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Juokas, meilė ir tiesa
"Skautų aide "būna visada!

Dėkojame už "Skautų aidą", kuris praturtina 
mūsų gyvenimą.

‘Vdniaus Šv. 9\ązimiero draugovė
sesės ir broliai

(Nuoširdus skautiškas ačiū už mums siunčiamą 
"Skautų Aido" Žurnalą.

Marijampolės skąu tės ir skąu tai

Džiaugiuosi gaudamas Jūsų Žurnalą. Jūs 
gražiai mokate pasakoti apie Tėvynę Lietuvą, 
jos garbingą istoriją. Labai išradingai skatinama 
skautų veikla, meilė darbui.

(Pagirtina, kąd žurnale susitinką ir bendrauja 
viso pasaulio lietuvių vaikai, kartu stovyklauja, 
dirba, draugauja.

Su pagarba ir meile Jūsų
Juozas MękroŠius
Lietuvos ‘PąspublikpsSeimo narys

Skautų Aidą parėmė
Clevelando Vyr. skaučių “Židinys” savo 25 m. 
gyvavimo ir “Skautų Aido” 70 m. sukakties 
proga $50.00

v.s. Ilona Laučienė - $5.00
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Sakoma, kad šv. Petras sutiks 
tave prie dangaus vartų ir, at
sivertęs didžiulę knygą, skaitys 
tavo gerų ir blogų darbų sąrašą. 
Bet kam tiek ilgai laukti? Ar 
negeriau, kad patys pasvarsty- 
tume savo gyvenimo knygą. Ir 
štai, geroko amžiaus sulaukus, 
pats laikąs atsiversti tuos pa
geltusius lapus. Ir jeigu randi 
ten ką nors gero, gali džiaugtis. 
Turėsi apie ką su šv. Petru pasi
ginčyti, jeigu jis bus ko nors 
neužrašęs. O taip gali atsitikti. 
Knygose neviskas užrašoma. 
Bet tu pats gali labai tiksliai at
sakyti į klausimą, ką gero pa
darei? Pats sau nemeluosi.

Vieni žmonės praleidžia laiką, 
grobdami pinigus. Jie laiko tai 
labai svarbiu gyvenimo tikslu. 
Kiti stengiasi įsiskverbti į aukš
čiausius vadus ir nesiskaito su 
jokiomis priemonėmis. Treti 
bando pasiekti aukščiausius re
kordus, kurių dar nei vienas ne
pasiekė. Laikraščiai apie juos 
rašo. Minios žmonių seka, kad 
bent galėtų į juos žvilgterėti.

Nemanau, kad šv. Petras bus 
labai susijaudinęs šių žmonių 
atvykimu prie dangaus vartų. 
Kažkaip kitaip tie klausimai 
sprendžiami.
Tad gal verta pavartyti savo 

gyvenimo knygą prieš tai, negu 
šv. Petras ją ims skaityti. 
Kuklus skautas pamąstys, kad 
toje jo knygoje nebus nieko gero 
įrašyta. Juk jis nieko gero 
nepadarė. O tų, kuklus skauteli, 

nenusimink. Pergalvok! Ar 
stengeisi gyventi pagal skau
tiškus įstatus? Žinoma, bet man 
nevyko. Ar savo pareigas atli
kai? Stengiausi, bet galėjau ge
riau. Ar padėjai savo artimui? 
Stengiausi, bet reikėjo daugiau. 
Ar savo laisvalaikio valandas 

■ pašventei savo brolių skautų 
auklėjimui? Žinoma, bet aš toks 
nemokša. Aš taip daug pastan
gų dėjau, bet tos nelemtos ap
linkybės man neleido.

Ir štai, kuklus skautas sutin
kamas prie dangaus vartų. Sv. 
Petras, kuris dėvi žalią skau- 

' tininko kaklaraištį ir, žinoma, 
Geležinio Vilko ordiną, ištie
sia kairę ir kviečia vidun.

Lietuves į 
Nacionalinė | 
M .Mažvydo j 

i Biblioteka J

Kuklus skautas susinervina. 
Kaip sveikinti šv. Petrą? 
Didžiuoju ar mažuoju saliutu? 
Žengia vidun dar vis nesiti
kėdamas, kad jį tokia laimė 
ištiko. Bet šv. Petras nuramina:

— Kad ir nieko tokio prakil
naus ir garsaus nepadarei, bet 
stengeisi įvykdyti savo parei
gas. Tai svarbiausia. Kodėl, 
manai, aš čia prie dangaus 
vartų stoviu.Todėl, kad labai 
stropiai vykdau savo pareigas

Na tad, kol nestovime prie 
dangaus vartų, pabandykime 
papildyti savo knygą gerais dar
bais. Artinasi Jubiliejinė sto
vykla. Puiki proga.

Vladas Vijeikis
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TRUMPAS
ŽODYNAS

sudarymas. Sunku dus juo naudotis 
mūsiškiams jūrų skautams, kuriems 
išeivijoje labiau įprasti tarptautiniai 
žodžiai. Ar nereikėtų sekančioje jūri
nių įvardžių laidoje panaudoti „atbuli
nį“ žodyną, — pirmiau rašant dabar 
naudojamą žodį, jį paaiškinant lietu
višku. Pvz. Įvardyje norime surasti 
kaip pavadinti lietuviškai „Dinghy“ 
(dabar vis dar vadiname „dinge“). „D“ 
raidėse nerandame, o užtinkame „V“ 
raidės skyriuje — valtelė, vaite, prie- 
laivis.

Beje, suklumpame ties lietuvių 
kalboje jau įsitvirtinusiu Uraganu. 
Leidinėlyje 33 psl. yra Orkanas (Hur
ricane), o 48 psl. Uraganas (Hurri-

Jau ryškiai matosi, kad lietuvių 
kalbos grynumu labiau yra susijaudinę 
išeiviai, nei tautiečiai Tėvynėje.

Lietuviškais jūriniais terminais 
susirūpino j.v.s. B. Stundžia, išleidęs 
„Jūriniai įvardai“ žodynėlį Kanadoje, 
pagrinde panaudojęs jūrų Itn. R Nako 
1940 m. paruoštu, bet neišspausdintu 
žodynu.

Reikia pasveikinti gražias B. Stun
džios pastangas, nes žodyno seniai 
laukėme. Teisingai autorius įvade 
pastebėjo, kad „kalbininkas darys 
daug priekaištų, tačiau šis netobulas 
leidinys gal bus paskatinimas specialis
tams toliau tęsti jau pradėtą darbą“.

Nesiimu recenzuoti šio darbo, nes 
gerai žinau kokį didelį galvosūkį su
kelia ieškojimas atitikmenų jūrinės 
kalbos makaronizmams. Su šia pro
blema susidūriau rašydama jūrinę dalį 
„Sese, budėk!“ knygai, su mūsų j. 
skautininkų ir Lietuvos kalbininkų 
pagalba.

„Jūriniai įvardai“ leidinėlyje yra 
surinkta nemažai mums nežinomų žo
džių, regis, vartojamų pajūrio žvejų. 

Labai norėtųsi, kad būtų pažymėta jų 
kilmė, nes tai nėra bendrinės lietuvių 
kalbos išsireiškimai, o kokios nors 
mažos Lietuvos vietovės tarmiškumai. 
Taip pat būtina uždėti kirčius, nes be 
jų (brendame į painiavą. Įvarde yra 
žodis Valgumas — laivų prieplauka. 
Paprastai skaitome valgumas, t.y. 
geras apetitas ir tuoj galvojame ką 
bendro turi prieplauka su apetitu. 
Arba žodis Yra — aišku, skaitydami 
kirčiuojame yra (nuo būti), tačiau 
Įvardyje Yra reiškia dilę — „vietą, į 
kurią įdedami irklai iriantis“. Jau 
mūsų knygoje „Sese, budėk!“ rašėme, 
lietuves kalbininkų patartį, kad „dile“ 
yra vokiškos kilmės. Irklus įstatome į 
įkabas arba į lizdus. Ačiū sudarytojui, 
kad atsisakė „klampės“ ir pavadino 
jau mūsų surasta „antimi“, „antele“. 
Gaila, kad Įvardyje šį terminą reikia 
rasti. P raidės skyriuje, žodžiu „pran- 
ka“. Tai nėra lietuviškas žodis — 
Lietuvių kalbos žodyno X tome skai
tome: „pranka (plg. Franek, Franka)“.

Taigi yra daug taisytinų netikslu
mų, kurių čia neblusinėsime, tačiau 
krenta į akis labai skubotas leidinio 

cane).
Nežiūrint visų nesklandumų, 

randame įdomių ir jau pamirštų lietu
viškų žodžių, kaip pvz. Važta — įvai
rių rūšių prekės, krovinys; Dūrkis — 
vieta laivo užpakalyje (gal geriau 
gale? D.S.): Gervė — prietaisas sun
kenybėms kilnoti, kranas; Kėlena 
(pamaina) — tarnybos laikas laive. 
Čiuksta — vidutinio stiprumo vėjas; 
Gūrti — vėjas pradeda rimti. Įdomus 
žodis būtų ir Plendra — švelnus vė
jelis, tačiau antroji jo reikšmė yra... 
paleistuvė.

Jūrinių Įvardų pradžia padaryta, 
tad linkime broliui Stundžiai ir visam 
jo talkininkų būriui nenurimti ir toliau 
tęsti bei tobulinti taip mums reikalin
gą žodyną.

Žodynėlį išleido Jūrininkystės 
knygų fondas. Surinktas Printing Net 
Toronte, o išspausdintas Vilniuje 1000 
egz. tiražu. Užsisakyti galima pas j.v.s. 
H. Stepaitį,21 Cosmo Rd., Etobicoke, 
ONT. M8X 1Z3, Canada (3 dol.). 
Skautai gauna veltui, sumokėję pašto 
išlaidas.

j.v.s. Dalia Sruogaitė
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Jachtos "Laisvė" kelionė aplink pasaulį 1993-1995
KLAIPĖDA
KIEL
LONDON
PLYMOUTH
MADEIRA
TENERIFE, Canarian isl
SAN VINCENTE, Verde isl 
RIO DE JANEIRO
SAO PAULO
BUENOS AIRES 
MONTEVIDEO
CAPE TOWN, South Africa 
PERTH, Australia
ADELAIDE
MELBOURNE
SIDNEY
WELLINGTON, New Zeeland 
AUCKLAND
FIJI
THAITI
HONOLULU, Hawaii
SAN FRANCISKO
LOS ANGELES
GALAPAGOS ISL data will be advised 
BUENAVENTURA, Columbia NOV 15
CALLAO, Peru NOV 25
VALPARAISO, Chillie DEC 05

JUNE 26, 1993
JUL 02
JUL 09
JUL 12
JUL 26
AUG 03
AUG 10
SEPT 12
SEPT 17
SEPR 27
OCT 05
NOV 10
DEC 28
JAN 18, 1994
JAN 25
FEB 05
FEB 20
MAR 05
MAR 25
APR 15
MAY 20
JUN 15
JUN 25

CAPE HORN 
FOLKLEND ISL 
MONTEVIDEO 
BUENOS AIRES 
SAO PAULO 
RIO DE JANEIRO 
RECIFE 
SAO LUIS
PORT OF SPAIN, Trinidad 
CARACAS, Venecuela 
ST.CROIX, Virgin isl 
MIAMI
BALTIMORE 
NEW YORK 
BOSTON 
HALIFAX 
QUEBEC 
MONTREAL 
TORONTO 
CLEVELAND 
DETROIT 
CHICAGO 
QUEBEC 
REIKJAVIIK, Island 
COPENHAGA 
KLAIPĖDA

DEC 25
JAN 03, 1995
JAN 15 •
JAN 20
FEB 08
FEB 17
FEB 26
MAR 12
MAR 22
APR 01
APR 10
APR 17
APR 22
MAY 05
MAY 10
MAY 16
MAY 26
MAY 29
JUN 06
JUN 09
JUN 12
JUN 20
JUL 02
JUL 26
AUG 10
AUG 14
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Apiaps Znuidziiavieiis

Paukščių kaimas

6'

Gegužės mėnesio “Skautų 
Aido” viršelvie matėte Antano 
Žmuidzinavičiaus paveikslą “skautų 
stovykla”

Antanas Žmuidzinavičius, r 
žymus Lietuvos dailininkas taip pat 
buvo skautas. 1928 metais jis 
buvo Kauno tuntininkas.

A. Žmuidzinavičius gimė 1876 
m. Serijų miestelyje. Tai viena 
gražiausių Lietuvos vietovių. 
Gimęs Dzūkijoje buvo tikras 
dzūkas. Linksmo būdo, atviros 
širdies, mylintįs savo tėvų kraštą.

Sunkiai pasiekęs dailininko 
profesiją pašventė ją Lietuvos 
gamtos grožio vaizdavimui. 
Nupiešė daugybę realistinių 
Lietuvos vaizdų

Rinko viską, kas tiečia 
lietuviškus velnius. Dabar Kaune iš 
jo rinkinio įsteigtas muziejus.

Žmuidzinavičius labai mėgo 
ežeringas vietoves. Sis 
paveikslas labai nuotaikingas. Jis 
buvo panaudotas Lietuvos pašto 
ženkluose

6



Vyr. Skautų Štabas 1928-9. I-je eilėje A. Saulaitis, A. Gražiūnas; II — 
E. Barščiauskaitė, A. Žmuidzinavičius (Kauno tuntininkas), VS mjr. 
M. Kalmantas, E. Stankevičiūtė; III — K. Laucius, Ed. Vaivydas, P. 
Svetulevičius.

Antanas Žmuidzinavičius

Antano Žmuidzinavičiaus kapas ;
Nemuno pakrantė
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Žąsies dalybos
yveno kitą kartą senelis su senele. Jie nieko daugiau 

neturėjo, tiktai vieną žąsį. Netrukus senelis ir tą žąsį papjo
vė, iškepė, padėjo ant stalo ir sako savo pačiai:

— Kaip valgysime, kad duonos neturime? Aš nešiu geriau- 
ponui padovanoti ir paprašysiu duonos.

Pati atsakė:
— Nešk.
Jis tuojau paėmė žąsį, nunešė ponui, nusilenkė jam ir sa

ko:
— Atnešiau žąsį ponui padovanoti ir gal gaučiau duonos 

kriaukšlelį?
Ponas atsakė:
— Labai dėkuil Išdalyk ją tarp musų, nė vieno nenuskriaus- 

damas, tai gausi duonos.
Tas ponas turėjo pačią, du sūnus ir dvi dukteris. Jis pada

vė seneliui peilį, ir šis pradėjo dalyti. Pirmiausia atpjovė gal
vą, padavė ponui ir sako:

— Tamsta esi tų namų galva, tai tamstai galva ir priklau
so.

Paskui atpjovė gūžį ir padavė poniai:
— Tamstai reikia visados namie sėdėti ir namus prižiū

rėti.
Atpjovęs kojas, padavė sūnums ir tarė:
— Jūs turite vaikščioti savo tėvo pėdomis, tai jums kojos.
Atpjovęs sparnus, davė dukterims ir sakė:

8



— Jus neilgai busite prie tėvų, užaugsite ir išlėksite pas 
savo bernelius.

Paskui, paėmęs žąsies liemenį, pasakė:
— O kaip aš žmogus kvailas, tai man tas liemuo priklau

so.
Ponas pagyrė senelį už geras dalybas, apdovanojo jį, davė 

pinigų ir duonos.
Išgirdo apie tai vienas turtingas žmogus. Jis iškepė pen

kias žąsis ir nunešė tam pačiam ponui. Nusilenkęs tarė:
— Atnešiau penkias žąsis ponui padovanoti.
Ponas atsakė:
— Dėkui! Dabar išdalyk jas mums nenuskriausdamas.
Turtuolis galvoja šiaip, galvoja taip, bet niekaip nemoka 

išdalyti. Tada ponas pasiuntė tarną pašaukti tą vargingąjį se
nelį, kuris jau vieną kartą žąsį jiems gerai padalino. Seneliui 
atėjus, ponas jam sako:

— Išdalyk tas penkias žąsis tarp mūsų visų aenuskriaus- 
damas.

Senelis tuojau paėmė vieną žąsį, padavė ponui su ponia ir 
sako:

— Tamstos du — žąsis trečia.
Paskui paėmė antrą žąsį, padavė sūnums ir sako:
— Tamstos du — žąsis trečia.
Paėmė trečią žąsį, padavė dukterims ir sako:
— Judvi dvi — žąsis trečia.
Paskui paėmė sau dvi žąsis ir tarė:
— Žąsys dvi — aš pats trečias.
Ponas senelį pagyrė ir apdovanojo dar labiau, o turtuolį 

išginė laukan ir nieko nedavė.

JlIBILIl JIN! STOVYKLA

1993 rn, LIEPOS 31 ■ RUGPJŪČI011 d.
9
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Taip atrodė Puntukas senovėje

Didžiausias akmuo Lietuvoje, 
vadinamas Puntuku yra netoli 
Anykščių, garsiame Anykščių šilelyje. 
1943 metais Puntuke buvo iškalti 
Dariaus ir Girėno atvaizdai. Tą darbą 
atliko skulptorius Bronius Pundzius.

Jis gimė 1907 m. Mažeikų apskr.. 
Sunkiu keliupasiekąs skulptoriaus 
vardą, dirbo šioje srityje iki mirties 1954 
m. Sukorė nemažai žymių skulptūrų. 
Žymiausia yra Puntuke.

Dariaus ir Girėno atvaizdai Puntuke

Maironis

Simanas Daukantas

10
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Darius ir Girėnas

X.±

Vandens nešėja

Broniaus Puodžiaus 

skulkptūros

Trys milžinai
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KARAS

Jubiliejinė stovykla įvyks Rakė. 
Taip populiariai aptariame stovyklos 
vietovę. O ji prie Custer miestelio, 
Michigan valstijoje. Tai .per daugelį 
metų įprastinė Chicagos skautų 
stovyklavietė.

Nedaug kas bežino, kaip tas 
Rako stovyklavietės vardas atsirado. 
O buvo taip. Chicagos skautams 
verktinai reikėjo stovyklavietės. 
Buvo išžiūrėta visi pakampiai. Kur 
tinkama? S. dr. Budrys ir dr. Biežis 
surado. Pranas Rakas turi kaip tik 
tokių tinkamą vietą.
\ Kalneliai,,pakalnės. Daugybė 
medžių (juos Vėliau gražiai aprašė 
Robertas Vitas). Kaip tik tinkama 
vieta*-

Pranas Rakas vargu ar žinojo apie 
skamus. bet jis buvo geras lietuvis. 
Jp širdyje gimtoji žemė buvo pirmoje 
vįetoje. Ir tegul stovyklauja jo žemėje 
tik kad jie atsimintų savo tėvų žemę.

Kuklus akmuo Chicagos 
, Tautinėse kapinėse skelbia, kad Čia 
ilsisi Pranas Rakas. Jam nereikia 
didelio paminklo. Jis pastatytas Rako 
stovyklavietėje. Rako stovyklavietė. Penktoji Tautinė stovykla 1968 m. Nuotrauka J. Gierštiko

12
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1993 m JUBILIEJINES 
STOVYKLOS LIETUVOJE

Tariantis Lietuvoje 1992 m. 
vasarą su tenykščių trijų grupių 
skautų vadovybėmis (Ambrozai- 
tis — LSS, Končius — LSS ir 
Šliogeris — Euro sk.). MUMS 
PRAŠANT, buvo pažadėta 
stengtis ruošti vieną Jubiliejinę 
stovyklą Lietuvoje. Numatyta 
vieta buvo prie Palangos ant 
Baltijos kranto. Sutarėme 
dalyvauti, JEI BUS VIENA 
Jubiliejinė stovykla. Nuo to 
laiko buvome informuojami 
daugeliu prieštaraujančių žinių, 
— priklausė, kas rašė laiškus ar 
pranešimus. Dėl to skelbėme 
vien Palangos stovyklą. 
„Skubiu” FAX, data 93-4-3 d., 
v.s. K. Jurskienė (pasirašiusi už

KVIESLYS Į 1993 M. LSS 
VADOVYBĖS RINKIMUS

LSS Tarybos Pirmija, vado
vaudamasi LSS Vadovybės 
Rinkimų nuostatais, kviečia 
LSS narius į korespondencinius 
vadovybės rinkimus. Jų tikslas 
yra išklausyti LSS vadovybės 
pranešimus, susipažinti su 
rinkimų dalyvių pasisakymais 
ir siūlymais, priimti nutarimus 
organizacijos klausimais bei iš
rinkti LSS vadovybę.

a) LSS Tarybos Pirmijos 
pakviestas prezidiumą sudarys 
v.s. fil. Eugenijus Vilkas, 23912 

pirm. Končių) pranešė, kad jų 
Jubiliejinė stovykla bus Guhbi- 
nuose prie Vilniaus. Taigi', 
atrodo, kad Lietuvoje bus dvį 
Jubiliejinės stovyklos.

Lietuvių Skautų Sąjunga ne
ruošia nepilnamečių skautų-čių 
išvykų į Lietuvos J.S. Išvykų 
ruošimas suaugusiems yra pa
vestas rajonų vadų atsakomy
bei. LSS nariai, nuvykę į 
Lietuvą, neatstovauja Lietu
vių Skautų sąjungai ir jie gali 
lankytis ar dalyvauti bet ku
rioje stovykloje, tai yra jų 
asmeniškas pasirinkimas.

Budėkime!
v.s. Sigitas Miknaitis

LSS Tarybos pirmininkas

Via Onda, Valencia, CA 91355 
tel. & FAX nr. 805-259-3909.
b) Registracijos mokestis 

nemokamas. Rinkimų išlaidos 
sumokamos iš Tarybos iždo.

c) Vadovybės Rinkimų 
darbotvarkė;

Pirmijos Kvieslys rinkimus 
pradėti — gegužės 8 d.

Vienetų sąrašai prezidiumui
— birželio 5 d.

Išsiunčiami registracijos lapai
— liepos 3 d.

Dalyvių registracija — 
rugpjūčio 21 d.

Kandidatų siūlymas — 
rugsėjo 18 d.

Balsavimo lapų su kandidatų 
sąrašais išsiuntimas — spalio 2 
d.

Grąžinami balsavimo lapai — 
spalio 30 d.

Paskelbiami balsavimo 
duomenys — lapkričio 20 d.

Pirmininkų rinkimai — gruo
džio 11 d.

Vadovybės rinkimų daly
viais gali būti įžodį davę LSS 
nariai;
' a) ne jaunesni kaip 18 m. am
žiaus ir išbuvę Sąjungos nariais 
paskutinius dvejis (2) metus.

b) Užsimokėję LSS Tarybos 
Pirmijos nustatytus nario 
mokesčius už visus 3 šios ka
dencijos metus ar atitinkamai 
nuo įstojimo į LSS.

c) Dalyvis, priklausąs vienai 
LSS šakai, dalyvauja ir balsuo
ja tos šakos sueigoje.

d. Dalyvis, aktyviai įsijungęs 
daugiau kaip vienoje šakoje, 
antrą kartą negali dvigubai 
balsuoti už kandidatus, 
renkamus šakose ar bendruoju 
sąrašu į Tarybą, Garbės teismą, 
Kontrolės Komisiją ir Rajonų 
Vadus. Už kitus kandidatus 
balsuoja Vadovybės Rinkimų 
Nuostatų nurodymu.
LSS Vadovybės Rinkimų 

dalyviai nario mokestį 
sumoka:

a) Atskirų šakų pareigūnai ir 
nariai per savo vaduos atstovus.

b) Sąjungos vadovybės nariai
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per LSS Tarybos iždininką.
c) Negalėję sumokėti nario 

mokesčio nustatytu laiku, gali 
sumokėti rinkimų prezidiumui.
Metinis LSS nario 

mokestis:
a) skautininkai, skautai 

vyčiai — vyr. skautės, aka
demikai — $10.00

b) skautai,-ės, jaun. 
skautai,-ės — $5.00

c) Nario mokesčio nemoka 
apdovanoti Geležinio Vilko Or
dinu ir atleisti Pirmijos nu
tarimu pagal nuostatus.

Kandidatais į renkamą LSS 
vadovybę gali būti siūlomi:

a) Vadovybės rinkimų daly
viai, LSS nariai;

b) bent 21 metų amžiaus;
c) turį bent paskaųtininkio,-ės 

laipsnį,
d) LSS narys,-ė negali kandi

datuoti į renkamąsias pareigas 
Lietuvių Skautų sąjungoje ir 
Lietuvos Skautų organizacijose. 
T.y. privalo pasirinkti pareigas 
tik vienoje organizacijoje (Žiūr. 
Rinkimų nuostatus ir Tarybos 
1993 m. posėdžio protokolą Nr. 
6).

JPS PETRAS 
JOKUBAUSKAS

Brolis?' jps Petras Joku- 
bauskas gimė 1946 m. rugsėjo 
21 d. Hanau, Vakarų Vokietijo
je. Į Lietuvių Skautų sąjungą 
įsijungė 1957 m. Čikagoje.'

1991 metais stovykloje 
buvo viklkiukų ir bebriukų 
pastovyklės viršininko pava
duotojas. 1992 m. buvo jūrų 
skautų pastovyklės viršinin
kas. Šiais metais Jubiliejinėje 
stovykloje paskirtas LS Brolijos 
„Dariaus ir Girėno” stovykloje 
jūrų skautų pastovyklės virši
ninku.

LSS Vadovybės Rinkimų nuo
statai yra vienintelės taisyklės 
prezidiumui ir visiems daly
viams. Visi LSS vadovai įparei
gojami pranešti apie vadovybės 
rinkimus savo vienetų vadi- 
joms, kitiems LSS nariams ir ra
ginti visus dalyvauti rinki
muose.

Kviečiame visus brolius, seses 
dalyvauti LSS Vadovybės Rin
kimuose. Su pakilia nuotaika 
švęsdami 75 m. lietuviškos 
skautybės jubiliejų, nelikime 
abejingi naujos LSS vadovybės 
/rinkimuose. Gausiai daly
vaukime ir siūlykime kandi
datus, nes reikia naujų idėjų ir 
jaunų vadovų šiuo metu, kai 
daugelio organizacijų dėmesys 
kreipiamas į ateinančio šimtme
čio uždavinius. Naujos LSS 
vadovybės privalės vesti trečios 
ir ketvirtos kartos lietuvišką 
užsienių jaunimą suderintai 
veiklai su Lietuvos skautais di
dingoje pasaulio lietuvių 
šeimoje.

Budėkime!
LSS Tarybos Pirmija

„Lituanicos” tunte jau treji 
metai vykdo bebrų vadovo pa
reigas. 1993 m. sausio mėn. 
buvo pakeltas į jps. laipsnį.

v.s. fil. Gintautas Taoras.

Lietuvių Skautų Brolijos 
Vyriausio skautininko pavaduo
tojas ir šįmet vyksiančios LSS 
Jubiliejinės 75 metų lietu
viškos skautijos stovyklos 
Rakė Brolijos „Dariaus ir 
Girėno” stovyklos viršininko 
pareigoms įsipareigojęs vs. fil. 
Gintautas Taoras gimė Pitts- 
burge, PA, 1952 m. liepos 10 
dieną. Į Lietuvių Skautų Broli
ją įsijungė 1962 m. Clevelande, 
tapdamas „Pilėnų” tunto 
skautu kandidatu. Skautų įžodį 
davė 1963 m.

Gyvendamas Pittsburge, va
saros stovyklas praleisdavo su 
„Pilėnų” tunto skautais,'

Lankydamas Šv. Antano gim
naziją Kennebunkporte, Maine 
valstijoje, įsijungė į gimnazijo
je veikusių skautų eiles,
Vėliau, gyvendamas Cleve

lande, „Pilėnų” tunte ėjo skil- 
tininko, draugininko, tuntinin- 
ko, tuntininko pavaduotojo 
pareigas.

Kitos ypatingesnės pareigos — 
1973 m. IV Jubiliejinėje stovyk
loje buvo „Pilėnų” tunto skautų 
draugovės draugininkas. 1976- 
77 m. Clevelando „Pilėnų” tun
to tuntininkas. VII Tautinės 
stovyklos Ūkio skyriaus vedė
jas. 1988-1993 m. — LS Brolijos 
stovyklos viršininkas.

2
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SESĖ VIDA JUŠKIENĖ

Sesė Vida Juškienė Jubilie
jinės LS Seserijos stovykloje 
vykdys jaunų šeimų „Skautijos 
darželis” pastovyklės vir
šininkės pareigas.

Sesė Vida skautauti pradėjo 
1956 metais skaučių „Gabijos” 
tunte, Detroite. Labai nekant
riai laukė savo septinto gimta
dienio, kad galėtų duoti paukš
tytės įžodį.

Vida yra profesionalė mo
kytoja, baigusi Oakland 
universitetą, Rochester, Michi
gan. Septynerius metus moky
tojavo amerikiečių mokykloje. 
1978 metais „Gabijos” tunte 
suorganizavo liespnelių ir 
giliukų būrelį. Buvo Detroito 
„Žiburio” lituanistinės 
mokyklos tėvų komiteto pirmi
ninkė. „Žiburio” mokykloje 
sudarė priešdarželinio amžiaus 
vaikučių klasę ir joje dirbo. 
Moko lietuviškai besimokančių 
vyresnę klasę. Paruošė „Vil
niaus Vaško muziejų”, kuriame 
vaikai gražiai parodė savo iš
rinktus žymius lietuvius.

1986-1989 metais buvo „Ga
bijos” skaučių tunto tuntininkė. 
Yra sėkmingai pravedusi „Avi
lio” ir „Nemuno” skautų va
saros stovyklas Dainavoje. VII 
Tautinėje stovykloje vadovavo 
„Močiutės pasaka” pastovyklei.

J.S. MILDA ARLAUSKIENĖ

Sesė js Milda Kupcikevičiūtė 
Arlauskienė 1956 metais gimė 
Čikagoje ir užaugo jūrų skau
tininkų jvs Leopoldo ir jps 

. Marytės Kupcikevičių šeimoje. 
Apsigyvenusi su šeima Detroi

te, ten įsijungė į lietuvišką ir 
skautišką veiklą: mokytojavo 
Detroito „Žiburio” lituanis
tinėje mokykloje ir įvairias 
pareigas vykdė „Gabijos” 
skaučių tunte. Trejus metus su 
Detroito skautais stovyklavo 
Dainavoje.

Persikėlusi gyventi į Minnea- 
polį, Minnesota, prisidėjo prie 
tos vietovės LB skyriaus įkūri
mo. Buvo palydovė ir vertėja 
1991 m. International Special 
Olympics žaidynėse dalyvavu
siai Lietuvos komandai.

1992 metais įsipareigojo 
'LS Seserijos Jūrų skaučių sky- - 
riaus vedėjos pareigoms. 1991 
m. buvo apdovanota Lelijos Or
dinu. 1991 m. lankė Miško 
Ženklo vadovų,-ių kursus. O 
praėjusioje Tautinėje stovykloje 
vadovavo jaunųjų šeimų pasto
vyklei. Šiais metais — 75 metų 
Jubiliejinėje stovykloje sesė 
Milda bus jūrų skaučių veiklos 
koordinatore.

SESĖ DAINA KASPUTIENĖ

Jubiliejinėje stovykloje LS 
Seserijos stovyklos „Seserija 
75” vyr. skaučių ir gintarių 
pastovyklei „Gabija” vadovaus 
ps. fil. Daina Petronytė-Kaspu- 
tienė iš Los Angeles, CA.

Sesė Daina, 30 metų amžiaus, 
yra gimusi Los Angeles mieste. 
Skautauti pradėjo 1967 m. Los 
Angeles „Palangos” skaučių 
tunte. 1980 metais „Romuvoje”, 
Kanadoje, dalyvavo „Gintaro” 
vadovių lavinimo stovykloje. 
Pakelta į paskautininkės laips
nį, skautininkės įžodį davė 1986 
m. 198.8 m. dalyvavo ir baigė 
Gilvelio'Miško Ženklo kursus. 
Sesė Daina ilgą laiką dalyvavo 
ASS veikloje ir riet septynetą 
metų buvo Akademinės Skau
čių draugovės (ASD) Los Ange
les skyriaus pirmininkė. Dabar 
sesė Daina vadovauja „Palan
gos” skaučių tuųtui, tun- 
tininkės pareigose. ■

Asmeniško gyveriiįno nuo
trupos — Daina yra Director-of 
iAdvertising „Century 21” 
nekilnojamo turto bendrovėje, 
tvarkydama visus šios bendro
vės reklamos ir komunikacijos 
reikalus Amerikos Vakaruose. 
Priimta ir rudenį Pietinės Cali- 
fornijos universitete (USC) pra
dės studijas magistro laipsniui • 
verslo srityje.
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BROLIS ALBINAS SEKAS

Brolis Albinas į vilkiukus įs
tojo 1950 metais. Priklausė 
Memmingeno ir Vasario 16-tos 
gimnazijų skautams Vokietijo
je. 1959 metais įsijungė į Los 
Angeles „Kalniškių” skautų 
tunto Dariaus Girėno skautų 
draugovę. Skauto vyčio įžodį 
davė 1961 metais, o 1963 m. 
įstojo į Korp! Vytis, dalyvavo 
Jubiliejinėje stovykloje ir LSB 
„Ąžuolo” vadovų lavinimo 
mokykloje.

Nuo 1985 iki 1989 metų 
buvo „Kalniškių” tunto tun- 

° tininkas ir nuo 1985 m. iki 1991 
m. — ĮJSS Ramiojo Vandenyno 
rajono' vadeiva. 1988 m. VII 
Tautinėje stovykloje buvo LS 
Brolijos stovyklos viršininko, 
LSB Vyriausio skautininko vs. 
Gedimino Deveikio pavaduoto
jas. 1991 m. lankė Gilvelio kur: 
sus NE III, vykusius Camp Po- 
merang, Union, Connecticut. 
Nuo 1991 m. išrinktas LSS 
Ramiojo Vandenyno rajonu 
vadu.

Šių metų Jubiliejinėje stovy
kloje brolis Albinas bus LSB 
„Dariaus ir Girėno” stovyklos 
korespondentu.

4

„Seserija 75” viršininkė 
v.s. Birutė Banaitienė

Sesė Birutė Banaitienė, da
bartinė LSS Vyriausia skauti
ninke ir Jubiliejinės stovyklos 
„Seserija 75” viršininkė, gimė 
1946 m. spalio 29 d. Emsdetten, 
Vokietijoje. 1948 m. su tėvais 
išvyko ir apsigyveno Anglijoje. 
Čia mokėsi ir skautavo. 1965 m. 
atvyko į JAV-es. Čia vėl įsijun
gė į Lietuvių Skautų Seserijos 
veiklą. Bostone sukūrė šeimą su 
menininku s. Bronium Banaičiu 
ir užaugino du sūnus — sk. vy
tis Kęstutis (21 metų) studijuo
ja finansus ir vadovavimą 
Northeastern universitete, Bos
tone, o prit. skautas Romas (20 
metų) mokosi meno Massachu
setts College of Art, Bostone., 
Kęstutis Bostono „Žalgirio” 
tunte yra „Kęstučio” draugovės 
draugininkas. Abu sūnūs yra 
baigę Bostono Lituanistinę mo
kyklą ir priklauso Tautinių šo
kių sambūriui.

Sesės Birutės vyras s. Bronius 
Banaitis yra buvęs „Žalgirio” 
tunto tuntininkas. Triklauso 
„Senųjų Lapinų” skautų vyčių 
būreliui. Dirba GTE. Profesija 
- mdustrijos menininkas. Bro

lis Bronius priklauso Bostono 
Vyrų sekstetui. ALTo Bostono 
skyriaus valdyboje eina iždinin
ko pareigas.

Birutė ir Bronius priklauso 
„Sodauto” etnografiniam an
sambliui. Abu — Neo Lituanai 
ir priklauso Lietuvių Tautinės 
sąjungos Bostono skyriui. Biru
tė yra šios organizacijos valdy
boje iždininkė. Birutė yra advo
kato įstaigos vedėja ir notarė.

Netrumpa sesės Birutės ir lie
tuviško skautavimo istorija. Į 
LSS įsijungė 1953 m. Anglijoje. 
Vyr. skautės įžodį davė 1963 m. 
Buvo „Kregždžių” skilties skil- 
tininkė Stoke-on-Trente, Angli
joje. Į „Baltijos” tuntą Bostone 
įsijungė 1968 m. 1973 m. — „Ži
dinio” pirmininkė. 1980-1983 
m. „Baltijos” tunto tuntininkė. 
1983-1986 m. — „Baltijos” tun- 
tininkės pavaduotoja. Atlanto 
rajono stovyklose 1989, 1987, 
1984 m. buvo programos vedė
ja ir Seserijos stovyklos virši
ninkė. 1988-1990 m. Atlanto 
rajono Seserijos atstovė. VII 
Tautinės stovyklos Seserijos ad
jutante. LSF Šalpos skyriaus ve
dėja 1987-1991 m. Lietuvos Ka
sos iždininkė 1989-1991 m.

Sesė Birutė buvo pakelta į pa- 
skautininkės laipsnį 1982 m., į 
skautininkės — 1987 m., į vyr. 
skautininkės — 1991 m. Apdo
vanota Už Nuopelnus ir Lelijos * 
ordinais.

1991 m. vs. Birutė Banaitienė 
buvo išrinkta LSS Seserijos Vy
riausia Skautininke.

Sesei Birutei linkime sėkmės 
ir džiaugsmo vadovaujant „Se
serija 75” Jubiliejinei stovyklai.
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Šalia kelio jovaras stovėjo, 
Slaunusis žolyne rugeli. 1

Viršūnėlėj sakalo vaikeliai, 
Slaunusis žolyne rugeli.

Per vidur} dūzgiančios bitelės, 
Slaunusis žolyne rugeli.

Ant šakelių skambančios kanklelės,
Slaunusis žolyne rugeli

Ir atjoja bernelių pulkelis,
Slaunusis žolyne rugeli

Ant šakelių skambančių kanklelių,
Slaunusis žolyne rugeli.

Dėl tėvelio sakalo valkeliai,
Slaunusis žolyne rugeli

SALIA Kino JOVARAS STOVĖJO

Bent sustokit, jaunieji broleliai, 
Slaunusis žolyne rugeli

Paklausykit sakalo valkelių,
Slaunusis žolyne rugeli,

Dėl močiutės dūzgiančios bitelės, 
Slaunusis žolyne rugeli

Dėl brolelio skambančios kanklelės
Slaunusis žolyne rugeli.

Rp W tįl

OI, ŽYDĖK,
Oi, žy— dėk žy__dėk,

___d
sau —sa

ŽYDĖK ... |^=+=q=q-- -----------------i--------- 1—JLJLpJUJLV,

SAUSA
j

o____ be — le ------------le

-------------------*-------

. £

■ -- a į---------

i, žy___dėk,

------- T-------- —7~1

OBELĖLE žy_dėk, sau------

----------- 1—---------- - —
F -1------------

- sa be ia _— pe_____ liy.

— Oi, žydėk, žydėk, sausa obelėle, 
Oi, žydėk, žydėk, sausa be lapelių.

— Oi, kaip man žydėt, sausai obelėlei, 
Oi, kaip man žydėt, sausai be lapelių?

O kas man sukraus žaliuosius lapelius, 
O kas man surinks raudonus žiedelius?

— Naktelė sukraus žaliuosius lapelius, 
Saulutė surinks raudonus žiedelius.

— Oi, tekėk, tekėk, jauna siratėle, 
Oi, tekėk, tekėk, jauna be tėvelių.

— Oi, kaip man tekėt, jaunai siratėlei, 
Oi, kaip man tekėt, Jaunai be tėvelių?

O kas man paskirs didelę dalelę, 
O kas man sukraus baltąjį šarvelj?

— Dievulis paskirs didžiąją dalelę,
Žmoneliai sukraus baltąjį šarvelj.
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LAZDA
Seniau lazda buvo 

naudojama netik išsisukus koją, 
bet taip pat svarbi aprėdalo 
dalis einant pasivaikščioti. Tad 
lazda buvo gražiai išdrožinėta, 
kad jos savininkas galėtų 
pasididžiuot1.

Dažnai buvo naudojamas 
medis su natūraliais augliais.

Čia matome lazdas iš įvairių 
Lietuvos vietų.
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Iltims MSWiEKSUI
PADIDINTA
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STOVYKLŲ ŽENKLAI

CaHfornia

Chicago

Atianto rajonas ■ *£*] W 
®WtM. -»4 £

l.C
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didžioji scimi
CHICAGO

KĄ VEIKIA 
„KERNAVĖS” 

TUNTO ŠEIMA
„KERNAVĖS” tunto skautės 

savo šeimos šventėn gegužės 16 
dieną susurinko į Čiurlionio 
galeriją Jaunimo centre. Tar
tum tikros miško paukštytės, 
bruzdėjo, šokinėjo, kikeno, ple
pėjo jaunesniosios skautukės. 
Raudonavo jų kaklaryšiai, kaip 
gegužės žiedai, ir linksma buvo 
vadovėms stebėti šį gausų tun
to prieauglį.

1 Kur „skrenda” mažosios 
I paukštytės, ten atskuba ir jų 
mamytės, ir tėveliai ir, žinoma, 
laimingos močiutės. Todėl ši 
kernaviečių šventė pasižymėjo 
ne tik mažais veideliais, bet 
jaunais ir net pagyvenusiais 
veidais.

Šventė buvo pradėta „Kerna
vės” tunto sueiga. Įnešus tunto 
vėliavą, jaun. skautės įžodį 
davė: Gabrielė Aušraitė, Aušra 
Bužėnaitė, Cari Kunce, Cyra 
Trejo ir Erika Trejo.

Pirmoji „Kernavės” tunto 
tuntininkė, tunto globėja, v.s. 
H. Plaušinaitienė naujoms 
paukštytėms užrišo kaklary
šius, jų mamytės — tėvvnės 
meilės mazgelius, o tuntininkė- 
gerojo darbelio.

Naujos kernavietės buvo su
tiktos linksmais šūkiais, valia

vimais ir apdovanotos ilgais 
karoliais iš... saldainių!...

Už pavyzdingai atliktas parei
gas į vyresniškumo laipsnius 
buvo pakeltos: prit. sk. Nida 
Tijūnėlytė — paskiltininkės, 
prit, sk. si. Kristina Jakštytė — 
skiltininkės, o vyr. skautė Lina 
Augiūtė - vyr. skiltininkės.

Už pavyzdinga elgesį ir lais
valaikio paaukojimą patarnau
jant svečiams „Skautų Aido” 70 
m. jubiliejinės šventės vakarie
nėje, jprit. skautės — Onutė 
Utz, Daina Lukaitė, Danutė 
Genčiūtė ir Lisana von Braun 
buvo viešai pagirtos. Ačiū, 
sesės! Jumis didžiuojasi „Kerna
vės” tuntas!

Nauja „Kernavės” tunto paukštytė Gabrielė Aušraitė po įžodžio bučiuoja tun
to vėliavą. Įžodį saliutu garbia JAV Vidurio rajono vadė S. Marytė Utz.

Nuotr. N. Užubalienės

Sesė Ramutė Kemėžaitė, 
„Kernavės” tuntininkė, pasvei
kino brolius „kernaviečius” 
Jurgi Augių ir Vidą Kazlauską, 
sutikusius būti „Kernavės” pa- 
stovyklės koordinatoriais, pra
šydama visų tėvelių ir mamyčių
rasti laiko talkininkauti Rako 
stovyklavietės darbuose. O jų, 
rengiantis Jubiliejinei stovyk
lai, atsiranda daug ir įvairių.

Kadangi sesei Ramutei, kaip 
ji pati sako, lengviau dainuoti, 
negu kalbėti, ji, gitara pritar
dama, daina pasveikino sesių 
mamytes ir močiutes Motinos 
dienos proga, o skautės įteikė 
savo mamytėms gėles. Gėlėmis 
buvo apdovanota ir tunto globė
ja v.s. H. Plaušinaitienė. Buvu
siai tunto globėja v.s. O. Siliū- 
nienei-Mamunėlei, kernavietės 
pasirašė ir pasiuntė gražų 
sveikinimą.

Linksmoji sueigos dalis buvo 
tikrai linksma, nes mažosios 
paukštytės ėjo ratelius ir daina
vo. Gi galsingosios prityrusios
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Linksma „Kernavės” tuntininkei ps. Ramutei Kemežaitei — gražios ir geros 
jos naujos paukštyės, o joms skirtas tortas — skanus!

Nuotr. N. Užubalienės

'skautės, sudarančios „Dainuo
jančią Kernavės sodybą”, pui
kiai pasirodė, padainuodamos 
keletą Jubiliejinių stovyklų 
dainų. Sesė Ramutė, kuri šiam 
skautiškam chorui vadovauja, 
pranešė, kad jos šiuo metu ilgai 

ir dažnai repetuoja, rengdamos 
visų tautinių ir jubiliejinių 
stovyklų dainų įrašą! Si maloni 
žinia nudžiugino šventės daly
vius. Sėkmė, dainuojančios 
kernavietės!

Gražus būrys „Kernavės” 

skaučių mamyčių visus šventės 
dalyvius vaišino ne tik gausiais 
skanėstais, bet ir puošniu, dau
giausiai paukštytėms skirtu, 
tortu, ant kurio saldžiomis 
raidėmis buvo išrašytas tunto 
šūkis:

„Kernavietė žiūri — mato, 
klauso — girdi, budi — vykdo... 
šypsosi!”

Besivaišinant, sesė Marytė 
Utz pranešė, kad birželio 4-5-6 
d. Lemonte prie Lietuvių centro 
vėl bus rengiama savaitgalinė 
stovykla. Skautės ir vadovės 
kviečiamos. Taip pat skelbia
mas šaukštų, šakučių ir peilių 
vajus, nes šių virtuvinių reik
menų labai trūksta Rako sto
vyklavietei, kurioje įvyks Jubi
liejinė stovykla. Šie reikmenys 
bus renkami savaitgalinėje 
stovykloje. Juos priima ir pati 
sesė Marytė, tel. 708-423-0307.

Sesė N.
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„AUSROS VARTŲ” TUNTE

Pavasaris. Laiško pavidalu 
sulaukėm pirmos kregždės iš 
Klaipėdos. Seserijos Vyr. Skau
tininke vs B. Banaitienė mūsų, 
bičiulystei pasiūlė „Loretos 
Asanavičiūtės draugovę* 
Klaipėdoje. "Aušros Vartų” 
tunto komendante v.si. Vida 
Brazaitytė parašė jų drau
gininke! v.si. Žibutei Gadeiky- 
tei laišką, ir jau sulaukėm 
atsakymą su sveikinimais ir 
pažadu skautiškai draugystei. 

: Klaipėdoje gyvenančios sesės 
(pavyzdžiu savo draugovei pasi
rinko Loretą Asanavičiūtę — 
vienintelę moterį žuvusią po 
sovietų tanko vikšrais tą bai
siąją Sausio 13-tąją, 1991. 

metais. Ir klaipėdietėms, ir 
mums čia, L. Asanavičiūtės var
das dar gyva istorija, stiprus pa
vyzdys. „Aušros Vartų” tunto 
vadijos posėdyje nutarta mūsų 
naujas seses bičiules Klaipėdoje 
aplankyti skautiškų lauktuvių 
siuntinėliu, kurį suruošė ir iš
siuntė v.sl. Aušra Jasaitytė ir 

į Vida Brazaitytė.
Šių metų pavasario darbai — 

'ypatingi. Salia įprastinių — 
Kaziuko mugės, sueigų, iškylų, 
jamborettės — didžiausias 
rūpestis, kurį labai kantriai ir 
nuoširdžiai tempia tuntininkė 
Renata su savo vyru Clint 
Borucki ir tėveliais v.s. Liudu ir 
v.s. Albina Ramanauskais, yra 

Rako stovyklavietės paruošimas 
LSS Jubiliejinei stovyklai. Jie: 
keturiese Atvelykio savaitgalį 
nuvyko į Raką atidaryti 
stovyklavietę, pradėti ruošos 
darbus. Virtuvė jau beveik 
šviečia, indai suskaičiuoti ir 
sudėlioti, palapinės sutaisytos, 
menė iššluota — laukiam 
Seserijos! Čia dar pora žodžių 
dar rūpi!
Į Dar reikia nupjauti keletą 
drebulių, reiktų palapinėm? 
kuolus surūšiuoti, norėtumėm 
stovyklavietę naujai apšviesti, 
pastatus nudažyti. Reikia 
pagalbos, laukiam tų, kuriems 
d£ rūpi!

Atsimenu, kai Rako stovykla
vietė buvo ruošiama 1968 m. 
Penktai Tautinei stovyklai. V.s.
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„Aušros Vartų” tunto sueigoje. Iš k. — vyr. skautė Ramunė Barkauskaitė, 
skautės Jacintą Mikaitė, Viktutė Sušinskaitė, Aušra Norušytė ir prityrusi
skautė Ingrida Bakšytė. Nuotr. A. Namikienės

Liudas Ramanauskas tada buvo 
paruošimo viršininkas, puikiai 
atliko savo pareigas, buvo ir 
padėjėju ir visi jų darbu džiau
gėmės, buvome dėkingi. Dabar 
brolis Liudas yra „Aušros 
Vartų” tunto stovyklavietės 
administratorius ir jo rūpestis — 
vieta Seserijai. Labai kviečiame 
buvusius rėmėjus, bičiulius ir 
naujų skaučių jaunus tėvelius 
vienam ar dviem savaitgaliams 
į Raką. Darbo iškylos bus 
gegužės 21-23 d., birželio 11-13 
ir liepos 16-18 dienomis. Skam
binkite Liudui Ramanauskui 
(708) 423-4095.

Balandžio 25 d. dauguma tun
to vyresniųjų dalyvavo „Skau
tų Aido” 70 m. sukakties 
šventėje Jaunimo centre.

Šį pavasarį turėjome ir liū
desio J*rieš Velykas nuėjo pas 
Viešpatį I. Kuliešienė, mūsų 
sesės vyr. skautės Zitos, nuošir
džios sueigų tlakininkės ir in
struktorės, mamytė. Gegužės 6 
d. buvo palaidota Agota Gudai
tienė, buvusios „Aušros Vaitų” 
ir tunto tuntininkės ps. fil. 
Svajonės Keralytės močiutė. Su 

pagarba minėdamos šių skau
tiškų šeimų Motinas, mūsų 
seses Zitą ir Svajonę nuoširdžiai 
apkabinome,
irrn n i h b b b b b m a h ■~h b b b ii ■ Fi

Švenčių progomis dažnai 
sugrįžtam praeitin, prisimin
dami „anuos gerus laikus”. 
Taip ir dabar, švęsdama trijų se
sių skautininkės Įžodžio dieną, 
prisiminiau tuos laikus, kai 
Jaunimo centre mūsų lietu
viškoji skautija vos tilpdavo, kai 
į Rako stovyklą iš Jaunimo cen
tro išlydėdavome net septynis 
autobusus. Dabar, nors ir daug 
mažesniame sesių būryje, bet ly
giai taip nuoširdžiai skau- 
taujame ir toliau. A.a. s. kun. 
Pr. Garšvos žodžius skautų 
vadovų suvažiavime „tie, kurie 
esate pašaukti tam darbui....” 
tęsiame ir vykdome: pašauktų 
— yra.

Š.m. sausio 16 d. „Aušros V ar 
tų” tunto sueigoje, Lemonte, 
skautininkės įžodį davė Onutė 
Antanaitienė, Zita Baltramo- 
naitė ir Rima Stroputė, o skau
tės — Aušra Noruąytė. Visos 

keturios sesės — svarbios lietu
viškosios skautybės narės. 
Pirmosios trys didelę savo gyve
nimo dalį jau atidavusios 
Dievui, Tėvynei, Artimui, o 
ketvirtoji — pradedanti. Todėl ju 
šventė yra ir mūsų šventė.

Sesė Onutė Antanaitienė at
važiavo į sueigą, kaip visad?1 -u 
kava, tortais ir skanumu is, 
vyr. skaučių būrelių vado' -A ir 
atstovės rinkosi su gėlių puokš
tėmis.

Šiai dienai tunto vėliavininke 
— Daina Volodkaitė, sueigą 
veda v.sl.t.n. Vida Brazaitytė. 
Po Lietuvos himno, raportų ir 
įsakymų, skautės įžodį duoda 
sesė Aušra Barkauskaitė. Ir, 
kad uždainavo „Saulutės” d-vės 
paukštytės Aušrai „Bravo-bra- 
vissimo”, visai kaip senais lai
kais! O po to dar ir tunto šūkį 
sušuko.

Mūsų tunte turime ir gilwelis- 
tę — tai s. fil. Giedrė Penčylienė. 
Šiandien jos pareiga pravesti 
skautininkės įžodį. Sustojame 
nemažas ratas skautininkių, 
kurių tarpe ir buvusi Skaučių 
Seserijos Vyr. Skautininke v.s. 
Malvina Jonikienė. Visos karto
jame sesės Jonikienės tariamus 
įžodžio žodžius; Onutė, Rima ir 
Zita — pirmą kartą, o mes kitos 
jau kelioliktą vis atnaujindamos 
duotąjį pažadą. Tuntininkė ps. 
fil. Renata Borucki užriša 
žaliuosius kakalraiščius, visos 
sveikiname, džiaugiamės.

Nuoširdžiai sveikina." . skau- 
i tės Įžodį davusią Aušrą, naujas 
žaliašlipses Rimą, Zitą ir Onutę, 
ir LSS Jubiliejinių metų'proga 
į skautininkės laipsnį pakel
tąsias Laimą Rupinskienę ir 
Astą Reitnerienę. Taip pat 
sveikiname ir sėkmės linkime 
sesei Vidai Brazaitytei reda
guojant DRAUGO „Aka
deminių prošvaisčių” skyrių.

A. Namikienė

19

23



CLEVELAND

Nuotraukos Vlado Bacevičiaus

Sesės ir broliai šv. Jurgio 
sueigoje —

ps. Aleksas Spirikaitis pakeltas į 
skautininkus. Sveikina ps. V. 
Klimkienė j

s. vytis A. Dunduras skaito 
tunto įsakymus. Šalia v.s. A. 
Muliolienė ir v. s. A. 
Šenbergienė
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VOKIETIJA
1993 m. vasario mėn. septynios 

„Aušros“ tunto prityrusios skautės ir 
skautai dalyvavo vakarinėje iškyloje— 
Hūttenfieldo apylinkėse. Sesė Indrė 
Sakutė iš Kanados, Sandra Makutė- 
naitė iš Vokietijos, Viktoras Daiwara 
iš Mali, Lendro Stukas — Brazilijos, 
Alius Auslanderis — Amerikos, 
Tobias Schroter ir Martynas Lipšys — 
Vokietijos. Iškylos tikslas: užkurti 
laužą ir išsivirti vakarienę.

Buvo labai šaltas oras, bet prie 
degančio laužo visi sušilo ir paruošė 
vakarienę.Iškylautojaibuvo patenkinti 
šia išvyka ir numatė daugiau jų turėti.

Kovo 6 dieną, „Aušros“ tunto

Vasario 16 Gimnazijos 
Skautai—Vokietijoje—veikia

skautai suruošė Kaziuko mugę. Prieš 
mugės pradžią buvo tunto sueiga. 
Sueigą pravedė paskilt. Vytautas Lem
ke. Iš tuntininko s. Petro Veršelio 
įsakymų paaiškėjo, kad Aidas Šiugž- 
džius, jaun. skautas kandidatas yra 
pasiruošęs; skautės kandidatės: Rūta 
Samuilevičiūtė, Indrė Sarach, Monika 
Sekultz ir Jutta Wiebemeit yra išlai
kiusios patyrimų laipsnių egzaminus ir 
joms leidžiama duoti įžodį. Už pavyz
dingą pareigų ėjimą ir skautišką el
gesį, broliai skautai: Viktoras Dai
wara, Martynas Lipšys ir Tobias Schr- 
oteris buvo pakelti į paskiltininkų 
laipsnius.

Įžodį davė sesės ir brolis. Kakla
raiščius užrišo tuntininkas s. P. Ver
šelis, skautiškus ženkliukus prisegė ps. 
Jūratė Remkienė, Mokyklos Direkto
rius Audrius Šmitas užrišo Tėvynės 
meilės mazgelį, o ps. Tomas Dundzila 
gerojo darbelio mazgelius.

Po iškilmingos sueigos prasidėjo 
Kaziuko mugė. Mugės salės sienos 
buvo papuoštos „Vasario 16“ gimna
zistų ir apylinkės memeno darbais. 
Loterijos bilietus, pyragus, valgius ir 
minkštus gėrimus pardavinėjo skautai. 
Su mažaisiais lankytojais žaidė brolis 
skautas Tobijas. Skautai: Vytautas ir 
Viktoras grojo ir linksmino susirinku
sius savo muzika. Mugė praėjo iški
lioje nuotaikoje ir kartu davė skau
tėms ir skautams progą pasirodyti.

Alius Auslanderis
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AUSTRALIJA

1992 metais

Lapkričio mėnesis — Pas sesę Audronę 
Kęsminienę po vyresnių skaučių „Aud
ros Būrelio“ įžodžių — Priekyje: „Aud
ros Būrelio“ vadovė Rasa Zdaniūtė; 
Antroj eilėj iš kairės: Daną Lynikienė 
(vyr. sk. kandidačių vadovė), trys davu
sios Įžodžius — Rita Zoniūtė, Gabrielė 
Staugaitytė, ir Rita Bruožytė, Melissa 
Savickaitė Trečioj eilėj (iš k.): Birutė 
Prašmutatė (Džiugo Tunto tuntininkė), 
Rasa Statkuvienė (Australijos Rajono 
Seserijos atstovė), Audronė Kesminienė, 
Audra Šimkutė ir Zita Prašmutaitė.
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1?92 Gruodžio 5 d., Tunto Sueiga, 
Melbourne Lietuvių Namuose.

Įžodžius davusieji: Pirmoj eilėj iš kairės: 
vilkiukas — Petras Leknius, paukštytė
— Daina Ziedaitė, vilkiukas — Danius 
Meiliūnas. Antroj eilėj (iš k.): skautas
— Audrius Skaivys; skautės — Ginta 
Statkutė ir Daina Meiliūnaitė; vilkiukai
— Adas Šileika, Saulius Klimas ir 
Gustas Šileika. Trečioj eilėj (iš k.): ps. 
Birutė Prašmutaitė (Džiugo Tunto 
tuntininkė), Vanessa Kaspariūnaitė — 
prityrusi skautė; ir Juozas Lukaitis 
(vilkiukų „Gedimino" draugovės drau-

I

gįninkas).

Vyčiai sveikina naują vyresnę skautę Gabrielę Staugaitytę.

1993 metais
Jubiliejinėjestovykloje,sekantiejiDžiugo Priekyje skautas Dan Žižys, už jo

LSS 75-ties metų Jubiliejinė Stovykla Tunto skautai!skautės davė įžodžius: skautas Darius Tamašauskas.

Australijoje įvyko 1993 m. sausio 2-10 Skautų — Linas Šileika; Prityrusių
dienomis Camp Courts, netoli Sydnė- 
jaus miesto prie Waterfall miestelio.Sto- 
vyklą suorganizavo Sydnėjaus „Aušros“ 
tuntas.' Stovyklos viršininkė buvo ps. 
Eglė Garrick, Aušros tunto tuntininkė. 
Iš Melboumo Džiugo Tunto dalyvavo 
53 skautai!skautės.

Skautų — Joe Žižys; Vyresnių Skaučių 
— Danielle Lansell ir Vida Ziedaitė; 
Vyčių—Juozas Lukaitis ir Rimas Skei
vys.

Pastarieji du vyčiai, Lietuvos Skautų 
Globėjo Šv. Kazimiero šventės proga, 

apdovanoti vėliavos žymeniu už daugelį 
metų darbo Džiugo Tunto skautų tėvų 
komitetuose einantpirmininko pareigas. 
Jie per tėvų komitetą vėliau įsijungė į 
Džiugo Tuntą ir dabar tapo vyčiais.
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ps. Arvyclas Zduoba (iš Aušros Tunto) 
sveikina pavyzdingus stovyklautojus: 

paukštytę Nindrą Skeivytę, vilkiuką 
Rimą Statkų ir skautę Dalią Didžytę.

Skautas Audrius Skeivys nešioja stovyk
loje padarytą "woggle".

1993 metais, Džiugo Tuntas daly
vavo Vasario 14 d. su vėliavom Šv. 
Marijos, Jūrų Žvaigždės bažnyčioj, 75- 
metų Nepriklausomybės (Vasario 16 
d.) Šventėje.

Antradienio vakare, Vasario 23- 
čią dieną, Džiugo Tuntas suruošė 
Užgavėnių Blynų Vakarą Melbourne 
Lietuvių Namuose. Pagrindinė virėja 
buvo Tunto rėmėja Elena Korsakaitė. 
Svečiai galėjo paragauti? rūšies blynų. 
Loterija sėkmingai praėjo. Dalyvavo 
apie 200 žmonių — pripildė salę. 
Pelnas iš vakaro skiriamas paremti 
važiuojančius į Lietuvos Jubiliejinę 
Stovyklą, kuri jvyks 1993 liepos 3-10 
dieno, Kunigiškėse, netoli Palangos, 
Lietuvoje.

Sekmadienį, kovo 7-tą dieną, 
Džiugo Tuntas atšventė Lietuvos 
Skautų Globėjo Šv. Kazimiero šventę. 
Tuntas dalyvavo bažnyčioje. Po to, 
vyresnės skautės suruošė tradicinę 
Kaziuko Mugę su skaniais kepsniais 

Lietuvių Namuose. Šalia tradicinio 
vyresnių skaučių stalo kitos vyresnės 
skautės pardavinėjo įvairius dalykus ir 
šokoladus paremti nesveikų vaikų 
namus Lietuvoje.

Vyčiai skautams paruošė pietus— 
„karštus šunis“ ir Tuntas baigė Šv. 
Kazimiero Šventę su Tunto sueiga. 
Sueigoje dalyvavo 39 skautai/skautės. 
Paukštyčių įžodį davė Gražina Kyman
taitė ir vyr. skautei Rūtai Mickienei 
įteiktas „Vėliavos žymenis“ už įdėtą 
darbą ir pažangą skautiškoje veikloje, 
vadovaujant skaučių „Živilės“ draugo
vei. Pranešta, kad nauja Džiugo Tunto 
adjutante paskirta prityrusi skautė 
Daiva Didžytė.

Kovo 26 iki 28 dienomis, Latvių 
Stovyklavietėje Kihnore, Viktorijoje, 
įvyko jubiliejinė 15-ta Etninių Skautų 
Viktorijoje (ESGAV) Stovykla. 
ESGAV Stovyklos adjutantas šį kartą 
buvo Džiugo Tunto skautų drauginin
kas sk. vytis Aidas Antanaitis. Lietu

vių skautams vadovavo —■ Seserijai — 
vyr. skautė Gabrielė Staugaitytė ir 
Brolijai — vytis Lukas Zdanius (An
tano Krauso vyčių būrelio vadovas). 
Šioj jubiliejinėje stovykloje dalyvavo 
lietuvių skautų ir iš Sydnėjaus ir Ade
laidės.

Sekmadienį, balandžio 4-tą dieną. 
10 Antano Krauso vyčių būrelio nariai 
suruošė pietus Melbourne Lietuvi i, 
Namuose. Pelnas skiriamas paremti 
būrelio narius vykstančius į Lietuvos 
Jubiliejinę Stovyklą.

ps. Birutė Prašmutaitė, 
Džiugo Tunto Tuntininkė
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Postmaster: send all address changes to:

ALp(LKA)3083
1993, Nr. 6

SKAUTU AIDAS
4613 W. 106 PI. 
Oak Lawn, IL 60453

Jis saugo augalus. Nemindžioja žolės 
Bet gal išlaužys medžius. -§-#*1-4^?

Skautų vadovėlyje parašyta: 
“skautas narsus"

Gelbėkite! Lokysj 
Ką darysime*

Nesirūpink. Parodysiu lokiui -$e tau loky' 
koks skautas narsus - stok, nustok! - Gerai. Išlaikei patyrimo 

laipsnio egzaminą.
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