda. Rikiuotė, žaidimai, 
dainos bei darbeliai - viskas joje 
telpa.

Daug vilkiukų pražygiavo Ge
dimino draugovės keliu. Vieni iš 
jų jau skautai vyčiai, kiti gelton- 
šlipsiai, dar kiti gi, drąsūs vyrai, 
pasiruošę būti oro skautais.

Šiuo metu sueigose rikiuojasi 
penki būreliai. Vilkiukų būrelių 
vadai, skaičiuoja brolius, ruo
šiasi raportui. Griausmingas "Vis 
budžiu!" savo draugininkui ir pra
sideda sueiga.

"Skautas brolis kitam skau

tui". Su šiais žodžiais draugovė 
baigia lipdyti ir puošti dėžutes. 
Į jas namie per visą Kalėdų 
džiaugsmingą laiką, vilkiukai mes 
centus - tai Kalėdų gerasis dar
belis Vokietijoje likusių brolių sto
vykloms.

"Mūsų jaunos širdužėlės
džiaugiasi visa gamta...”

Kelios tėvelių mašinos pilnos 
vilkiukų ir rogučių traukia par
ko link. Bus sueiga lauke, snie
gui baltuojant. Estafetės ir lenk
tynės nurausvina veidus, šaltis 
žnaibo rankas. Reikia saugotis ne
peršalti,nes daug darbų dar lau
kia, daug naujų sumanymų. . .

"Buvo dėdė Vilniuj. . ." dai
nuoja Gedimino draugovė ir ruošia 
Kaziuko mugei darbelius.

"Aš budžiu šalies sargyboj, 
Tu būk rami,tu būk saugi. . . 

Vasario šešioliktosios sueigos 
metu žygiuoja su daina iš klasės 
prie žuvusioms už laisvę pamin- 
prie žuvusiems už laisvę pamink
lo. Po himno žodžių, vietoj vai
niko visi pasižada šiandien tik sa
va lietuviška kalba kalbėti.

Linksmumas eina per gi
rias", skaito broliai "Vilkiuko 
žinyne" Jei ne į girias, tai į zo
ologijos sodą buvo nuvažiavę vil
kiukai tikrų vilkų aplankyti ir ta
pę dailininkais visi nupaišė dramb
lį.

"Ateina naktis. . . " rate su
stoję ne vienas prisimena praėju
sias stovyklas, galvoja apie atei
nančią ir taip baigiama "Gedimi
no" draugovės sueiga.

Draugovei nuo 1961 m. vado
vauja s.v. ps. Vytautas Namikas.
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ŠAUNUS VILKU BŪRYS
D.L.K. Algirdo Draugovė

Augant Lituanicos tuntui, 1962 
metais spalių mėn. 28 d. buvo įkur
ta nauja draugovė. Brolis J.Iva
nauskas buvo paskirtas tai drau
govei vadovauti. Jį paskyrė tunti- 
ninkas K. Cijūnėlis. Draugovė pa
vadinta D.L.K. Algirdo vardu.Pra
džioje buvo tik 13 skautukų. Pras
tų reikšmę turi šis skaičius. Bet 
mūsų draugovei dar nieko blogo 
neatsitiko. Draugovė auga. Dabar 
jau yra 36 skautai.

Mūsų draugovė daro kiekvienų 
sekmadienį sueigas Jaunimo Cent
re. Brolis Ivanauskas labai geras 
draugininkas, kai kada jis skautu
kus atveža į sueigų ir nuveža na
mo. Sueigose rengiamės egzami
nams, žaidžiame ir dainuojame.

Mūsų pirma iškyla buvo į Rock
ford, Ill. Buvome beveik visų pa
rų! Mes naujokai didžiavomės, nes 
vieni pernakvojome palapinėse. 
Mūsų būrelis laikėsi atskirai,mat 
dar senesnių skautų bijojom. Prie 
laužo krėtėm šposus.Nuaidėjo dai
na ’’Ateina naktis” ir visi pavar
gę kritom į lovų.

Kitų dienų atsikėlę pavalgėm ir 
žaidėm kvadratų. Taip pasisekė, 
kad mes nugalėjome 2 kitas drau
goves. Labai liūdna buvo kai rei
kėjo važiuoti namo, bet kųpadary
si - mes miesto gyventojai, todėl ir 
turime į miestų sugrįžti.

Po iškylos daug berniukų norė
jo įstoti į mūsų būrį. Aišku, juos 
priėmė.

Tuoj pat atėjo vasara ir arti
nosi laikas tikrai stovyklai. Ot 
linksma! Norinčių stovyklauti pri
sirašė daug vilkų. Prisirašiau ir 
aš. Stovykla buvo numatyta Rako 
ūkyje. Tęsėsi nuo 1963.VII.13 iki 
63.VII. 29 d. Atėjus skirtai die
nai,linksmi skautukai traukė į Jau
nimo Centrų.

Atsisveikinę atlydėjusius mus 
namiškius, sėdom į autobusų. Au
tobuse atsitiko nelaimė. Buvo per 
daug berniukų. 3 berniukai turė
jo pereiti į mergaičių autobusų. 
Vienas iš tų berniukų buvau aš. 
Visuomet man taip atsitinka. Toks 
patvarkymas man nepatiko, bet 
prieš vyriausybę negalima prie
šintis. Prisitaikiau prie likimo.

Važiavom kokias 9 ar 8 va
landas. Galų gale privažiavom 
Custer, Michigan’, kur turėjo būti 
stovyklavietė. Pirmų dienų reikė
jo dirbti. Valėm stovyklavietę, sta
tėm palapines. Labai laimingi bu
vome, kai galėjome pavalgyti ir 
atsigulti. Kitų dienų reikėjo sv. 
Mišių išklausyti. Išklausius šv. 
Mišių, ėjom pusryčiauti. Skaniai 
pavalgėm. Kiekvienų dienų nauja 
skiltis turėjo plauti indus. Mes bu
vom nelaimingi, nes kada mes tu
rėjom plauti indus, tų dienų kiti 
ėjo maudytis. Bet kitas dienas ir 
mes galėjom maudytis. Buvo labai 
šiltas vanduo. Vienas malonumas 
maudytis.
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Visai stovyklai vadovavo LSB 
vilkiukų skyriaus vedėjas ir JAV 
Vidurio rajono vadas s. Vladas 
Vijeikis. Vilkiukų stovyklai vado
vavo mūsų draugininkas brolis Iva
nauskas, o dvasios vadovas - kun. 
Raibužis, S.J.

Bestovyklaujant pasitaikė sau
lės užtemimas. Sekmadienį skau
tukus lankė tėvai. Į pabaigų skau
tukai pasiilgo namų, bet stovykla 
dar tęsėsi keturias dienas. Pa
galvojau, turbūt, kai visi mes na
mie būsime, norėsime atgal sto- 
vyklon sugrįžti. Greit prašovė ke
turios dienos ir reikėjo ruoštis 
namo. ' Gražiai atsisveikinome su 
stovykla ir išvažiavome. Kai atva
žiavom į Jaunimo Centrų, buvo la
bai daug džiaugsmo. Pasirodė, kad 
namie.

Sugrįžę vienų savaitę ilsėjo
mės. Sueigos nebuvo. Po to vėl gy
venom normaliai; kiekvienų sek
madienį sueigos. Rudeniui atėjus, 
draugininkas sugalvojo dar pasi
džiaugti gamtoje ir nuvažiavome į 
Le Mont, III. Visų dienų pralei
dom labai linksmai, skautiškai. 
Buvo labai smagu, bet vakare rei
kėjo atgal važiuoti.

Po paskutinės iškylos išsijuo
sę ruošėmės pirmam patyrimo 
laipsniui. Per egzaminus vilkiu
kus gerokai spaudė. Visiems se
kėsi gana gerai ir mes vilkai lai
kėmės tvirtai, egzaminatoriams 
nepasidavėm.

Dabar ruošiamės ateinančiai 
vasaros stovyklai.

Gintautas šukelis
11 meti}, vilkiukas.

LITUANICOS SKAUTAI
ĄŽUOLO MOKYKLOJ

1963 m. Jubiliejinės stovyklos 
proga buvo surengta Atlanto rajo
no ąžuolo mokykla, ąžuolo mokyk
los kursai vyko stovyklos metu. 
Kursai tęsėsi tris dienas. Skau
tai, kurie lankė kursus, buvo iš
vesti iš stovyklos ribų ir įsikūrė 
savo stovyklavietę, kurioje gyve
no tris dienas ir naktis. Kursai 
buvo labai įdomiai ir sumaniai 
pravesti. Norint įsigyti ąžuolo mo
kyklos ženklų, be kursų reikia dar 
parašyti 3 puslapių temų, atlikti 6 
mėn. vadovo praktikų bei kitas 
programos dalis.

Mokykla buvo atdara visiems 

Dr. Jono Basanavičiaus draugovės vilkiukai tradiciniame 
rate su L.S. Brolijos Vilkiukų skyr. vedėju s. V. Vijeikiu

Leidinį redagavo s.v. Algimantas Kezys, S.J. 
ir
s.v.ps. Vytautas Kasniūnas

Chicago, ILL. 1964 m. gegužės 3

skautams, bet šį kartų buvo susi
dariusi tik iš sk. vyčių ir kandi
datų. Dauguma buvo iš Atlanto 
rajono, bet buvo keli iš Los An
geles, ir trys skautai iš Čika
gos Lituanicos tunto: Vytautas 
Kasniūnas, Kęstutis Kuraitis ir 
Algirdas Norkus. Visi trys skau
tai vyčiai kandidatai.

Lauksime, kada tokia Ąžuolo 
mokykla pradės veikti Chicago- 
je.

skltn. s.v. kand. Vytautas 
Kasniūnas, jr.
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į
* SKAUTlSKŲJU

IDCALŲ SKKIA/VT

Aš
"Aš pasižadu stengtis tarnau

ti..." — palauk, kas esu aš?
Esu atėjęs iš Dievo ranku ir ti

kiuosi grįžti į jas.
Esu žmogus, savitas, nepasi

kartojus.: niekur nėra buvę ir nie
kuomet nebus visiškai tokio pat 
žmogaus; kaip aš.

Galiu gilintis į savo buvimo 
prasmę ir tirti pasaulį aplink sa
ve.

Galiu ne tiktai regėti gražų 
vaizdą, užuosti rožės kvapą ir gir
dėti muziką — tą gali-ir gyvuliai 

■—■ bet galiu taip pat įvertinti bei 
įjungti juos į savo gyvenimą.

Galiu kurti meno veikalus ir 
palikti kitiems kultūrinių verty
bių.

Galiu galvoti ir perduoti savo 

Kovo mėn. įvairiose vietovėse skautaf-ės ruošia Kaziuko muges. Jų šie
met buvo. labai daug ir gerų. Čia matome vieną gražų Aušros Vartų skaučių 
tunto kamputi iš Čikagoje ID. 1. įvykusios mugės.

■ J. s. B. Juodelio nuotrauka.

mintis kitiems ženklais, žodžiais 
bei raštu.

Mokausi ne tik iš savo, bet ir 
iš kitų patyrimų. Galiu sakyti 
taip ar ne, net kada fiziniai spau
dimai iš kitur bando įveikti ma
no valią. Galiu sakyti ne, kada 
tinginys, apsileidėlis ar instink
tas manyje suka mane kita kryp
timi.

Nei pasaulis, nei žmonės man 
nieko nėra skolingi. Pats, turiu 
stengtis žengti pirmyn, tvarkyda
mas savo gyvenimą ir santykius 
su kitais.

Turiu laisvą valią ir už savo 
veiksmus atsakau. Jiems įvertinti 
turiu sąžinę. Ji padeda mano ne
mirtingai sielai jungtis su savo 
Kūrėju.

Galėčiau gana gerai pažinti 
save protu — stebėdamas savo 

veiksmus ir darydamas išvadas 
apie žmogaus elgesį bendrai. 
Bet, būdamas krikščionis, turiu 
dar kitų būdų.

Nesu aklas kažkokio likimo 
įrankis. Nesu kerštingų dievų 
žaislas. Neatsiradau atsitiktinai 
ir tikiu, kad mano gyvenimas tu
ri gilią prasmę, nors apie tai kar
tais nepagalvoju.

Bręsdamas visą amžių, gilinuo
si į save, savo troškimus, veiks
mus ir laikyseną kitų atžvilgiu. 
Iš savęs pažinimo pereinu į kitų 
žmonių pažinimą. Pamažu mig
los prasiskleidžia, ir pradedu at
skirti žmogų, koks jis yra, nuo to, 
ką jis turi.

Pradedu atmesti nereikalingus 
priedus, nereikšmingas smulkme
nas, tuštybes ir blizgučius, ir 
grįžtu vėl prie esmės: paties 
žmogaus.

Labai nustembu įsigilinęs į 
žmogaus individualybę ir įvairu
mą į glūdinčius jame turtus, į tai, 
kad jis savo kilmės ir paskirties 
atspindys.

Žinau, kad nesu vieniša sala 
jūroje ir kad negaliu gyventi be 
kitų. Todėl bandau išugdyti as
menybę, kuri, suprasdama save, 
suprastų kitus ir turtėtų, bendrau
dama su jais. Siekdamas laimės 
kitiems, pats darausi laiminges
nis.

Toks esu aš.
Negaliu gyventi negerbdamas 

savęs. Todėl rimtai žiūriu į duo
tą žodį, pasižadėjimą, į priesaiką.

"Aš pasižadu"... reiškia: visas 
aš, visos glūdinčios manyje ga
lios pasižada.

Ir aš manau to laikytis! V. M.
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PUOŠIAM IR PUOŠKIM
Po tėvužėlio 
Stiklo langeliu 
Alyvužė žydėjo.Pavarčius lietuvių enciklopediją randama šitokių žinių:Lietuviai įrengdavo gražius darželius šalia gyvenamųjų namų: rūtų, bijūnų, jurginų, lelijų, žirniukų, piliarožių ir kitų gėlių.Mergaitės, eidamos į bažnyčią, nešdavosi mažas gėlių puokštes.Ūkininkas rodė pagarbą darželiui, jo kampe statydamas kryžių.Darželis, lietuvių estetinio jausmo liudijimas, prasidėjo žiloje senovėje. Tada lietuviai augino vaistažoles, žolynus (ramunėlių, čiobrelių, pūslikių) ir gėlių. Iš dvarų ir vienuolynų žmonės gavo rezetų, šaltamė- člų, lelijų, tulpių, diemedžių, šala- vijėlių, prie kurių XIX amžiuje prisidėjo našlaitės, gvazdikai, narcizai.* * *Kiek pasakojimų, kiek dainų apie darželį! Kiek svajonių, juoko ir ašarų jis matė! Levukai, bijūnai, vilkdalgiai, kvapnusis tabakas, Uoksas, žinijos, nasturtės — visi jie žydė te žydėjo, ir mergelė juos rytą vakarą lankė ir laistė.

1. Eičiau klausčiau motinėlės:
— 0 ką sėsiu į darželį?

2. Sėk rūtelių, sėk metelių, 
Sėk geltonų nėgelkėlių.

3. Eičiau klausčiau motinėlės:
— Katrų pinsiu vainikėli?

4. Pink rūtelių, pink metelių, 
Levendrėlių pašaknėlių.

(Liaudies daina)

Ar visa tai buvo ir pražuvo? Ką jaučia ir daro lietuvaitė toli nuo Lietuvos?Sunku būtų rasti mergaitę, nemėgstančių gėlių; ir yra net tokių, kurios pačios jas augina darželiuose.Vienas dalykas pirkti gėlių, kitas jas sėti ir sodinti, stebėti, kaip jos dygsta, auga, žaliuoja, žydi.Kas turi nuosavus namus su sklypu, gali džiaugtis. Kas gyvena bute didmiestyje turi kitokias sąlygas.Sktn. M. gyvena treciame aukšte; kambariai saulėti, erdvūs. Valgomojo, salionėlio ir virtuvės langai turi neplačias lentynas, ir jose stovi nedideli puodeliai Afrikos žibučių, ir kokių yra gražių! Ne tik spalvos žavingos, bet ir žiedų bei lapelių formos labai skirtingos. Darželis toks linksmas, kad negali atsidžiaugti. O lauke tuo tarpu gili gili žiema.Sesė Juzė mėgsta kaktusus ir augalus margais lapais. Ji užėmė dalį šviesios nišos ir sukūrė savotišką sodeli, kuriame ganosi keramikos žirafa ir zebras jos pačios darbo.Juzės bičiulė Vanda, taip pat vyresnioji skautė, mėgiama draugovės dekoratorė: per iškilmes ir ypač arbatėles Vanda puošia. Ji drąsiai jungia gyvas gėles su dirbtinomis, iš kažkur atsineša šakų ir medžių šaknų, ir bematant sukuria ką nors įdomaus, kas patraukia aki.Ji prisipažįsta maniusi, kad tik gyvos gėlės tinkančios dekoracijoms, bet vieną dieną ji taip susižavėjusi dirbtinomis, kad pradėjusi ir jas vartoti. Pamažu įsigijusi įvairių, kurias laikanti tvarkingose dėžutėse, kad galėtų vis iš naujo vartoti ir kombinuoti. Ir vazų turinti įvairių, pirktinių ir savo darbo. Tuo būdu apsieinanti be didelių išlaidų.

(Liaudies daina)
* * *

Vyresnioji skautė pamažu gali įprasti puošti sayo kambarį, namų valgomąjį, stalą ir visą butą. Jos įgimti gabumai ir geras skonis jai padės. Reikia tik įsitraukti, o progų yra begalės: metų šventės, vardadieniai, gimtadieniai, svečių atsilankymas, mokslo metų įvykiai — na ir šiaip yra daug dienų, kuriomis turime priežasties džiaugtis ir dėkoti.Žurnaluose ir specialiuose leidiniuose yra daug nurodymų, kaip kurti bukietus: kokios vazos kam tinka, kokių priemonių yra gėlėms laikyti, kokios spalvos derinasi arba atmuša, kaip išlaikyti gėles kuo ilgiausiai ir pan.Iškirpusi nurodymus ir paveikslus iš žurnalų ir sulipinusi juos į albumą arba įsigijusi vadovėlį, vyr. skautė gali tapti namų puošimo specialiste.Gali pasisekti pakviesti gėlininkę į sueigą, kuri pademonstruotų savo meną.Susidomėjęs būrelis gali suruošti parodėlę, panaudoti lietuviškus drožinius, kryželius, audinius įvairioms kombinacijoms. Vaizduotė gali kurti, ir tai svarbiausia.Motinos dienos proga motinoms korsažai galėtų''būti dukterų darbo. Ką galvojate, sesės?Yra daug lietuvių ruošiamų .parengimų, literatūros vakarų, kultūrinių pramogų ir p., kuriuose sesės skautės kaip tik tuo būdu gali nepaprastai prisidėti ir visą įvykį ne tik pagražinti, bet ir jo dvasią pakelti.
Sės. Birutė.
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Iš Tom Browne knygos 
SEA SCOUTING.

KAS YRA JŪRŲ SKAUTYBĖ?

Išaiškinkime tuoj pat, kad vartoti vaizduotę ir išradingumą nereiškia nuolat pasinerti į nepaprastas fantazijas arba pasakų sekimą. Jie, gal būt, pasirodys naudingesni atskleidžiant esmę, kuri glūdi paprastuose dalykuose ir įprastuose vaizduose.Nors oficialiai sakome, kad jūrų skautybė prasidėjusi maždaug dvejus metus po skautų judėjimo pradžios, labai abejotina, ar ji tikrai atsirado kaip atskira idėja. Greičiausia abi idėjos išaugo iš lordo Baden-Powellio jaunystės atsiminimų, iš jo meilės nuotykiams po atviru dangumi, kartais miškuose, kartais su broliais plaukiant dešimties tonų laivu arba besiiriant baidare kokioje nors upėje.Jūrų skautai, kurie turi skautauti nesūriame vandenyje toli nuo jūros, patirs, kaip ir skautybės įkūrėjas įsitikino, kad ir tokiose sąlygose taip pat smagu, nuotykinga ir naudinga lavintis, kaip jūroje.Nesunku vaizduotėje paversti ramią upę į pavojingus, neištirtus vandenis, kuriuos reikia plaukiant pažinti. Taip pat lengva suteikti suodinai, didelio uosto aplinkai ir jo prekybiniam judėjimui laimingų

SKAUTAS VYTIS PADEDA:
— patarimu,
— žiniomis,
— darbu,
— visokia talka

ir
svarbiausia
geru skautišku 
pavyzdžiu. 

nuotykių prieskonį, kuris iš jūrų skautybės padaro daugiau, kaip tik skautų irklavimą laivelyje.Vaizduotė, išradingumas — tai žodžiai, kurie labiau už kitus užtikrina pasisekimą jūrų skautybėje ir iškelia ją aukščiau, kaip tik užsiimti laiveliais. Jie netik priduoda programai romantikos ir spalvos, tuo patraukdami berniuką, bet ir padeda mums nepamiršti mūsų lavinimo tikslo — geresnio pilietiškumo.

TARNAUTI !
Skautų vyčių specialus šūkis — 

TARNAUTI! Tai bendrojo skau
tų šūkio BUDĖK! geras papildy
mas, kai iš skauto berniuko išau
ga skautas jaunuolis.

Tarnauti! — reiškia padėti; 
dirbti; būti naudingu, atsidėju
siu, atsidavusiu, ištikimu; gyventi 
taip.

Tarnauti! Dievui, savo 
bažnyčiai, religiniam gyvenimui; 
tobulai vykdyti pareigas ir atlikti 
prievoles.

Tarnauti! Tėvynei Lietu
vai, lietuvių tautai ir kraštui, bū
nant ištikimu, pareigingu ir gar
bingu jos sūnumi, geru jo pilie
čiu; aktingai dalyvaujant visuose 
Lietuvos reikalais darbuose, dir

B.-P. ir jo broliai, pavyzdžiui, čia aprašomame įvykyje daug smagiau praleido laiką, kaip kad būtų pasinaudoję viešomis susisiekimo priemonėmis.“Mes ne tiktai apsukome Anglijos krantus, bet ir atlikome ekspedicijas upėmis aukštyn savo sudedamajame brezentiniame laivelyje. Ištyrėme ne maža upių. Palapinę ir puodus nešėme su savimi, kasnakt miegojome stovykloje, ir puikiai praleidome laiką”.

bant lietuvybės išlaikymo veiklo
je, kovojant už geresnę Lietuvos 
ir lietuvių tautos ateitį.

Tarnauti! Artimui, žmo
gui, žmonijai savo paslauga, ge
ruoju darbeliu, giedra nuotaika, 
šviesiu pavyzdžiu, nuolatiniu 
stengimusi eiti tobulybės keliu.

Tarnauti! skautybės idea
lams, atsidėti skautybės darbui, 
visaip remti sąjūdį, prisidėti prie 
skautų organizacijos veiklos ir ją 
palaikyti.

Tie TARNAUTI! uždaviniai 
įkonkretinami kiekvieno vieneto, 
kiekvieno būrelio ir kiekvieno 
skauto vyčio gyvenime.

Tai yra gairės, dėstant mintis, 
kuriant planus, dirbant konkre
čius darbus. B.
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KIRVIS

KAIP LAIKYTI KIRVĮ?

Petrą perkėlė iš trečiosios gimnazijos klasės į ketvirtąją, ir jis laimingas parvažiavo atostogų i namus kaime.

Nelaikyk kirvio arti penties, bet prie kirvakočio galo, uždėjęs nykštį ant pirštų. Iškelk kirvį alkūnės ir riešo judesiu, leisdamas penties svoriui kristi, kur reikia. Aštriai, tvirtai kirsdamas atliksi daugiau, kaip netaikliai skubėdamas.
Pilnas gerų norų ir energijos pertekliaus, berniukas nubėgo malkų skaldyti ir netrukus besikarščiuodamas nulaužė kirvio kotą. Nieko kito neliko, kaip prisipažinti tėvui, kuris, permetęs sūnų akimis, pastebėjo:— Matau, kad jėgų turi daug, bet proto dar mažai.Pasirodo, turėti kirvį yra vienas dalykas, o mokėti juo naudotis — kitas.

Bet taip paimti kirvį.Skautaujant, o ypač stovyklaujant, neapsieinama be kirvių. Jie labai naudingi, bet ir pavojingi įrankiai. 
Jokiu būdu kirviai nėra žaislai!Kirviai tinka kapoti, tašyti, skaldyti. Jų paprastai būna dvejopų: trumpu, riestu kotu, kad ranka nenuslystų, plačiais ašmenimis kirvis tinka tašyti, kapoti; ilgu, tiesiu kotu dviem rankom laikyti ir Šiauresniais ašmenimis tinka skelti, kirsti ir todėl kai kurių vadinamas kirtikliu.

Stovėk taip ir laikyk kirvį tokiu būdu, kad prakirtęs 
pro šalį nepataikytumei į savo koją ar šiaip kitą kūno 
dali.Norėdamas nukirsti lazdos galą, padėk jį ant kaladės krašto, laikydamas ranką bent dvi pėdas nuo tos vietos, kurią ruošiesi nukirsti. Kirsk įstrižai.

Jei kirvakotis medinis, jis įtaisomas į pentį, jo galą
Taip galąsti 
kirvi.

O taip kirsti.

TAŠOMASIS KIRVISTašomasis arba specialus skautų kirvukas laikomas viena ranka. Penties storasis galas tinka vartoti plaktuku. Jis tinka bendriems darbams: sunkiems vartojamas ilgakotis kirvis.Būk atsargus: nepalik kirvio įkirsto į medį arba besimėtančio. Palik jį kaladėje arba pakabink ant dviejų vinių. Dar geriau: įkišk pentį į makštį ir dėvėk prie diržo. Jei reikia, nešiok ašmenimis į žemę, kad slysdamas ar krisdamas neįsikirstumei.

Tašomą lazdą laikyk palenkęs ant kaladės. Tašyk įstrižai, vis pasukdamas tašomąjį galą.Norėdamas perskelti kaladėlę, iškelk ją drauge su kirviu ir suduok į kaladę. Arba paguldyk ją plokščiai ant kaladės, nelaikydamas jos rankomis, ir kirsk aštriai į kaladės vidurį. Arba vėl: atremk kaladėlę į rastą ir skelk jį per pusę.Perduodamas kirvį kitam, atkišk kotą.Gal pasitaikys matyti ekspertą laikantį mažą lazdelę už galo ir skeliant ją pusiau. Nebandyk jo pamėgdžioti: neišsimoka!Pasitenkink paruošti prakurų iš lentučių, o paskui iš trijų inčų storumo pagalio.
KAIP GALĄSTI KIRVI?Norėdamas išgaląsti kirvį, tvirtai laikyk jo pentį kairiąja ranka. Prispausk galąstuvą prie penties ir trink ašmenis apskritais judesiais. Pirma imk šiurkštų, paskui švelnų galąstuvą. Trinčiai sumažinti vartok truputį vandens.Apsuk pentį ir galąsk kitą ašmenų pusę.

KERTAMASIS AR SKALDOMASIS KIRVISŠis kirvis ilgu tiesiu kotu dar pavojingesnis už trumpąjį. Todėl susiieškok instruktorių.Reikia žinoti, kaip stovėti, kaip užsimoti, kur žiūrėti — jei žiūrėsi į savo kojas, o ne į skaldomą rastą, pataikysi į jas — kokį medį rinktis ir dar daug kitų dalykų. Reikia didelės kantrybės, daug praktikos ir, kaip jau minėjome — gero instruktoriaus. Pr. S.106 —
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« ĮlietiAmisa didžioji seiffl i
LSS VADOVYBĖ
TEIKIA NURODYMUS

Naujieji LSS organai susitvarkė 
ir pradėjo rūpestingai veikti.

Vyksta posėdžiai, pasitarimai, pri
imami nutarimai, leidžiamos ins
trukcijos ir t. t.

Vadijos jau išleido ir savo- biule
tenius.

Seserijos vadijos GABIJA, nr. 1., 
išėjęs vasario data. 5-ių puslapių 
leidinėlyje.yra keli aktualūs straips
niai ir vadijos narių sąrašas su ad
resais.

Brolijos vadovams KRIVŪLĖ, nr. 
1., pažymėta II. 15 data. 8-ių pusla
pių biuletenis gausus informacijo
mis. Vadijos narių ir kitų Brolijos 
vadovų sąrašai su adresais.

Abu biuleteniai spausdinti spaus
tuvėje. Net iliustruoti.

AS Sąjūdžio biuletenis AD ME- 
LIOREM!, nr. 64-1, pažymėtas I. 15 
data. 10 rotatoriumi spausdintų pus
lapių. Įvairios kadenciją baigusios 
vadijos apyskaitos; taip pat kitos 
aktualios informacijos.

■ Tikimasi, kad biuletenius gauna 
daugelis SKAUTŲ AIDO skaitytojų; 
tuo būdu jie turi progos iš pirmųjų 
šaltinių pasiinformuoti, kas ir kaip 
vyksta vadi jose.

Už nuopelnus CIevelande pagerbiami p. J. Garla ir p. Lazdinienė.
V. Bacevičiaus nuotr.

KAIP UŽSISAKYTI?
Metams 3.— dol. Iš visur pinigus siųsti Sk. Aido administratoriui Ka

nadoje. Tačiau, jei taip patogiau, juos galima siųsti ir naujuoju ekspedi
cijos adresu: SKAUTŲ AIDAS, P. O. Box 222, Thompson, Conn., 06277. 
Šiuo pastaruoju adresu patogu iš JAV siųsti paprastais čekiais. Platintojai 
pinigus prašomi siųsti tik administratoriui. Užsakant, rašyti ir pilną adresą, 
kuriuo turi būti Sk. Aidas siuntinėjamas.

Lituanicos skautų tuntas Čikagoje, III., švenčia, 15 savo gyvavimo me
tų. Gegužės 3 d. įvyksta minėjimo šventė.

Šiai sukakčiai paminėti, tunto vadovybės rūpesčiu, išleidžiamas Skau
tų Aido nr. 4 padidintas; jo 79-102 puslapius redagavo s. v. kun. Algiman
tas K e z y s, SJ, ir ps. Vytautas Kąsniu nas ir spausdino s. Vladas 
Vijeikis.

Širdingi sveikinimai sukaktuvininkams! REDAKCIJA.

Kaziuko mugėje Čikagoje Kernavės skaučių tunto 
skyriuje s. J. Krutulienė ir sk. Eglė Agiinskaitė.

J. s. Br. Juodelio nuotr.

Kai CIevelande vyko Kaziuko mugė, tai vyr. skau
čių stalu uoliai rūpinosi skautės D. Drentaitė ir R. Ku- 
biliūnaitė. V. Bacevičiaus nuotr.
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SKAUTIŠKOJO — LITUANISTINIO LAVINIMOSI 
VARŽYBOS

Skyrių redaguoja v. s. A. Matonis, 10 Edward St., 
Waterbury 8, Conn., USA.

PRATIMAS NR. 4

I. SKAUTIŠKOJI DALIS
Uždavinys I. Vertinama ligi 3 taškų. LSS istorija yra 

tikrai įdomi ir pamokanti. Ją turėtumėm nuolat per
žvelgti.

Prisiminkime: I. Kur ir kada Įsisteigė pirmieji lietu
vių skautai, kas buvo jų vadovas, ir kaip vienetas pasi
vadino? 2. Kas ir kada Įsteigė pirmuosius skautus Kau
ne? 3. Kas buvo pirmuoju skautų tuntininku ir kur? 4. 
Kas buvo pirmuoju mūsų Skautų Šefu? 5. Koks pirmas 
skautų laikraštis pradėtas leisti, kur bei kada? 6. Kada 
ir kur pradėjo eiti Skautų Aidas?

U. 2. Ligi 2 t. Nupiešk lietuvių skautų-čių organiza
cinę schemą, pradedant eiliniu skautu-e ir baigiant tun- 
tininku-e.

U. 3. Ligi 4 t. Išvardink visus būdus, kuriais gali 
rasti šiaurės - pietų kryptį.

U. 4. Ligi 3 t. Kaip reikia paruošti vietą laužui ar 
ugniai sukurti?

U. 5. Ligi 2 t. Kas buvo pirmasis Skautų Tarptautinio 
Biuro direktorius?

U. 6. Ligi 1 t. Ką darysi su konservų dėžutėmis (tuš
čiomis skardinėmis) skautų stovykloje?

U. 7. Ligi 3 t. Kur ir kada įvyko pirmoji skautų sto
vykla, kiek asmenų joje dalyvavo, kaip jie buvo pa
skirstyti ir kas buvo jos vadovas?

U. 8. Ligi 2 t. Kaip galima sukurti ugnį be degtukų?
U. 9. Ligi 3 t. Kas yra Skautų Tarptautinė Konferen

cija? Kur, kada ir kaip ji renkasi posėdžiauti?
U. 10. Ligi 2 t. Vykdydamas duotąjį uždavinį, Jonas 

Išžygiavo iš taško A 40° kryptimi ir, paėjęs 1.000 pėdų, 
pasiekė tašką B. Čia jis pakeitė krypti ir toliau žygiavo 
160« kryptimi dar 1000 pėdų iki taško C. Kuria krypti
mi jis turi žygiuoti iš taško C ir kiek pėdų eiti, kad 
trumpiausiu keliu grįžtų į tašką A? Nupiešk žygio sche
mą (su tikromis kryptimis) ir paaiškink ją.

II. LITUANISTINĖ DALIS
U. 1. Ligi 3 t. Kaip ir kitur, Lietuvoje yra gyvenvie

čių, kurių vardai geriau žinomi, negu kitų. Žemėlapyje 
rask žemiau išvardintas vietoves ir aprašyk, kur jos 
randasi ir kuo jos garsios:

1. Šiluva, 2. Kernavė, 3. Anykščiai, 4. Radviliškis, 5. 
Kražiai, 6. Birštonas.

U. 2. Ligi 5 t. Vienas įdomiausių lietuvių liaudies 
meno dalykų jaunimui yra Velykų margučiai. Susipa
žink ir atsakyk:

i Kas yra margutis ir koks skirtumas tarp “margu
čio” ir “dažytinio”?

2. Koks lietuvių rašytojas pirmas mini margučius ir 
kada?

3. Kokiomis priemonėmis lietuviai dažė margučius 
senovėje?

4. Kokiais būdais margučiai daromi?
5. Pieštuku nupiešk bent 3 margučių raštus.
U. 3. Ligi 3 t. Jaunimas ir senimas neretai kalba 

apie aitvarus. Jaunimui “aitvaras” reiškia žaislą, gi se
nesniems primena “žmonėms turtus nešiojančias pasa
kų būtybes”. Patyrinėk abi šio žodžio sąvokas ir:

1. nupiešk popierinio aitvaro schemą, trumpai paaiš- 
kinuamao, kaip jis daromas ir paleidžiamas;

2. trumpai apibrėžk lietuviškojo mitologinio aitvaro 
istoriją ir darbus.

U. ■*. Ligi 2 t. Įmink (atspėk) mįsles:
1. ivrisKe augo, miške lapojo,

Upėn įkritęs, žmones kilnoja.
2. ivnskan eina —■ namo žiūri,

Namon eina — miškan žiūri.
U. 5. Ligi 3 t. Datos žymimos lietuvių kalboje kiek 

kitaip, negu, pvz., anglų kalboje. Iš parodytų pavyzdžių 
išrink tiktai teisingai parašytas ir vartotinas datas ir 
jas surašyk:

8. 15. 1947; 1947. 8. 15; 15. VIII. 1927; 1927. VIII. 15;
15. 8. 1947; 47. 8. 15; 8. 15. 47; 47. VIII. 15; VIII. 15.

U. 6. Ligi 5 t. Atidžiai perskaityk šią ištrauką: 
“------------ išvakarėse jaunimas eina būriais rinkti žoles
ir dainuoti dainas —■ ■— — tas žoles vartoja ne tik vais
tams, bet iš jų pina vainikus ir buria------------ vakare
deginamos ugnys ant aukštesnių vietų, kad toli maty
tųsi ------------ jaunimas eina aplink laužus ratelius, pa
vieniui ir poromis šokinėja per ugnį —--------- ”. Atsakyk:

1. Kaip vadinamas aprašytas liaudies paprotys ir ka
da jis vykdomas?

2. Iš kokių atskirų dalių (veiksmų) to papročio 
apeigos susideda?

3. Ką reiškia “kupoliavimas”?
4. Kur pagal pasakojimus tą naktį susirenka “raga

nos” ir ką ten veikia? Rask vietą žemėlapyje.
5. Kurioje vietoje (Lietuvoje) susirinkdavo ypač 

daug jaunimo švęsti minimą paprotį? Rask vietą žemė
lapyje.

U. 7. Ligi 4 t. Lietuviai skautai-ės turi gražų papro
tį kasmet ruošti Kaziuko muges. Kokia yra tikra Kaziu
ko mugės istorija? Sužinok ir atsakyk:

1. Kur ir kada tokios mugės vyko Lietuvoje?
2. Nuo kada ir kaip jos prasidėjo ir koks buvo jų 

tikrasis vardas?
3. Kaip atrodė prekyvietė ir iš kur buvo atvežamos, 

prekės?
4. Kokie dirbiniai, kepsniai (išvardink) ir kas kita 

ten buvo parduodama?

VISUR TĖVAI IR VAIKAI SKAITO SKAUTU AIDĄ. SKAUTU AIDO REIKIA KIEKVIENOJE 
SKAUTU-ČIU ŠEIMOJE.
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