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MITAS IK MUKTAS
APIE

J
 KRINTANČIUS 

NUO LIEPTO

ei tu kada ėjai per siaurą lieptą, 
žinai, kaip labai reikia įsitempti, kad 
išlaikytum pusiausvyrą ir 
nenukristum. Dažnai ir mūsų pasiim
ti uždaviniai tampa tokiais siaurais 
lieptais. Reikia didesnių pastangų, 
kad pereitum į aną krantą— 
pasiektum tikslą.

Nuo liepto krintančių pasitaiko ir 
mūsų skautiškoj šeimoj. Ir kartais 
netaip jau mažai. Ir dažniausiai dėl 
to, kad dairomasi perdaug į šonus ir 
prarandama pusiausvyrą. Koncen
tracija.siekti tikslą, žiūrėti į TAŠKĄ 
aname krante yra ypač reikalinga, 
skautiškąjį sąjūdį palaikant išeivijo
je, kur, kaip matome, mums skirta 
žygiuoti jau septintuoju 
dešimtmečiu.

Kodėlgi eidami per lieptą 
dairomės? Ogi dažniausiai dėl to, kad 
trūksta kantrybės palaukti, kol 
pasieksime krantą. Viskas tuoj, čia 
pat. O jei ne—visai nebereikia. 
Praradome nemažai gerų vadovų- 
vių, kurie buvo perstaigūs ir be 
kantrybės. O vadovas-vė šiais laikais, 
kaip sau norite, tik su kantrybe 
pasiekia šiokių tokių rezultatų. Visa 
kita—kursai, pasiruošimas, 
literatūra—jam tik padeda. Kan
trybė, kaip ir visos kitos žmogaus 
psichinės galios, yra ugdoma, ir tai 
jau nuo pat mažens. Vadovams ir 
vadovėms, kurie dirba su vienetais, 
reikėtų apie tai pasikalbėti su tėvais, 
kurie labai dažnai savo vaikų kan
trybe nesirūpina—atvirkščiai, 
patenkina juos tuoj ir padeda kristi 
nuo liepto, užuot padėję pasiekti aną 
krantą.

Vyresniųjų sesių-brolių, vadovų- 
vių santykiuose ir jų sprendimuose 
dažnai permaža kantrybės taip pat. 
Nesutarimai, nesusipratimai kyla 
kaip tik dėl to, kad per staigiai

INKARAS-

N
 VILTIES ŽENKLAS

eseniai gavau dovanų 
krikščionišką simbolį pasikabinti 
prie kaklo—me kryželį ar medalikėlį, 
bet inkarą. Kartais manęs klausia, 
kodėl inkarą? Kai ruošiamės 
patyrimo laipsnių religinei 
programai, prisimename religinius 
ženklus, kuriuos matome 
bažnyčiose, maldaknygėse, 
koplytėlėse ar kryžiuose. Visi žino, 

kad kryžius yra tikėjimo simbolis, 
kad širdis—meilės. Bet ką reiškia 
inkaras?

Dievą maldoje tikintieji vadina 
saugiu uostu, priebėga, kur žmogus 
apsaugotas nuo audrų ir vėjų. 
Jūrininkai žino, kad toli nuo kranto 
ar net uoste audros metu svarbi 
apsauga yra inkaras, sunkiomis 
valandomis išsaugąs ir gyvybę ir patį 

reaguojama, kad pametamas 
TIKSLO taškas, o dairomasi, ieškant 
„priešų”. Porinkiminės nuotaikos, 
keliais žanrais pareikštos kovo mėn. 
Skautų Aide, kviečia į trimečio 
kelionę per lieptą. Bet ir rinkimų 

laivą. Todėl inkaras yra vilties 
ženklas, kuris reiškia pasitikėjimą 
Dievo pažadu mus visus globoti, 
gelbėti, išlaikyti krikščionių dvasią, 
nors aplink būtų audros, vėjas, pavo
jai.

Inkaras labai tinka prie 
krikščioniškų simbolių, nes pati 
tikinčiųjų šeima—Bažnyčia vaiz
duojama laivu. Gal visų pirma todėl, 
kad Petras ir keli kiti apaštalai buvo 
žvejai. Bet labiausia laivo simbolis 
išreiškia vienybę ir bendradar

biavimą. Kas pats yra išgyvenęs 
audrą jūroje ar ežere, žino, kaip 
svarbu visiems jūreiviams savo 
tikslus ir pastangas suderinti. Visų 
likimas, gerovė ir ateitis pareina nuo 
kiekvieno įgulos nario. Taip ir 
krikščionių šeimoje pareigos įvairios, 
bet kiekvieno tikėjimas Kristumi, 
viltis Dievo pažadais ir meile kitiems

PERKELTA į 21 pusi.

metu lieptai nenuimami. Ir anas 
krantas tas pat ir TIKSLAS tas pat. 
Jis visiems—galvojantiems su 
dauguma ar su mažuma.

v. s. Č. Senkevičius
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Toks klausimas pakartojamas po 
reikšmingo LSS Suvažiavimo, kol 
dalyvių pasiūlymai šilti, projektai 
gyvi ir kupini entuziasmo, atšventus 
mūsų skautijos 60 metų sukaktį.

Apie skautiją Nepr. Lietuvoje jau 
daug pasakyta išleistoje Petro 
Jurgėlos knygoje „Lietuviškoji 
Skautija”. Užsiminta ir apie at
sikūrimą išeivijoje, bet paliko itin 
svarbus bandymų ir kovos už 
skautiją bei lietuvių tautos egzisten
ciją laikotarpis, Lietuvą pavergus ir 
skautijai pasklidus plačiai laisvajame 
pasaulyje.

Mūsų skautija atsikūrė spon
taniškai ir galingai tik savomis 
jėgomis, entuziazmu, atsineštu iš 
gimtinės, * kad lietuvis niekam 
nevergaus. Pažadas neiškeistas— 
lietuviškoji skautija gyva ir 
kūrybinga. Arti 35 metų veikla po 
svečiu dangumi yra nemažiau hero

jiška, kaip kūrimosi metu Lietuvoje.
Svetur—ne tik skautiškoji ateitis 

prieš akis, bet ir lietuvybės išlikimas. 
Šis laikotarpis ne tik skautijai svar
bus ir įdomus, bet ir lietuvių tautinei 
kultūrai. Apie šį tarpsnį skautų 
vienetuose yra gausios įdomios 
medžiagos, dar niekur neskelbtos. 
Kad tai nedingtų be pėdsakų, dabar 
yra vienintelė proga visą mūsų 
gyvavimą suglausti į vieną istorišką 
dokumentą — leidinį, kuriuo 
baigtume lietuviškosios skautijos 60 
metų gyvenimo paveikslą.

Toks leidinys būtų reikšmingas: 
atpažinti visumoje lietuvių 

skautijos sąjūdį,
įvertinti ir mokytis patiems, 
paskatinti visus glaustis prie 

savosios skautijos,
pasekti į skautiškąjį gyvenimą 

ateinančius.

KAS PADARYTA IR 
KIEK DAR 

REIKIA ŽENGTI?

Medžiagos telkimas vyko ra
jonuose per rajoninius redaktorius. 
Jau senokai užbaigtas apžvalgas 
atsiuntė v. s. Juozas Maslauskas apie 
Anglijos skautus-es ir v. s. Br. Žalys 
apie lietuvius skautus Australijoje. 
Labai rūpestingai vienetų apžvalgas 
ir išskirtinius įvykius suliedina 
Kanadoje v. s. C. Senkevičius ir 
Vidurio rajone v. s. A. Namikienė. 
Gauta medžiagos apie P. Amerikos 
skautiją per v. s. kun. A. Saulaitį, SJ. 
Atlanto ir Ramiojo vandenyno ra
jonuose dar laukiama medžiagos iš 
atsilikusių vienetų. Glaustai apie 
Lietuvių skautiją DP stovyklose 
suredagavo v. s. Pr. Karalius. Likę 
atviri skyriai: Bendriniai įvykiai, 
Spauda, Vadovų-vių ugdymas, 
idealų siekiant ir kt. mažesni. Tačiau 
medžiaga užplanuota ir šiems 
skyriams.

Kai sklaidai atsiųstus puslapius, 
apstulbsti, lyg žadą užčiaupia: kiek to 
nežinomo pasiaukojimo, išskirtinų 
darbų darbelių, nesuskaičiuotų žin
gsnelių, nepaprastų įvykių skautijai 
ir savo tautai, kūrybingumo ir 
nepamirštamų atsiminimų suklota. 
per tuos metus, kad lietuviška skauti
ja būtų gyva amžiams. Ir tai visa 
lietuviui skautui artima ir miela, nes 
viskas įtampa į lietuviškosios 
kultūros rėmus, kovojant ir už savos 
tautos ateitį.

Knygos išleidimas turėtų rūpėti 
ne tik planuotojams, vadovybei, bet 
visiems (aktyviams ir neaktyviams— 
skautavusiems ir skautaujautiems), 
nes bus pavaizduotas jų gyvenimas ir 
darbai. Šis numatytas darbas yra 
pozityvus uždavinys išjudinti visą 
mūsų skautiją. Sekant lietuvišką 
patirtį—„Kalk geležį, kol karšta”.

A. Sam.

Mūsų Skautybės knygos in
iciatorių būrelis: VI. Bacevičius, A. 
Samusis, Č. Senkevičius, V. 
Šenbergas, A. Saulaitis ir Pr. 
Karalius.
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K.»^ažkoks juokdarys man neseniai 
pasakė, jog JAV lietuvių radijo 
valandėles valdo skautai. Nusišyp
sojau ir numojau ranka. Bet kai 
pašnekovas įvardijo bent 7 brolių 
„valdomas” programas, nuščiuvau. 
Dievaži, —juk net ir savo gyven
vietėje tokių turiu!

Griebiu ragelį ir suku numerį. Ne, 
ne kaimyno, —pradžiai 
pasikalbėkime su Philadelphia.

KETVIRTIS MILIJONO 
DOLERIŲ Į ORĄ!

Philadelphijos lietuvių BEN
DRUOMENĖS BALSAS (WTEL, 
860 KHz) įkurtas 1953 m. čia 
gyvenusių kultūrininkų. 1955-aisiais 
į valandėlės „vadiją” įsijungė ir s. 
vytis Henrikas Savickas. 
Nenustebau, nes pamenu: dar DP 
stovykloje jis jau lakstė po penkių 
tautybių rajonus, rinkdamas žinutes

Henrikas Savickas

KALBAME 
IŠ STOTIES ...

ir kas vakarą perduodamas jas 
primityviausia sistema sukurtu 
tarpstovykliniu radijo tinklu.

O kaip sekasi šiapus Atlanto, 
broli Henrikai?

—Tikslas tas pats, kaip ir kitų 
lietuviškų radijo valandėlių, tik pas 
mus stipriau akcentuojamas ben
druomeninės idėjos būtinumas, 
vienybės stiprinimas ir pan.

Programa yra amerikietišku ter
minu tariant „Magazine Format”: 
kultūriniai montažai, paskaitėlės, 
istoriniai momentai, literatūros 
valandėlės, komentarai, muzika, 
žinios. Lėšos telkiamos verslininkų 
skelbimais, tenka ruošti gegužines ir
t. t. BB yra lyg ir Philadelphijos 
apylinkės Liet. B-nės „oficiozas” ir 
išlaikomas visų čia gyvenančių 
lietuvių.

Pernai atšventėme valandėlės 25- 
sius; šie praėjusieji metai mūsų 
visuomenei kainavo ketvirtį milijono 
dolerių! Beje, šia proga malonu 
pasakyti, kad BB iždininkas ir 
reikalų vedėjas yra ps. Gediminas 
Dragūnas, telkiąs lėšas nuo; 15 metų.

Atėjęs į valandėlę, pradžioje 
buvau vienas iš redaktorių-pranešė- 
jų, bet eilėms retėjant, nuo ‘63-jų 
likau vienas su visa atsakomybe ir 
nesibaigiančiu darbu. Nepatikėsi— 
kartais net atostogų negaliu 
išsprukti, nes nėra kas pakeičia.

24 metai! Ir pavargstu jau, ir 
darbas sunkėja, kaip ir kitose mūsų 
veiklos srityse, bet neslepiu, kad 
prabėgę metai davė ir daug 
pasitenkinimo. Žinau, jog esu 
reikalingas, ir tuo būdu jaučiu 
atliekąs pareigą, kurią skyrė prieš 
daugelį metų gautasis violetinis 
kaklaraištis—TARNAUTI!

NUO SCENOS
Į RADIJO STOTĮ!

Baltimorės lietuvių „siųstuve” 
RADIJO VALANDA
LIETUVIAMS (FM 104 
megacycles) jau*26-sius metus dar
buojasi s. vytis Kęstutis Laskauskas. 
Brolis Kęstas—pokario išeivijos 
laiku Ingolstadte buvęs vyčių vadas, 
Tauro tunto vienetų vadovas ir . . . 
nepakeičiamas laužavedys.

Papasakok, broli Kęstai, kaip 
patekai į šią radijo valandėlę.

—1949 m. atvažiavę iš Vokietijos 
į Baltimorę,.čia jau radome lietuvišką 
radijo pusvalandį. Programos steigė
jai ir vedėjai buvo laivų statybos 
darbininkas Albertas Juškevičius ir 
inžinierius Juozas Ruzgą, abu 
čiagimiai lietuviai.

Sunkiai dirbo vyrai, ruošdami tą 
pusvalandį: lietuvių kalbos žinojimas 
buvo ribotas, tad, paruošę programą 
angliškai, paėmę žodyną versdavo į 
lietuvių kalbą. Pagalvok apie pažodį 
vertimą!

Viskas pagerėjo atsiradus nau
jiesiems ateiviams, kurie padėdavo su 
kalba. Viena jų buvo Birutė 
Caplikaitė-Kožicienė, tuo laiku 
veikli skautė Baltimorėje. Deja, po 
penkerių metų bendrininkas buvo 
iškeltas kitur, sesė Birutė išvyko į 
Chicagą, ir liko vienas Albertas 
Juškevičius.

1953 m. sausį radijo pusvalandis 
minėjo veiklos penkmetį, sur- 
uošdamas „talentų vakarą”. 
Programai vykstant’ ir trūkstant 
pasirodančių, šalia buvę draugai 
prievarta išstūmė mane į sceną. Ant 
greitųjų turėjau ką nors daryti, ir čia 
mane išgelbėjo daugybė smagių 
valandų, praleistų stovyklose prie 
liepsnojančių laužų. Patiko, ir nuplo- 
jo mane į pirmąją vietą. Na, supranti: 
nuo tos dienos Albertas jau turėjo 
„įsikalęs į galvą” sau talkininką. Jis 
prisikalbino nuvažiuoti į studiją 
palengvinti jam lietuviškąją dalį. 
Taip nuo anų metų kiekvieną sekma
dienį praleidžiu porą valandų studi
joje.
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Kęstutis Laskauskas ir Albertas Juškus

Daug pasikeitmų per tuos 26 
metus. Programą vadiname RADI
JO VALANDA LIETUVIAMS— 
LITHUANIAN MELODY TIME, 
nuo pusvalandžio perėjome į 
valandą* keitėme radijo stotis dėl 
visokiausių priežasčių net septynis 
kartus!

Beje, Albertas irgi pakeitė 
pavardę: dabar jis Juškus ir 
Baltimorės miesto gaisrininkų 
remonto dirbtuvių šefas.

Kokia mūsų programa? Ji įvairi 
lietuvių ir anglų kalbomis: vietinės 
žinios, sveikinimai, dainos-šokių 
muzika iš plokštelių ir juostų. Rekor- 
duojame solistų ir chorų koncertus, 
literatūros popietes, iškilmes( jų 
iškarpas .. naudojame programose. 
Esame paruošę specialių programų 
Vasario 16-sios progai ir kitiems 
įvykiams.'

Visko po truputį'ir, žinoma, 
skelbimų, kurie yra pagrindas 
programai išsilaikyti. Jų negana, ir 
labai malonu, kad klausytojai 
pagelbsti aukomis. Programai 
paruošti tenka praleisti vakarą ar du; 
be to, reikia ir. pas biznierius 
pasirodyti ar naujų paieškoti. 
Sunkiausia dalis yra ta, kad kiek
vieną savaitę ateina sekmadienis, ir 

tu, žmogau, turi tą valandą užpildyti 
net minutės neatidėjęs. Čia nėra 
„RYTOJ”!

P. S. Noriu pasigirti, jog mes 
niekad nesuklystame pranašaudami 
orą, pranešdami, kad—šįvakar 
bus—TAMSU!

SENIAUSIAS 
^JETUVIŠKAS 

-MARGUTIS

Į chicagiškes liet, radijo būstines 
nereikia nei laiško nei skambinimo: 
visos trys susibarusios žaliame Mar
quette .parke. Nutveriu pieštuką ir 
nukulniuoju į Margutį, seniausią liet, 
radijo programą Amerikoje, 1932 m. 
įsteigtą A. Vanagaičio. Pradžioje 
buvo 15 min. transliacija, vėliau 30, 
paskui pailgėjo į visą valandą.

Anuomet Margučio programa 
vadinta dienžodžiu. Anot steigėjo: 
dienraštis pasirodo spausdintu 
žodžiu, o dienžodis—oro bangomis. 
Tarp kitų daugybės masinių 
renginių, 1934 m. Pasaulinės 
Parodos metu Margučio 
pastangomis suruoštas pirmas liet, 
kompozitorių mužikos koncertas, 
kurį atliko Chicagos simfoninis 
orkestras, diriguojamas Enrico De 
Lamarterio.

—Buvusios ir esamos Margučio 
apimties neįmanoma apibūdinti 
keliais sakiniais, —tęsia pokalbį 
vedėjas brolis Petras Petrutis. —Šiuo 
metu valandinė programa transliuo
jama 5 kart per savaitę, pirmadienį— 
penktadienį iš WNIB stoties (97.1 
FM). Transliacijos girdimos Ilinoju
je, Indijanoje, Michigane ir Wiscon- 
sine.

—O kada Pats pradėjai Margučio 
mikrofonan pūsti, broli Petrai?

—Bendradarbiauju nuo 1959-jų, 
o pastoviau pradėjau dirbti 1964-tų 
pabaigoje, po tragiškos Margučio 
vadovų mirties. 1966 m. perėmiau 
vadovavimą.

Jaučiame pareigą būti aktualūs, 
stengiamės neatsilikti ir galimai 
greičiau pasisakyti bei informuoti 
savuosius tautiečius visais aktualiais 
reikalais. Be standartinių programos 
dalykų nevengiame telefoninių 
pasikalbėjimų, kurie, įrašyti 
juostelėse, panaudojami radijo 
laidose. Nekartą teko telefonu 
susisiekti ir su Europa, Australija bei 
P. Amerika.

Veikla marga, kaip ir velykinio 
margučio, nes mūsų įstaiga dažnai 
atlieka neegzistuojančio lietuvių 
informacijos centro pareigas.

Tiesą sako brolis Petras, nes ir 
mudviem čia bešnekučiuojant, 
telefonas beveik nenustoja skardėjęs.

—Darbo daug, žadintuvas visad 
paruoštas, kad nepamigčiau septin
tos valandos rytinei transliacijai. 
Bet . . . kaip žmogus besistengtum, 
juokdarys Likimas vistiek kartais 
sugeba pakišti koją.

Antai, kad ir aną praėjusio 
mėnesio dieną: ankstų rytą lekiant, 
skubant, verčiantis per galvą, 
žvilgterėjau į sienoje kabantį 
kalendorių—aiškiai parašyta—24 
diena! Jei 24-ta—tai Joninių diena. O 
jeigu Joninės,- tai reikia sveikinti 
Jonus, Jones ir Janinas. Uždėjau 
plokštelėje įrašytą Joninių dainą ir 
tinkamai pasveikinau, palinkėdamas 
Jonams viso geriausio.

Dainai įpusėjus, ūmai nutirpau: 
argi būsiu išsišokęs? Žvilgt vėl į
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Petras Petrulis

kalendorių: 24 diena vietoje, bet 
raudonas užrašas byloja visai ką kitą: 
GEGUŽĖS mėnuo!

Begalvojant, kaip pasiteisinti, 
prapliupo telefonai. Vieni linksmai.

Vladas Vijeikis

kiti rimtai reagavo ir taisė mano 
padarytą klaidą.

Įjungęs mlį k r o f o n ą, 
apgailestavau ir teisinausi, kad tik tie 
neklysta, kurie nedirba. Ar pavyko 
išsiteisinti, nežinau. Programos metu 
raudonavau, bet kartu ir savotiškai 
džiaugiausi: tiek daug skambinimų, 
tokia didelė reakcija! Reiškia, 
Margučio radijo laidos atidžiai ir 
gausiai klausomos!

Kai atsisveikinu ir einu pro duris, 
brolis Petras ištiesia ranką ir saka

Sudiev, iki rudens 
nepasimatysim!

Per pirmus du ar tris 
lietuviškosios skautybės 
dešimtmečius vyravo padėtis, kurioje 
buvo lengva atpažinti skautus, 
skautų vadovus, skautų tėvus ir 
skautus remiančią visuomenę.

Štai: neskautų tėvų vaikai stojo į 
skautų organizaciją, kuriai vadovavo 
vyresnieji įvairaus lygio skautų 
vadovai. Šalia vadovų ir tėvų tuo 
laikotarpiu turėta daug brangių ir 
gražių pavyzdžių, kai, grynai 
altruistiniais jaunuomenės auklėjimo 
tikslais, mūsų skautybė buvo 
materialiai ir moraliai remiama tokių 
žmonių, kurie patys skautiško darbo 
nedirbo. Atseit, jautėsi daug kur 
galiojantis gana aiškus pasidalinimas 
veikla: matėme skautų vadovus, 
aktyviai dirbančius skautišką auklė

—Nenusimink, Margutis 
tebegyvuos. Jį perima kitas 
skautas—Raimundas Lapas.

Žingsniuodamas namų link 
prisimenu, jog ir dabartinis Petro 
talkininkas yra buvęs Lituanicos 
brolis Audrius Regis. Tikiu, jog 
daugelis vyresniųjų dar gerai 
prisimename ir vr s, Vladą Vijeikį, 
Margučio bangomis mus infor
mavusį ir linksminusį anuomet, kai 
buvome vos atsikėlę į dėdės Šamo 
žemę. brolis Zū 

jimo darbą su jaunimu; buvo skautų 
tėvai; užsiangažavę savųjų vaikų 
tiesioginiam gerbūviui skautybės 
gretose; ir buvo neskautai, bet iš 
skautų veiklą remiančios 
veisuomenės kilę mecenatai. Šiame 
sugrupavime išimtys buvo nežymios.

Dabartiniu metu, praslinkus 
šešiems lietuviškosios ksautybės 
dešimtmečiams, o išeivijos skautų- 
čių tuntų—trims, šis vadovų—tė
vų—mecenatų surikiavimo vaizdas 
nebėra toks paprastas. Tai aiškiai 
liudija pavyzdžiai šiandieninėje 
vienetų veikloje. Čia, aišku, nėra 
jokia tragedija, bet priešingai— 
ištverminga, dešimtmečius vedamo 
darbo natūrali išdava. Dabar jau 
dažniau matome ir vadovų, ir 
rėmėjų, ir tėvų, ir mecenatų, kurie 
jaunystėje patys yra skautavę, o 
dabar vadovais, tėvais, mecenatais 
tapo. Vienu laikotarpiu jie vadovavo 
ar vadovauja tunto vienetams ar 
kitas pareigas eina; kitu—dirba tėvų 
komitetuose ar talkininkauja mugių, 
stovyklų paruošiamuose darbuose; 
vėl kitais keleriais metais juos 
matome su žymiomis materialinėmis 
ar dvasinėmis dovanomis rankose.

Tad su pagrindu norisi teigti, kad 
didelė mūsų visuomenės dalis jau yra 
skautiška ir skautus remianti. Puikus 
reginys!

s. Ant. Dundzila
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v. s. VLADAS VIJEIKIS

Šių metų birželį šešiasdešimtąjį gimtadienį švenčia v. 
s. dail. Vladas Vijeikis. Linkėdami dar ilgų ir gražių metų, 
žvelgiame į jo margaspalvį dailininko, spaudos dar
buotojo, visuomenininko, lietuvio skauto kelią, kurio 
pagrindinės gairės—meilė Lietuvai.

Bestudijuodamas Kauno Meno Mokykloje, jau 1939 
m. įsijungė į Vytauto Didžiojo Kultūros muziejaus 
etnografinio skyriaus rengiamas mokslines ekspedicijas. 
Šių išvykų metu sugebėjo telkti, „iškaulyti” kaimuose bei 
dvaruose užtiktus liaudies meno kūrinius, kad šie būtų 
saugomi muziejuje ateinančioms kartoms.

1940 m. baigė Meno Mokyklą; diplominis darbas— 
teatro dekoravimas. Tad gražiausios dienos, kurioms 
studijomis pasiruošė, ir buvo anie trumpi 1943 metai 
Marijampolės teatre. 1942 m. buvo paskirtas Kultūros 
Paminklų Apsaugos įstaigos meno skyriaus vedėju. Ir 
dabar, kai ■ bežiūrėdami Trakų nuotraukas 
pasidžiaugėme, V. Vijeikis tuoj priminė, kad pilies 
restauravimo nuopelnai nėra vien šiam laikotarpiui 
skirtini: tas darbas jau buvo vykdomas laisvoje Lietuvoje.

Išeivio dienos, nužymėtos nuotykiais ir ilgesiu savam 
kraštui, prabėgo Vokietijoje, Prancūzijoje, Brazilijoje. 
Wuerzburge laikinojoje lietuvių bažnyčioje jis papuošė 
altorių Dievo Motinos paveikslu. Jau tuo metu pradėjo 
rinkti medžiagą svajojamai knygai apie Lietuvą.

Paryžiuje studijas gilino Ecole Nationale Superieure 
des Arts Decoratives. Ten gyvenantiems lietuviams s. 
kun. J. Kubilius laikydavo Mišias, o Vijeikis 1945 m. 
kovo ketvirtosios proga altoriui nutapė šv. Kazimiero 
paveikslą. Ten pat su B. Raila savomis jėgomis išleido 
knygelę „Praskrendančio paukščio sparnu”. Planuo
jamai knygai apie Lietuvą kraitis didėjo naujais piešiniais, 
nuotraukomis.

1947 m. nuvykęs į Braziliją, su prel. Ragažinsku ir 
Matelioniu įsteigia laikraštį „Mūsų Lietuva” ir jį 
redaguoja.

Nuo 1948 m. V. Vijeikis Chicagoje. Čia tuoj įstoja į 
Margučio radijo darbuotojų eiles ir veda (galbūt pirmą ir 
vienintelę) lituanistinę mokyklą per radiją. Atėjus 
vasarai, į Margučio radijo gegužinę susirinkę apie 300 
lietuviukų „laikė egzaminus” iš tai dienai psecialiai 
paruoštų V. V. knygučių „Mano tėvynė”. 1951 m. įsteigia 
spaustuvę ir leidyklą Tėviškėlę ir iki 1955 m. redaguoja 
bei leidžia to paties vardo laikraštį vaikams. Leidykla, V. 
Vijeikiui iliustruojant, išleido Juozo Prunskio „Motiną”, 
Petro Babicko „Gintaro Krantą” ir „Picturesque 
Lithuania”; 1966 m. išėjo net trečioji knygos „Lietuva, 
mano tėvų žemė” laida, pradėtoji telkti išeivio kelionėje. 
Šią knygą autorius—leidėjas skiria „tiems, kurie nėra 
matę savo tėvų žemės, ir tiems, kurie jos šviesų atminimą 
nešioja savo širdyse”.

VladoVijeikio parašytos knygos: Lituanica,

1931 m. 1936 m. 1939 m.

B
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Wuerzburge (kalėjime) 1949 m. New Yorke 
Life žurnalo fotografija

Vilkiukų piešti portretai

Broliukas ir sesutė, Lietuvių tautinės puošmenos, 
Saigūnas, daug eilėraščių bei skautiškų dainų.

1960-61 m. V. V. buvo Amerikos Lietuvių Dailininkų 
Sąjungos valdyboje; daugelio parodų jury komisijos 
narys, nesuskaitomų renginių, humoro vakaronių vedė
jas.

Margos v. s. Vlado Vijeikio ir skautiškosios dienos, 
pradėtos 1930 m. Kaune.

Paklausykime, ką brolis Vladas pasakoja apie 
Vilkiuko dienas ir spaudos darbo pradžią.

—Sakoma, kad žmogų, įėjusį į spaustuvę ar redakciją, 
apsėda bacilos ir sukelialigą, kuri lotynų kalboje neturi 
pavadinimo.

Į mane ta bacila bus įsisiurbusi ir apsigyvenusi, 
berods, apie 1931 metus. O atsitiko taip. Mūsų vilkiukų 
būrelis buvo pakviestas į Skautų Aido redakciją. 
Kulniuodamas į tą šventovę (tuo laiku dar nebuvo 
papročio, kad tėvai automobiliais visur vežiotų), svajo
jau, ką reiks daryti? Skautų Aidą tvarkyt? Žinoma.

Susirinkom visi. Pirmiausia gerokai apsimetėm 
sniego gniūžtėm, belaukdami. Mat, ir anais laikais 
vadovai.ateidavo vėliau, kaip jų orumas reikalavo. Galop 
buvome įleisti į Skautų Aido būstinę laikraščio tvarkyti. 
Pasirodo, kad mums buvo paskirtos labai svarbios 
pareigos: turėjome lipdyti adresus prie Skautų Aido, kad 
jis nepaklystų, o nukeliautų į tas rankas, kurios kelių 
mėnesių santaupas tam reikalui didžiadvasiškai dėjo.

Kelias minutes labai atidžiai mažas kortęlytes prie 
Skautų Aido lipdėme. Vienas kitas skautybės veikėjas 
(mums—vos ne Baden Powellis), praeidamas pagirdavo 
ir stebėjosi jauniklių pasiaukojimu skautybės idėjai. Bet 
netrukus, kaip atsitinka ir dabar Clevelande ar Chicagoje, 
mūsų idealizmas šiek tiek atšalo, ir ėmėme tuos mažus 
adresėlius viens kitam ant kaktų lipdyti. Tuo, žinoma, 
nebuvo patenkinti mūsų kvietėjai.

Po kelerių metų atmintinos adresinės veiklos Skautų 
Aido būstinėje, pamačiau ir aš savo pirmą raštą, 
atspausdintą juodomis spausdintomis raidėmis baltame 
popieriuje. Nemanau, kad Gutenbergas labiau džiaugėsi, 
pamatęs savo pirmą bibliją, negu aš. Koks pasaulio 
stebuklas! Ir tas straipsnis toks rimtas. Antraštė: 
„Gelbėkime liaudies kūrybą”.

Gyvena tos bacilos manyje, Skautų Aido būstinėje 
prilipusios, ir niekas jau iš mano kūno jų neiškrapštys . . .

1959 m.—Vidurio Rajono Vadas. Tada įvyko 
Chicagoje pirmoji Kaziuko mugė; kas besuskaičiuos, kiek 
jo projektuotų, darytų ar dabintų rankdarbių per šiuos 20 
metų nuo Lituanicos tunto prekystalio pasiekė lietuvių 
namus? Tuo pačiu metu, augant dukrelei Jūratei, Vijeikių 
namuose ruošdama paukštyčių draugovės sueigas, 
draugininke kiekvieną tautos ar skautišką šventę be vargo 
galėjo vesti, nes Vlado archyve buvo begalė vaizdinių 
priemonių visoms progoms: nuotraukų, paveikslų, 
tautodailės darbų.

Tauro rago orkestras. Muzikantai: A. Kezys, M. Jakaitis, 
V. Vijeikis, V. Namikas, B. Burba, J. Vedegys, R. Povilaitis
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1961-66 m. LSB Vilkiukų Skyriaus vedėjas. Tuo laiku 
paruošė ir išleido „Vilkiuko žinynų” ir 'spalvinimo 
sąsiuvinį vaikams „Kas gražiau”. Nutaręs, kad „sekma
dienį šalia maldos reikia ir gerą darbelį atlikti”, 1965 m. 
įsteigė vilkiukų DLK Vytauto draugovę ir jai 2 metus 
vadovavo. Nuolatinis Rako stovyklų lankytojas ir 
linksmintojas savo taikliais ’ kupletais, Tauro Ragu; 
stovyklų vadovas, viršininkas.

1967-69 m. LSB Vyriausias Skautininkas. Lietuvis 
skautas—Lietuvos tvirtovė, —tai vienas Vlado 5-ją Taut. 
Stovyklą puošusių šūkių, kurio ir pats laikėsi, visą savo 
dėmesį skirdamas lietuviškam jaunimui. Jo spaustuvėje 
ne vien tik skautiški leidiniai išvydo šviesą, bet ten ir 
auklėjosi, tikėkimės, mūsų ateities susipratę lietuviai? 
sukvietė būrį „geltonšlipsių”, ir, muzikui F. Stroliai 
vadovaujant, LSB Jamboree Fondas išleido plokštelę 
„Tra-lia-lia”. Joje skamba Vijeikio parašytos ypač 
gražios „Mes esame vilkiukai”, Lįtuanicos tunto daina, 
„Pakelsim vėliavas į dangų”.

Kai Lietuvių Skautų Sąjunga šventė 50 metų sukaktį 
1968 m. gausiausioje išeivijos Tautinėje Stovykloje, Vyr. 
Skautininkas V. Vijeikis parado metu atžygiavo kartu su 
Brolija rikiuotėje, jausdamasis „laimingiausiu skautu 
pasaulyje”. Apdovanotas aukščiausiais LSS ordinais ir 
Šaulių Žvaigžde.

1970-78 m. v. s. V. Vijeikis LSS Tarybos narys. Ligi 
dabar Skautų Aido techninis redaktorius.

Ilgiausių metų, sėkmės ir tvirtybės!
A. Namikienė

1966 m. Australijoje

Su Lituanicos skautais

LĮTUANICOS tunto daina
Sutrenks propeleriai galingai 
ir vėjas baltą būrę skleis, 
Kai Liįuanica ryžtingai 
Žygiuos lietuviškais keliais.

Plazdėki,vėliava žalioji, 
Su mūsų balta lelija, 
Žydėk darbais, jaunyste mūsų, 
Ir tegyvuoja skautija.

Čia šaunūs skautai ir [Oreiviai 
Ir oro skautai su daina, 
Tenai vilkiukų darnios gretos, 
O jų veiduose šypsena.

Plazdėki, vėliava....

Valio stovyklos mūsų linksmos- 
Čia skaisčiai laužai suliepsnos. 
Ir mūsų broliai Lietuvoje 
Išgirs aidus mūsų dainos.

Plazdęki vėliava....

VILKIUKU DAINA _
Mes esame vilkiukai, 
Smarkiausi iš visų, 
Kas sako, kad išdykę, 
Meluoja ištiesų.

Kaklaraištis raudonas,
Gairelė mėlyna, 
Juokauti ir dainuoti 
Mums niekad negana.

Mes klausom savo vado, 
Laimingi visados.
Ir niekad neužmirštam 
Tėvynės Lietuvos.

Vladas Vijeikis

STOVYKLOS DAINA

Pakelsim vėliavas į dangų- 
Tegul prašvis nauji laikai. 
Visam pasauliui pasakysim 
Mes esam Lietuvos vaikai.

Mes mylim savo tėvų žemę, 
Į ten mūs mintys nuolat skris. 
Dėl jos mes dirbsim ir kovosim, 
Kol skaudūs pančiai jai nukris.

Užkursim laužtis mūs stovyklos- 
Tegul ugnis sau žaižaruos.
Nutils paukšteliai visb miško, 
Kai skautai, skautės uždainuos.

Tegul sau pučia šiaurūs yrėjai, 
Tegul sau audros medžius laljš. 
Mes tikim tėviškės rytojui, 
Ten laisvės rytas dar išauš.
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PAŠNEKESYS APIE ŽAIDIMUS
Kiekvienas berniukas ir mergaitė mėgsta žaisti, 

nes tai yra smagi pramoga. Skiltininkas, parinkda
mas žaidimus žiūri, kad šalia pramogos šios pra
tybos būtų prasmingos ir skautišku požiūriu. La
vinant skautus, kaip ir kitose skautiškose progra
mose, taip ir žaidimuose siekiame tam tikro tikslo.

Pagrindiniai žaidimų tikslai yra:
1. Ugdyti jaunuolius fiziniai,
2. dvasiniai ir jausminiai (nes žaidimai pra

Los Angeles vilkiukai ir paukštytėstina dalyvius sugyventi, valdytis, broliškai 
sutikti pralaimėjimą),

3. Lavinti pastabumą, vaizduotę, orientaciją, 
drausmę, pasitikėjimą ir kt. savybes.

Visi šie dalykai labai reikšmingi charakterio ug
dymui, kas ir yra svarbiausias skautybės tikslas.

Parenkant žaidimus svarbu, •
® kad jie būtų įdomūs skautams,
• kad būtų saugūs vietos ir naudojamų prie

monių atžvilgiu,
0 kad atliktų aukščiau minėtą skautiško lavi

nimo, ugdymo paskirtį.
Todėl ruošiant žaidynes, skiltininkas turi prama

tyti, ar parinktieji žaidimai pritaikyti dalyvių amžiui, 
ar jie nėra persunkūs, per sudėtingi tam tikrai skil
čiai. Nereiktų pamiršti, kad daug žaidimų stovykloje 
ar iškyloje sukuria patys skautukai. Sumanus skilti
ninkas visada leidžia juos išbandyti. Atliekant "žiau
rius" žaidimus, kuriuose tenka pasistumdyti, pasi- 
grumti ar naudoti kit-ą fizinę jėgą, labai reikia sekti, 
kad nebūtų susikeista. Peiliai, kirviai žaidimuose 
nevartotini; žaidimai su ugnimi, lauželių užkūrimu 
pravedami ypatingoje priežiūroje.

Vadovo pareigos: suprasti žaidimo tikslą, gerai 
žinoti žaidimo taisykles; numatyti, kad žaidime ga
lėtų dalyvauti VISI skilties nariai, niekas negali 
būti išskirtas; pramatyti ir paruošti visas žaidimo
priemones ir vietą; žinoti, kada žaidimą nutraukti, 
kad šis nenūsitęstų į nuobodų slampinėjimą. Kernavės Mėnesienų skiltis Rako stovykloje
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JacuAj MŪSŲ JAUNIESIEMS
Kodėl genys margas*?

Betverdamas paukščius, 
Dievas kiekvieną paukštį 
dažė atskira spalva. Darbas 
jau buvo baigtas, visi paukš
čiai nudažyti, ir Dievas liku
sius dažus, kuriuos prieš tai 
sumaišė, norėjo išpilti.

Bet tuo metu atskrido ge
nys, kuris nežinia kodėl pa
sivėlino, ir prašė Dievą jį 
nudažyti. Pagailo Dievui 
genio, ir jisai nudažė genį 
likusių dažų mišiniu. Taip 
.nudažytas, genys ir liko 
margas.

Voverės uodega
Voverę Dievas sutvėrė ne

didelę ir su mažute uodega. 
Kiti gyvulėliai, kurie turėjo 
dideles ir gražias uodegas, 
ėmė iš voverės juoktis, kad 
ji savo uodega negalėsianti 
nė musių nusibaidyti.

Nuėjo tuomet voverė pas 
Dievą ir ėmė skųstis, kad 
kiti gyvulėliai iš jos juokia
si, jog ji turinti tokią mažu
tę uodegą. Dievas davė jai 
tokią uodegą, kokios dar iki 
tol nebuvo turėjęs nė vienas 
gyvulys.

Ir dabar voverės uodega 
už visų gyvulių uodegas 
gražiausia ir dailiausia.

P. Tallat Kelpša, A. Belzinskas ir V, Taraška 
po įžodžio

.įžu-diniaA

Žaidime dalyvauja bent du paukštyčių bū
reliai. Sustojama būreliais estafetės tvarka. 
Kiek toliau prieš kiekvieną būrelį atsistoja 
sesė - tai pardavėja. Vadovė paaiškina, kad 
esama svetimame krašte ir nei viena mer
gaitė nemoka šio krašto kalbos. Žaidimo 
tikslas: reikia būtinai ką nors iš ’’pardavė
jos'* nusipirkti. Davus ženklą, kiekvieno bū
relio pirmoji sesė eina pas pardavėją ir 
visokiais ženklais rodo, ką ji nori pirkti. 
Kai pardavėja atspėja, sesė grįžta prie bū
relio ir pirktis eina sekanti paukštytė. Laimi 
būrelis, kuris pirmas ’’apsiperka’’. Pirkėjos 
negali nei žodžio kalbėti.
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LAIKO 
ŽODŽIAI

KELIAVAU KARTU 
SU ALEKSANDRU . . .

Sutapimas—keistas žodis. 
Dažnai jis net ir neįtikėtinas. Kaip 
jums skamba šis mažytis epizodas?

Sk. Aido balandžio numeryje 
skaitėme apie australietį brolį 
Aleksandrą Jakštą, neseniai įsi
jungusį į vyresniųjų piliečių gretas.

Mudviejų laiškinė pažintis 
nesena, siekianti ‘70-uosius: anuomet 
prašiau Aleksandrą iliustruoti „Algį 
Drimbą”, prašiau „kartūnų”, 
laiškuose pasidalindavome
Australijos4Amerikos liet, skautų 
veiklos nuotrupomis, 
pasidžiaugdavome, 
pasiguosdavome. Trumputės 
akimirkos, apie praeities dienas 
niekad nebuvo progos nei užsiminti.

Nuostabos bomba sprogo, kai 
redakcija gavo v. s. B. Žalio rašinėlį 
apie sukaktuvininką (balandžio nr.). 
Paklausykite:

Kaip ir brolis Aleksandras, ir šių 
eilučių autorius—tauragiškis, ten 
taip pat įstojęs į skautiškas gretas; 
vėliau, sekdamas nematomomis 
Aleksandro pėdomis, taip pat 
Vytauto Didž. d-vės narys. Kaip ir 
Aleksandras, baigęs gimnaziją, 
išvyko į VDU-tetą . . .

Vis dar nežinodamas praeities 
įstabaus ryšio bene 1975 m. 
paprašiau brolį Jakštą pailiustruoti 
mano „13-ją laidą”, pasakojimų pynę 
jaunimui. Čia privalu paminėti, jog 
knygoje aprašomoji vieta yra mud
viejų tėviškė, o veikėjai—Tauragės 
gimnazistai . . .

Niekad nei mintin nešovė apie 
tikrąją veiksmo vietovę broliui 
Jakštui paporinti!

Beveik dar viena pynė, ar ne? 
Mudu prasilenkėme vos 9-rių metų 
tarpsniu.

Spaudžiu kairę mielam Aleksan
drui, neregimam gyvenimo vingių 
bendrakelioniui!

s. Juozas Toliušis

VERTINKIME 
TAUTOS

DARBUOTOJUS
Per eilę metų minėjome 

nusipelniusių tautai asmenų 
sukaktis, organizacijų jubiliejus 
minime tautines šventes. Tokiomis 
progomis džiaugiamės atsiektais 
rezultatais ir, kaip priimta,' 
sveikiname vieni kitus.

Praėjusiais metais paminėjome 
Melbourne Apylinkės pirmininko 
Albino Pociaus 60-tąjį gimtadienį. 
Melbourne organizacijos suruošė 
jam pagerbimo vaišes už jo 
nenuilstamą darbą bendruomenei ir 
Lietuvai. Skautininkas Albinas 
Pocius yra ne tik Melbourno lietuvių 
pasididžiavimas, bet ir visosAustrali- 
jos. Jis pirmas išvedė užsidariusią 
lietuvių bendruomenę į atvirą 
forumą: pirmas užmezgė stiprius 
draugiškus ryšius su vadovaujančiais 
Australijos asmenimis ir surado daug 
draugų australų tarpe Lietuvai. Kai 
jis pakviečia į Vasario 16 priėmimo 
vaišes, jau eilę metų atsilanko apie 50 
aukštų valdžios pareigūnų, aukštų 
dvasiškių ir svetimų valstyių am
basadorių. Ar tai ne didelis 
atsiekimas—gauti tokių asmenybių 
užtarimą mūsų tautos laisvės kovai?

Teresė Bikulčienė

Tauragės vaizdelis. Čia skąutavo brdliai Jakštas, 
Toliušis ir dar vienas autorius, kurį sutiksime 
rugsėjo Skautų Aido numeryje.
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30 metų jauna LITUANICA, 1949-79
viduryje tuntininkas j. ps. Kazimieras Miecevičius J. Tamulaičio nuotraukos
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DIDŽIOJI Seiliui
ATLANTO RAJONO 

KALENDORIUS
Kadangi šiais metais paukštyčių- 

vilkiukų šventės, paprastai 
vykstančios Putname, nutarta 
neruošti, New Yorkas numato sur
uošti iškylą, kurioj dalyvautų visų 
šakų, abiejų tauntų broliai ir sesės. 
Prie New Yorko žada prisidėti ir kiti 
artimesnieji vienetai. Vienetai at
siveža savo palapines ir maistą, bei 
pasirūpina programa. Numatyta 
data — birželio 16-17, estų 
stovyklavietėj, New Jersey valstijoj.

* * *
Sporto šventė, kaip visada, 

Worcestery birželio 23-24. Krepšinio 
ir tinklinio rungtynės vyks Maironio 
Parker o lengvoji atletika— 
netolimame stadione. Vienetai, kartu 
su sportininkų sąrašais, atsiunčia ir 
jiem nustatytą mokestį—trofėjų 
pirkimui. Sporto šventės proga bus ir 
Joninių laužas; šokiai suaugusiem ir 
jaunimui naujai atstatytose 
Maironio Parko patalpose.

* * *
Šių metų vasaros stovykla įvyks 

rugpjūčio 18-26 Bolton, Mass., 

Tresure Valley amerikiečių skautų 
stovyklavietėj. Stovyklos vardas— 
Švyturys. Stovyklos viršininkas—s. 
A. Treinys, Seserijos ir Brolijos 
pastovyklių viršininkai—j. ps. G. 
Treinienė ir s. R. Pakalnis.

Planuojama stovyklos pabaigoj 
sukviesti vyr. skaučių ir skautų vyčių 
savaitgalinį suvažiavimą. Tokiam 
suvažiavimui broliai ir sesės turi 
registruotis per savo vietovės • 
vienetus.

* * ♦
Rajono skiltininkų kursus 

organizuoja v. s. Juozas Raškys 
spalio 5, 6 ir 7 rajono stovyklavietėj, 
Lisbon, Conn. Kursantai, broliai ir 
sesės, pageidaujami nuo 12 iki 16 m. 
amžiaus.

New Yorko skautės, šv. Jurgio 
sueigoje davusios įžodį. Iš k.: R. 
Gvildy t ė, R. Adams, L. 
Jankauskaitė, V. Penikaitė, 
draugininke V. Šeibytė, R. Jakaitė, 
V. Ulėnaitė, V. Garbauskaitė, L. 
Šatinskaitė.

P. Bivainio nuotrauka

J. v. s. L. Knopfmileris, 
kruopščiai rinkęs medžiagą apie jūrų 
skautų veiklą Chicagoje, su savo 
darbo vaisiais—ilga teksto juosta ir 
nuotraukomis.

KAD SUŠILTŲ . . .
Su geriausiais šiltais linkėjimais iš 

saulėtos Floridos! Atkeliavęs Skautų 
Aidas užmetė „prisirišimo virvę”, 
sustojau ir perskaičiau.

Noriu atsakyti mielai sesei „Tai 
Pačiai”: LJS idėja yra sena, tik—be 
vėjo ir be burių neburiuosi— 
nelaimėsi. Gal Pirmijai šilto vėjo 
reikia, kad užšalę reikalai sušiltų, 
pajudėtų ir prigytų. Aš norėčiau sesę 
Tą Pačią į laivelį pasodinti 
paburiuoti, padėkoti visų labui ir 
vienybei.

Su geru vėju budėdamas,
Leonas (Knopfmileris)
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MOTINOS DIENA
NERIJOJE

Chicagos Nerijos tuntas paminė
jo Motinos Dieną gegužės pirmąjį 
sekmadienį. Šventę pradėjome šv. 
Mišiomis, kuriose organizuota? 
dalyvavome drauge su Kernavės 
sesėmis. Pamaldas atnašavo v. s. 
kun. Antanas Saulaitis, SJ, tarnavo 
dvi poros broliukų—bebrai Rimas ir 
Daurius Maurukai, Vidas ir Linas 
Pauliai; maldas skaitė jūrų skautė 
valt.-Alvyde Eitutyė ir kernąvietė vyr. 
skautė Ginta ’Remeikytė. Kun. 
Saulaičio maldos ir pamokslas 
paliko stiprų įspūdį sesėms, jų 
mamytėms ir močiutėms.

Dešimtą valandą Čiurlionio 
galerijoje įvyko Motinos dienos 
sueiga, kurią pravedė tunto adju
tante, gintare Dana Latvytė.

Nerijos tuntininkei pasveikinus 
visas mamytes ir močiutes, joms, o 
taip pat ir vadovėms bei vyresnėms 
gintarams įteikta po baltą ramunės 
žiedelį. Gintaro spalvos žiedeliu buvo 
pasveikintos ir viešnios—Vyriausia 
Skautininke Irena Kerelienė, Vidurio 
Rajono vadeiyė Aldona Gasnerienė, 
Jūrų Skaučių skyriaus vedėja Vida 
Račiūnienė, j. s. Dalia Bylaitienė, 
istorikė dr. Vanda Sruogienė, 
buvusios Nerijos tuntininkės Aldona

Jovarauskienė ir Irena Regienė. 
vadovės—Rasa Narbutaitienė ir 
Sofija Pranckevičienė.

Perskaičius įsakymus, UŽ 
NUOPELNUS ordenas su rėmėjo 
kaspinu prisegtas daug nusipelniusiai 
rėmėjai ir darbuotojai Onai 
Jasulaitienei, o VĖLIAVOS žymeniu 
pagerbta jauna vadovė Rita Dičiutė. 
Žymenis prisegė Vyr. Skautininke Ir. 
Kerelienė.

Tunto vardu visas mamytes 
eilėraščiu pasveikino jūrų jaunės. 
Dalyvių pakviesta, dainą „Baltijos 
vėjelis” pravedė sesė A. Gasnerienė; 
žvalios Vilnelės laivo ūdrytės su savo 
vadove vair. Alvyde Eitutyte 
padainavo dvi daineles. Trys Ventės 
laivo ūdrytės eilėraščiu išreiškė sesių 
meilę mamytėms, o visas Ventės

Nerijos jūr. skautės, vedamos 
tunt. A. Veselkienės, šv. Jurgio 
sueigos parade.

J. Tamulaičio nuotr.

laivas, vadovaujant gint. Rasai Nar- 
butaitienei, pasižadėjo mamytėms 
talkinti namuose .gerais darbeliais. 
Visos ūdryčių mamytės iš savo 
mažųjų dukryčių gavo dovanėlę— 
gerųjų darbelių pasižadėjimų 
knygelę.

Sesė Alvyde Eitutytė perskaitė 
rašinėlį apie Motinos Dienos 
reikšmę, o Alytė Gražytė papasako
jo. kaip Motinos Diena švenčiama 
jos namuose.

Sueiga buvo įvairi ir nuotaikinga; 
ją užbaigėme supintomis rankomis 
dainuodamos „Lietuva brangi”.

Po sueigos mamytės pavaišintos 
sesių keptais pyragais ir j. s. Aldonos 
Jovarauskienės paruošta kavute. Kol 
visos vaišinosi, ūdryčių atstovės, 
nuėjusios koplyčion prie Aušros 
Vartų Marijos paveikslo, malda 
pasveikino Dievo Motiną ir 
pasimeldė už mamytes, prie altoriaus 
palikdamos ramunių puokštę. 
Pakeliui sustota ir prie j. v. s. kun. 
Jono Raibužio prisiminimui 
pastatyto kryžiaus, papuošiant jį 
trim baltais žiedais, sim
bolizuojančiais jo nuoširdžiai 
vykdytas pareigas Dievui, Tėvynei ir 
Artimui.

IR
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AUŠROS VARTŲ TUNTAS
1949'1979

Trečios Tautinės Stovyklos 
Vokietijoje žarija suliepsnojo po 
metų Chicagoje, kviesdama 
lietuvaites skautiškon kelionėn ....

Ir susirinko jos į pirmąjį išeivijoje 
„Aušros Vartų”skaučių tuntą. 
Čia žaidžia Žibutės ir Saulutės, 
Birutė, Žemaitė, Šatrija, Neringa 
nurodo kelio ženklus,

Ka, tu, išeidamas iš tėviškės pakluonių., 
Išsinešei, kai žemę rykštė palietė skaudi - 
Senolių, kraują.-varda.-laisvės žiburį širdy,- 
‘Kaip amžinu -minklą visą šią,kelionę, 

‘Kaip didį turtą.nešk Širdy.
B. Brazdžionis

Žvelgia ateitin Aušrinė,
Būti pavyzdžiu pasiruošusi 
mėlynšlipsė Gabija.

Jau 30 metų.
Pasižadėjusios MYLĖTI Dievą, 

Tėvynę ir Artimą, kelių kartų 
paukštytės šioj skautiškoj kelionėj 
išaugo į lietuves moteris, motinas.

Pasižadėjusios DIRBTI 
skautybės gerovei, dar vis stengiasi 
vykdyti Tolimosios Tėvynės 
testamentą . . .
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AKADEMINĖS 
AKIMIRKOS

Sveikiname v. s. fil. Edmundą 
Korzoną, liepos pirmąją švenčiantį 
70-tuosius.

Skautininkas E. Korzonas, nuo 
1922 m. aktyviai dalyvaująs skautų 
veikloje (vienas jūr. skautų pirmūnų 
Žemaitijoje, tuntininkas, ASS Vad. 
P-kas, LSS Tarybos P-kas ir kt.), 
šiuo metu yra ASS Garbės Gynėjas.

Ilgiausių metų ir sėkmės, mielas 
Broli!

* * *

V. s. fil. J. Dainauskas dabartinis 
FSS Pirmininkas, ilgos eilės veikalų 
autorius bei redaktorius, ir šiuo metu 
„paskendęs” naujų darbų triūse: 
baigia suredaguoti antrąjį Liet. 

Bibliografijos tomą, ruošia 8-9 Liet.. 
Istoriografijos sąsiuvinį, eilės laukia 
dar bent ketvertas veikalų.

Spaudoje neseniai pasirodė jo 
redaguota knyga apie dr. J. Šliūpą.

♦ * *

Amerikos Lietuvių Bibliotekos 
leidyklos metinio susirinkimo metu 
birželio 2d., susirinkimui pritarus, 
esamieji tarybos nariai sutiko ir 
toliau likti pareigose. Tarybos pir
mininkas yra s. fil. A. V. Dundzila.

ALB leidykla, jau penktuosius 
metus veikianti Chicagoje, yra 
šauniai pasirodžiusi puikiai 
apipavidalintais leidiniais. Pernai 
išleistos dvi stambios knygos, o šiuo 
metu spaudos darbe yra 4 veikalai, jų 
tarpe ir v. s. fil. Br. Kviklio „Telšių 
vyskupija”.

Fil. dr. Romualdas Viskanta, 
Purdue universiteto mechaninės 
inžinerijos profesorius, birželio 5 d. 
buvo pagerbtas ir apdovanotas 
medaliu bei diplomu už išskirtinos 
reikšmės mokslinius darbus ter- 
mofizikos srityje, taikomus 
aeronautikos bei erdvių inžinerijoje. 
Ypač svarbiais laikomi R. Viskantos 
sukurti nauji esminiai metodai 
radiacijoje ir šilumos perdavimo 
srityje, kai kartu analizuojama 
radiacija, laidumas ir konvekcija.

* ♦ ♦

Sydnėjaus Akademikių Skaučių 
Draugovė liepos 27-29 dienomis 
ruošia studijų dienas šv. Jurgio 
skautų stovyklavietėje, NSW. 
Džiugu, kad Sydnėjaus akad. skautės 
vėl atgaivino šią gražią ir naudingą 
tradiciją.
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1977 m. v. 5. E. Korzonui Geležinį 
Vilką uždeda Vyčio korporacijos 
garbės narys v. s. Br. Kviklys.

Los Angelėje: FSS skyrius yra 
kruopščiai prisidėjęs prie Lietuvių 
Dienos—fil. Br. Kviklio parodos 
paruošimo birželio 16-17 dienomis; 
senj. Vyt. Vilkas yra Korp! Vytis 

' pirmininkas, t. n. II. Bužėnaitė— 
ASD pirmininkė, P. Abelkis—ASS 
skyriaus pirmininkas; v. s. Eug. 
Vilkas, šiuo metu einąs Ram. Vand. 
Rajono Vado pareigas, taip pat 
artimai dirba su tarpt, skautų są

junga. Brolis Eugenijus užima 
vyriausio inžinieriaus ir vice

prezidento (sales) pareigas Astro Are 
bendrovėje.

* * *

FSS Los Angeles skyrius, 
paminėdamas Vilniaus universiteto 
400 m. sukaktį, išleis atitinkamą 
medalį. Skulptorius Vyt. Kašuba 
pakviestas paruošti medalio pro
jektą. Iš pirmųjų eskyzų galima 
spręsti, kad medalis bus įspūdingas ir 
puošnus. Medaliai bus nukalti iš 
bronzos, sidabro ir, iš anksto 
užsisakius, iš aukso^Bus platinami 
per liet, parduotuves ir ASS skyrius.

* * *

Londono vyskupas John Michael 
Sherlock duoda komuniją vilk. E. 
Černiui. Šalia stovi ps. A. 
Dragūnevičius.

Vyskupas vizitavo Šiluvos Mari
jos parapiją, dalyvavo Vasario 16 
minėjime.

J. Aušroto nuotr.

*X*X*X*X+X*X*X*X*X*X*X+X*X*X*X*X*X+X+X*X+X*X+X*X+X+X*X*X«X*»»...........................................................................o.... ■ .. ...i,,,,,,,,,... .............. .... ..........
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STOVYKLOJE

Skiltininkas: Kas atsitiko mielas 
broli? Stovyklos pradžioje vis 
gaudei ir rinkai vabzdžius, o dabar 
jau perėjai prie driežų ir varlių 
medžioklės.

Vilkiukas: Aš užvakar pamečiau 
akinius...

Palangos tunto (Los Angeles) 
paukštytės stovykloje
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Žiūrovus linksmina Palangos 
dainininkės.

Improvizuojame dainą „ Dar 
nejok, dar sustok". Šoka S. Saldy tė ir 
A. Zaluba, sėdi P. Jurgilas ir L. 
Medvedevas. ATKELTA iš 3 pusi, 

labai rišasi.
Bažnyčia kartais vadinama šv. 

Petro laivu. Birželio pabaigoje 
švenčiamos ’ Petrinės—apaštalų 
vyriausiojo šventė, ir tą dieną galvo
jama apie šv. Petro įpėdinį, vyriausią 
vyskupų tarpe. Šventasis Tėvas 
Jonas Paulius II savo kelionę į 
Lenkiją šio birželio pradžioje sukėlė 
ir išreiškė gilią dvasią, kuri jungia 
tikinčiuosius, dar labiau 
suvienydamas visus Bažnyčios narius 
į vieną Dievo tautą.

Šv. Petro laivo jėga ir stiprybė 
nėra patrankos ar šarvai, bet vienybė 
ir viltingas pasitikėjimas Viepačiu. 
Savo aiškiu ir ypagintu žodžiu 
popiežius Jonas Paulius II sakė, kad 
Bažnyčia nėra tik vėjo blaškomas 
laivelis, bet kad tikinčiųjų šeima turi 
aiškų tikslą ir uždavinį—liudyti 
Kristų, būti švyturiu visai žmonijai ir 
kiekvienam žmogui. Didžiulės 
minios ir plojimai per pamokslus 
parodė, kad „jūreiviai” gerai suprato 
šio „Laivo” gyvenimo būdą ir 
reikšmę.

v. s. kun. A. Saulaitis, SJ

Sao Paulo Palangos tunto sesių 
chorelis skautiškos šventės metu: 
dainuoja K. Butkus, diriguoja R. 
Saldys, gitaromis palydi R. 
Jurčiukonytė ir B. Bacevičiūtė. 
Grupei vadovauja sesė E. 
Bacevičienė.

Sesė Beatričė praveda dainą.
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AUŠROS VARTŲ 
VADOVĖS. PAS 

ŠVENTĄ PETRĄ

Šv. Petras:
Štai, šiandieną paskelbta: 
Sesių skautiška diena!
Va, regiu—eilė jau laukia: 
Daug vadovių, daug galvų . . . 
Vienos tyli, kitos šaukia, 
Kiek nuveikusios darbų!

Vadovės:
Šventas Petrai, maloningas, 
Visos mes čia—neklaidingos! 
Mirėm nuo aukos šventos 
Ir—išpurtosios galvos.
Tuoj atverk plačiai vartus, — 
Dirbome visus metus.

Sausis
Nauji metai vos atėjo, 
Centran sesės sugužėjo: 
Vienos metais pasenėjo, 
Kitos šiek tiek sustorėjo . . . 
Tik iš veido vis tos pačios: 
Visad linksmos, visad drąsios. 
Nėra laiko čia burkuoti: 
Mugę reikia suplanuoti. 
Piūklai dar nesutaisyti,* 
Projektai nenumatyti. . .
Tik vadovės nemarūnės 
Veda skautes į viršūnes!

Vasaris
Štai, minėjimas tautos 
Kviečia stot prie vėliavos . . . 
Šešias siųsti j bažnyčią, 
Kitą būrį—į koplyčią . . . 
Vėl vadovė skambinėja, 
Visų sesių klausinėja: 
—Ar gali tu atvažiuoti? 
—Jokiu būdu, einu čiuožti! 
Po ilgos, sunkios dienos 
Nėr tik koto vėliavos . . .

Kovas
Centre—tikras skruzdėlynas! 
Džiaugsmas, baimė surakinus: 
Ar užteks mums cepelinų, 
Šaukštų, lėkščių popierinių? 
Uniforma—vienas tankas!
Dar pražilo vienas plaukas . . . 
Spaudžia batai, kliūn’ rankovės, - 
Visitek—šypsosi vadovės!

Balandis
Jau Velykos su „kačiukais”, 
Džiaugias sesės ir vilkiukai. 
Reikia skusti margučius, 
Ir—pagerbti tėvelius.
Žiūrim—kur tie mūs tėveliai? 
Baigia surūdyt medaliai . . . 
Kur jaunieji, diplomuoti, 
Doleriais apvainikuoti? 
Dešimt metų vis tie patys 
Virtuves ir baublius statė. 
Reiks juos vėl apmedaliuoti. 
Ir stovyklon vėl vilioti . . .

Gegužė
Štai, minėjimas mamyčių, 
Puokštė joms gražių gėlyčių! 
Galvas lenkiame prieš jas 
Ir dainuojam daineles . . . 
Vėl vadovė galvą suka, 
Kaip išmokyt žodeliuką: 
—Ne fiolka, o žibutė, 
Ne mama čia, o močiutė . . . 
Ten ne dogis strytu bėga, 
O šuniukas gatvėj miega . . .

Birželis
Kas stovyklai vadovaus, 
Kas virtuvėj puodus plaus? 
Reikia virvių, palapinių, 
Reikia nervų geležinių! 
Viršininkės—nebaisios . . . 
Ir laužavedės jaunos . . . 
Visa tai sukombinuoti 
Ir veide nepažaliuoti 
Reikia skautiškai galvoti, 
Garbės teismo nebijoti!

Liepa
Lyja jau trečia diena, 
Nerimauja vadija: 
Štai paskendo palapinės, 
Susipyko virtuvinės, 
Jaunas štabas protestuoja, — 
Nėra, kas jonis asistuoja.
Gal jau ir gana eikvotis 
Ir tėvynei vis aukotis? 
Reiktų mantą susidėti 
Ir Jamaikon išskubėti.
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Rugpjūtis

Visi dar atostogauja, 
O vadija—posėdžiauja: 
Tuntininkės reik naujos, 
Visos šaukia—Niekados!
Iš vadijos iš gausios
Nesiranda nei vienos:
—Vaikai, darbas, piktas vyras!
—Mūsų pažiūros juk skirias!
—Aš mašinos nevairuoju . . .
—Negaliu! —būriu kartoja.
Atsisakė net ir toji,
Kurios kviest nieks negalvojo . .

Rugsėjis
Sueigos jau prasidėjo, 
Argi vasara praėjo?
Saulėj net nepagulėta, 
Rakė per naktis budėta.
Ir už darbą, už idėją
Pavadino niekadėja.
Jau ir vyras tapo niurna 
Ir pavirto j pikčiurną. 
Bara: jau gana lakstyti, 
Nėr kam kojinių adyti!

Spalis
Kai jau spalis ant kulnų. 
Kliūva vėl kalnai darbų: 
Specialybės, patyrimai, 
Šventes—sueigos—pratimai!

Priauginę daug vadovių, 
Ir pritrukome draugovių . . . 
Kada skautėms reik žygiuoti, 
Nėra kam rikiuotėn stoti: 
Žali šlipsai tik švytruoja, 
Žilos mamos paraduoja . . . 
Nors dabar tik pelenai, 
Trokštam laimės bent čionai.

Lapkritis
Kur pažiūri—pilna sniego . . .
Trūksta mums tik šiek tiek
Iki ryto diskutavom mieg°- 
Ir už valdžią pabalsavom! 
Suvažiavimas artėja— 
Kur programa? Kur vedėja? 
Įstatas tik geležinis 
Taip nugėlė per krūtinę: 
Nepirktas dar kalakutas, 
Nevalytas visas butas! . . . 
Šventas Petrai, būki mielas, 
Skautams pardaviau aš sielą!

Gruodis
Gruodžio mėnuo atriedėjo, 
Baltos pusnys užderėjo. 
Bet vadovei nesvarbu, — 
Brendam iki pažastų! 
Lekiam posėdin lyg vėjas,
Tunto pokylis artėja! 
Sceną reikia išdabinti 
Ir rūtelę pakabinti!

Šv. Petras:
Lenkiu jums aš galvą žilą, 
Altą, Vlikas tenutyla, 
Jūs—tarytum rubinai, — 
Atkeliu vartus plačiai. 
Turite tik pažadėti 
Danguje neparaduoti, 
Nenervuot ateitininkų, 
Šauliams visad kelią duoti. 
Galite tiktai dainuoti—
Forte plėšti ar niūniuoti!

paruošė sesės
J. Jakaitienė ir kun. Gražinos būrelis 
piešiniai A. Kelmelytės
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paprašyti ugnies cigaretei?
_____ - Mano tėvas su viena ranka gali sulaikyti automobilį.

- Jis turėtų būti labai tvirtas vyras.
- Ne. Jis yra policininkas

Paštininkas: - Tamsta užlipinote ant savo siuntinio penkis cen
tus daugiau pašto ženklų negu reikia.
Siuntėjas: - Aš tikiuosi, kad siuntinį nesiųsite toliau riegu reikia.

go.?n.2oa
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