
Oi

«♦«»

TE M

1



SKAUTU AIDAS
Postmaster: send all address changes to: 
4613 W. 106 PI.

USPAS497-840 Oak Lawn> jl'60453

Second Class Postage paid at Chicago, 
Illinois

SKAUTU AIDAS
THE SCOUTS4 ECHO

A Lithuanian youth magazine, published 
monthly except July and August by The 
Lithuanian Scouts Association. Not for 
proty Illinois Corporation.

® Office of Publication
SKAUTU AIDAS
2345,Wpst 56 Street
Chicago, IL 60636

© Managing Editor
Albina Ramanauskiene
4613 W. 106 PI.
Oak Lawn, IL 60453

Oficialus LIETUVIŲ SKAUTŲ S-GOS organas 

Įsteigtas T923.IIL15, Šiauliuose, Lietuvoje

Leidžia LSS TARYBOS PIRMIJA

’Prenumerata metams - $5.00
Garbės leidėjo prenumerata - $25.00 
Garbės prenumerata ■ $10.00 
Į Lietuvą oro paštu - $40.00 
Prenumeratų kainos US doleriais

Redaktorius 
v_s. Antanas Sauiaitis ir Pelėdų skiltis 
2345 West 56 Street 
Chicago, IL 60636

Administratorė 
v.s. Albina Ramanauskienė 
4613 W. 106 Pi.
Oak Lawn, IL 60453

70 metų SUKAKTUVIŲ 
proga "SKAUTU AIDĄ" 

parėmė
$ 2000.00 “Skautų Aido” rėmėjai (surinko Birutė 
Adomaitienė, Toronto, Kanada. Aukojo: Kanados 
Lietuvių Fondas, “Paramos” bankelis, Pranciškonų 
parap. bankelis, “Talka” bankelis, Lietuvių Namai, p.p. 
Grigaičiai, p.p Steponaičiai.
$ 140.00 Dr. Romas Povilaitis
$ 100.00 Jonas Parohis, Oak Lawn, IL
$80.00 Aušros Vartų tuntas, Chicago, IL
Po $ 70.00 Vladas Bacevičius, Cleveland, OH; Ona 
Siliūnienė, Ft. Lauderdale, FL; Gerhardas Juškėnas, 
Cleveland, OH; Genė Treinienė, Hayannis, MA.
Po $ 50.00 Bronius Gurėnas, Hayward, Wl; S&J. 
Miknaičiai, Clarendon Hills, IL; Sofija & Adolfas 
Jelioniai, Darien, IL;
$40.00 Alė & Vitas Namikas, Eimhurst, IL
Po $ 25.00 Rūta Ozers, Hinsdale, IL; Pr. 
Pakalniškis, Santa Monica, CA; Aldona Grinienė, St. 
Petersburg Beach, FL; Birutė & Bronius Banaičiai 
Po $ 20.00 H. Belzinskas, Cleveland, OH; I. 
Jonaitienė, Euclid, OH; G. Stankūnienė, Cos Cos, CT; 
A. Balkinas, Cleveland, OH; B. Barkus, Sidney, 
Australija; Dalia Sruogaitė, Indian Head Park, IL; 
Lituanicos tuntas, Chicago, IL; J&J Tamulaičiai, 
Berwyn, IL;
$15.00 Dr. F. Kaunas, Cicero, IL
Po $1,0.00 M. Gverzdienė, St. Catherines,. Kanada; 
Vitas Šendžikas, Toronto, Kanada; R&V Vilkutaičiai, 
Cleveland, OH; Feliksas Mockus, Toronto, Ont.; M 
Kapačinskienė, Chicago, IL

2



70™ v metų netrumpas amžius žmogui, tuo labiau žurnalui, karų, 
priespaudų ir trumpų laisvės properšų išmargintame pasaulyje. Vis greitėjanti 
kaita žmonijos kultūroje, politikoje, technikoje ir net moralėje paskandino ne 
vieną spausdintą žodį putojančioje menkybių srovėje.

Tačiau “Skautų Aidas” išliko neatsisakąs savo principų, neprisitaikąs 
prie pasaulyje vis labiau įsigalinčios savanaudiškumo filosofijos.

Dievui - Tėvynei - Artimui — pagrindinės žmonijos vertybės — vis 
labiau paneigiamos ir pamirštamos, "Skautų Aide” drąsiai, nuoširdžiai ir 
atvirai tebeskelbiamos nuo 1923 metų! Nė vienas lapelis nuo trilapės rūtos ir 
trilapės lelijos (LSS Seserijos ir Brolijos ženklai) nebuvo savanaudiškai 
nukirptas. Niekada tarnybos Dievui - Tėvynei - Artimui svarba asmens 
gyvenime nebuvo išbraukta iš “Skautų Aido” puslapių!

“Skautų Aido” įtaka formuojant dorą, susipratusį, lietuvišką jaunimą 
davė neabejotinų vaisių jau per kelias kartas. Žmogus, kuris nuo mažens 
skatinamas kasdien būti geresniu, išauga į asmenybą, kuria remiasi tautos.

Džiaugdamiesi šio žurnalo ištverme sunkiame ir audringame septynių 
dešimtmečių kelyje, sveikiname jo dabartinius ir buvusius redaktorius bei 
administratorius — idealistus Gėrio tarnyboje, lenkdami galvas NAMO 
išėjusiems.

Jų visų darbas ne veltui, jų idėja sugrįžo gyva ir šviesi į 
NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ!

SUDĖJOME - BUDIME - BUDĖSIME!
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SKUTŲ 
AIDO

REDAKTORIAI

1923 - 28 m.
ps. V. Baniulis, ps. I. Tomašauskas, 
s. V. Cečeta

1927 - 28 m.
ps. J. Merkis, ps. E. Zabarauskas,
A. Jakševičius, A. Gražiūnas

1929 - 37 m.
v.s. A. Saulaitis, ilgiausiai “SA" re
dagavęs, ir v.s. K. Laucius

v.s. A. Saulaitis, S.J. v.s. A. Namikienė v-s- S- Jelionienė

“Pelėdų" skiltis
1940. 10. 9.
Liaudies komisaro A. Venclovos 
įsakymu žurnalas uždarytas.

1946 ■ 48 m.
v.s. A. Krausas, “SA” išeivijoje at
kūrėjas, R. Giedraitis ir P. Preke- 
ris.

1950 - 51
s. P. Enskaitis, pirmasis “SA” re
daktorius š. Amerikos žemyne, 
Kanadoje.

1951 - 56 m.
v.s. S. Kairys

1957 - 63 m. ,
v.s. C. Senkevičius

1964 - 69 m.
v.s. A. Saulaitis

1970 - 73 m.
s. J. Toliušis — brolis Zū

1974 - 75
v.s. A. Namikienė

1976 - 79 m.
v.s. S. Jelionienė v.s. V. Vijeikis

1980 - 81 m.
v.s. J. Toliušis ir v.s. A. Namikienė

Nuo 1981 m.
v.s. A. Saulaitis, S.J. ir “Pelėdų'' 
skiltis (nuo 1988 m.):

v.s. J. Mikutaitienė,
v.s. H. Plaušinaitienė,
v.s. D. Sruogaitė,
v.s. N. Užubalienė

Techninis žurnalo redaktorius 
nuo 1970 m. v.s. V. Vijeikis

“SA” administratoriai JAV:
s. A. Orentas 1971-79 m.
v.s. M. Jonikienė 1979-85 m.
v.s. A. Ramanauskienė nuo 1985 m.
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ATGIMĖ TĖVYNĖ, GIMĖME IR MES!

ps. V. Baniulis, vienas iš 1923-28 
metų „Skautų aido” redaktorių 
Lietuvoje.

Šiauliuose skautai buvo 
įsikūrę 1920 m. pavasarį. Mūsų 
draugovės užsiėmimai vykdavo 
iš karo laikų apleistuose ba
rakuose ir jų apylinkėse. Vėliau 
toji draugovė kažkaip subyrėjo. 
Veikė ir tokia atskira skiltis, 
rodos, ,•,Vilkų” vardu, leidusi 
net šapirografu mažo formato 
laikraštėlį „Vilką”.

Nuo,. 1922 m. rudens labai 
pagyvėjęs Šiaulių skautų,-čių 
veikimas įsireiškė ir spaus
tuvėje spausdintu leidinėliu 
„Skautų'1 aidu”, anuomet 
Šiaulių škautų laikraštėliu.

Nr. 1 išėjo sausio 15 dieną, o 
jį leido skautų DLK Vytauto ir 
SKaučių „Mirgos” draugovės.

Iniciatoriai — pskcV. Baniulis, 
Ig. Tamašauskas, A. Veitaitė 
(Bartuškienė) ir skautas Alg. 
Jakševičius.
'Po metų, kad ir tebeadminist- 

ruojamas Šiauliuose, „Skautų 
aidas”, tuometinio vyr. skau
tininko v.s. V. Šenbergo buvo 
padarytas visos Lietuvos 
skautų,-čių laikraščiu. Dar me
tais vėliau buvo visiškai 
perkeltas į Kauną, kur veikė 

vyriausias skautų štabas.
Po pirmojo oficialaus redak

toriaus VL. Baniulio, tolimes
niais žurnalo redaktoriais buvo: 
Ig. Tamašauskas, V. Cečeta, 
triumvyratas — J. Merkis, Ed. 
Zabarauskas, A. Graževičius. Po 
jų -- čia pasakojantis A. Saulai- 
tis, po metų — K. Laucius, po to 
vėl A. Saulaitis. Tai

v.s. Antanas Saulaitis, ilgiausiai 
redagavęs „Skautų aidą” Lietuvoje ir 
JAV-sę.
nepriklausomos Lietuvos laik
mečio darbuotojai.

„Skautų aidas” buvo lietuviš
kosios skautybės atspindys visą 
laiką. Pirmąjį dešimtmetį 
savąją skautybę kūrė nets 
jaunimas, laikui bėgant vis 
labiau, vis uoliau vyresniųjų — 
mokytojų, kariškių, dvasininkų 
ir visuomenės žmonių palaiko
mas. Taip buvo ir su „Skautų 
aidu”. Gausiai bendradarbiavo 
moksleiviai iš visų Lietuvos 
vietų, kur būdavo skautiškų 
vienetų, ir studentai. Bet 
bendradarbiavo ir jau su „var
du” žmonės — rašytojai, 
dailininkai, pedagogai ir kt.

„Skautų aidas”, aišku, turėjo 
didelės auklėjamosios reikšmės. 
Pirmiausia — informacija, 

veiklos aprašymai, ideologinės 
temos, praktinių patarimų šal
tinis ir t.t. Be to, ugdė rašančius 
bei jaunuosius bendradarbius.

Mūsų žurnalas iš kitų 
jaunimo periodinių leidinių išsi
skyrė ir tuo, kad jis dėjo nemaža 
medžiagos praktiniams 
dalykams, kurie įėjo ar neįėjo į 
skautų programs, bet teikė1 
jaunimui nurodymų užsiimti ką 
daryti konkrečiai, dirbti ką 
rankomis ir pan.

Beletristiniai rašiniai, nuo
tykių aprašymai, įdomios bio
grafijos ir kt. buvo irgi būdingas 
„Skautų aido” turinio bruožas.

„Skautų aido” tiesioginė 
laikysenos linija — lietuviškoji 
skautybė; tai linijai jis ir buvo 
visiškai atsidėjęs.

Nepriklausomoje Lietuvoje 
paskutinis „Skautų aido” (tada 
dvisavaitinis) numeris išleistas 
1940 m. birželio 15 d. data. 
Vargiai jis bepasiekė savo 
skaitytojus: tų metų birželio 15 
d. Raudonoji armija okupavo 
Lietuvą. Tuoj buvo sulaikytas 
žurnalo leidimas, o netrukus 
okupacinės valdžios uždaryta ir 
LSS.

Antanas Saulaitis 
(red. 1929-1940, 1964-1969)
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REDAKTORIAI KALBA

Šįmet „Skautų Aidas“ švenčia 
savo 70 m. jubiliejų. Tai graži sukaktis 
ir džiugi šventė sesėms/broliams, nes 
„Sk. Aidas“ ženklina ir visos lietuviš
kos skautijos ištvermingumą per šio 
septyniasdešimtmečioaudras ir negan
dus.

Šia proga ne vienas iš mūsų vy
resnių vadovų prisimena sunkius „Sk. 
Aido“ kelius atsikuriant toli nuo Lie
tuvos, kad skautai, nors be Tėvynės, 
bet galėtų vėl burtis ir gyvuot po 
D ievui-Te/ynei-Artimui vėliava.

Čia v.s. Č. Senkevičius pasakoja 
apie „Skautų Aido“ leidybą Kanadoje:

„Skautų Aidas“ Kanadoje pradė
tas leisti 1949 m. pabaigoje, Rodney

mieste, Ontario provincijoje. Šio svar
baus ir sunkaus darbo pradininkas 
buvo s. Pranas Enskaitis (miręs Ha
miltone 1992 m.).

Brolis Enskaitis, dirbdamas taba
ko ūkyje, iš savo santaupų nusipirko 
raidinį "Gordon" rankomis operuoja
mą presą, pats rinko raides pincetu, 
veržė puslapius į rėmą, spausdino, 
lankstė, siuntinėjo ir nemažai pats 
prirašė, nes trūko bendradarbių. Jis, 
išleidęs šešis numerius, priėmė tuome
tinio Kanados rajono Brolijos vado s. 
Zigmo Paulionio pasiūlymą „Sk. 
Aidą“ perkelti į Torontą. Tenai v. sk 
Jonas Danaitis jau turėjo ofsetinę 
spaustuvę „Banga“, kuri apsiėmė „Sk. 
Aidą“ spausdinti. Redaktorium buvo 
pakviestas v.s. fil. Stepas Kairys. Ne
trukus į talką redaktoriui atėjo v.s. 
Česlovas Senkevičius.

Pirmasis ofsetu spausdintas „Sk. 
Aido“ numeris pasirodė 1951 m. Ėmė 
telktis nauji bendradarbiai, sudaryta 
žurnalo darbuotojų skiltis; Brolijos 
redaktoriumi buvo įtrauktas j.v.s. 
Brunonas Stundžia, Seserijos — v.s. 
Ona Gailiūnaitė— ps. Viktoras Brič- 

kus. Administratoriais dirbo skauti
ninkai: Juozas Pažėra, Vladas Rušas, 
Leonardas Eimantas.

Brolio Gerardo Juškėno vadovau
jama skautų korespondentų skiltis 
(SKS) telkė kronikines žinias skyriui 
„Mūsų didžioji šeima“. Žurnalui tobu
lėjant, atsirado daugiau bendradarbių, 
rašančiųjaunimui tinkamus apsakymė
lius.

Vyr. red. v.s. S. Kairys, išrinktas 
Brolijos Vyr. Skautininku žurnalo 
redagavimą perdavė v.s. Č. Senkevi
čiui, tą darbą tęsusiam iki 1963 m., kai 
„Sk. Aidas“, apsukęs ne „rožėmis 
kloto“ kelio ratą, sugrįžo tarsi į savo 
„namus“ — redagavimą perėmė jo 
redaktorium buvęs Nepriklausomoje 
Lietuvoje v.s. Antanas Saulaitis, Sr.

Kaip matot, „Sk. Aidas“ ir sveti
muose kraštuose, sunkiomis sąlygomis, 
lyg iš naujo atgimdavo su kiekvienu 
numeriu ir lankydavo brolius, seses 
jungdamas juos į lietuvišką-skautiŠką 
šeimą. O jo darbuotojams nekilo 
klausimas dėl išlaidų ir laiko — jiems 
niekada nereikėjo sukti galvoj ką 
veikti laisvalaikiu...

v.s. Č. Senkevičius

W«S
1958 m. Sausio mėn.. Nr. I
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REDAKTORIAI KALBA
NUO Ktim LIGI RODNEY

s. P. Enskaitis

1935 m. Napoleono kalne prie 
Kauno daviau skautų vyčio 
'įžodį ir tapau mažu ratuku 
didelėje skautiškoje mašinoje. 
Sueigos, stovyklos, laužai...

Dvi okupacijos gražiai pražy- 
■dusio lietuviškos skautybės 
žiedo nepalaužė. Jis vėl pra
siskleidė Vokietijoje, kurion 
buvome nublokšti Antrojo Pa
saulinio karo metu.

Aš atsidūriau Meerbecko pa- 
baltiečių DP stovykloj. Likę čia 
ilgiau,, pradėjome galvoti apie 
lietuvių skautų vieneto įkū
rimą.
— Bent skiltį įsteikime, — siūlė 
inicatoriuS brolis E. Reikenis, 
čia kartu likimo atblokštas.

Ėjome per butus, ieškodami 
Lietuvoje skautavusių. Ir at
sirado nemažas būrys ne tik 
skautų, bet ir skautininkų; ne 
tik skiltį, bet ir visą „GIN
TARO” tuntą įsteigėme. Deja, 
ir šią vietovę greit teko apleisti. 
Aš pasirinkau emigraciją į 
Kanadą ir netrukus nutūpiau 
netoli Toronto, Rodney vietovės 
tabako ūkyje. Bet ir čia mano 
nerami dvasia kuždėjo: reikia 

atkurti lietuvius skautus Kana
doje. Laišku susisiekiau su jūr. 
skautu Arūnu, su kuriuo skau- 
tavome Vokietijoje. Jis šiai 
minčiai pritarė.

Dauguma skautų tuo laiku 
dirbo sutartimi įsipareigoję miš
kuose, kasyklose, o skautės — 
miestuose tarnaitėmis pas tur
tuolius ir ligoninėse. Kaip šią 
plačiai pasklidusią šeimą pa
siekti? Nutariame, kad reikia 
leisti laikraštėlį, kuris šį 
šauklio darbą ir atliks. Gerai 
prisimenu tą mūsų pirmąjį pasi
tarimą.

Važiavau į Torontą tartis 
„Skauto aido” reikalais. Susi
rinkome po Sv. Jono bažnyčia 
arti dešimt sesių ir brolių. Iš 
ryškesnių veidų prisimenu tik 
Stepą Kairį, Šarūną. Ilgai 
kalbėjomės, ne$ sargui norint 
uždaryti patalpa^ turėjome per- • 
sikelti į St. Kairio butą. Išgąs
dinome jo žmonelę, įsibraudami 
visu dešimtuku. Ji kėlėsi ir virė 
mums arbatą. Viską aptarėme, 
o tačiau nebuvo kas imasi dar
bo: visi norėjo nustumti nuo 
savęs.
— Tu, Pranai,.turi spaudos dar
bo praktiką, — sakė broliai. Juk 
dirbai porą metų Lietuvoje. Ir 
„Skautų aide” bendradarbiavai 
Lietuvoje ir Vokietijoje. Tu ir 
privalai groti pirmuoju smuiku. 
Mes tau padėsime!

Broliai neatleido, bet kaip gro
si, jei nėra nei smuiko, nei 
smičiaus. Ką nors reikėjo da
ryti, tai ir apsiėmiau. Jokios lie
tuviškos spaustuvės Kanadoje 
nebuvo, turėjau įsirengti nuosa
vą. Už asmeniškai pasiskolintus 
pinigus (arti tūkstantį dolerių) 
skolon nupirkau keliasdešimt 

svarų rankinių raidžių ir mažą 
rankinį presą. Turėjau nedidu
tį tvartuką, kuriame atsitvėręs 
kartonu, įsteigiau „spaustuvę”. 
Tai buvo beveik fantazija steig
ti spaustuvėlę, kada visų kiše
nės tuščios.

Buvau truputį dirbęs spaus
tuvėje Lietuvoje, tad nebebuvau 
visai naujokas, nors nepasise
kimų turėjau užtektinai. Atsi
menu: surinkęs pirmąjį puslatų 
— tuo presu tegal ėjome Snaus
ti tik po vieną puslapį nesu
varžiau tinkamai rinkinį, ir jis 
benešant į presą išbird. Vėl 
reikėjo rinkti iš naujo, o rinkti 
tegalėjau tik naktimis, nes die
nomis turėjau dirbti pas taba- 
kininkus ūkiuose. Tačiau visa 
tai niekis prieš džiaugsmą, kada 
išsiuntinėjau 500 egz. pirmojo 
„Skautų aido”, numerio, - da
tuoto 1950 m. vasario 28 d.

Kai žvelgiu į savo leisto 
„Skautų aido” komplektėlį, jis 
labai vargingas ir išvaizdos, ir 
turinio požiūriu, tačiau jis davė 
impulsą mūsų skautams organi
zuotis.

Pranas Enskaitis
' (red. 1950 m.)
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sąskaitą jau naujomis 
markėmis. Suma buvo didelė ir 
beveik neišlyginama.

TREMTIM'KAS GERMANŲ ŽEMĖJE
Praslinko Antrojo pasau

linio karo siaubas, pradėjome 
žvalgytis susiburti karo audros 
nusiaubtoje Vokietijoje.

1945 m. liepos mėn. pasirodo 
Vyriausio skautininko dr. V. 
Čepo pirmasis šauklys — 
įsakymas lietuviams skautams 
organizuotis ir atgaivinti lietu
vių skautų veiklą tremtoje. Det- 
molde sudaroma laikinoji LS- 
Brolijos vadija. Pradeda veikti 
lietuvių skautų vienetai anglų, 
amerikiečių ir prancūzų 
valdomose zonose. Kaip grybai 
po lietaus sparčiai auga vis nau
jos užuomazgos. Gruodžio 7 d. 
LSB’ savo posėdyje nutaria at
gaivinti nepriklausomoje Lietu
voje ėjusį „Skautų aidą”. 
Sudaryta redakcinė kolegija iš 
skautininkų R. Giedraičio, F. 
Prekerio, A. Krauso. Ši kolegi
ja, vos pradėjusi dirbti, buvo iš
blaškyta.

LSB vadija nutarė 1946 m. 
pradžioj sušaukt Wiesbadene 
(amerikiečių zonoje) tuntininkų 

vietininkų suvažiavimą. Pasi
ryžau į šį suvažiavimą žūt-būt 
nuvykti su pirmuoju „Skautų 
aido” numeriu. O tai visgi 
nebuvo paprastas dalykas: 
popieriaus gavimas sudarė 
sunkiausią problemą. Už 
pinigus jo nebuvo galima gauti, 
o tik už cigaretes ir kavos 
pupeles. Ir taip daug kliūčų 
nugalėjus, tremtinukas 
„Skautų aidas” pasirodė su savo 
pirmu žingsniu 1946 m. sausio 
15 d., pasipuošęs Pažaislio skau
čių stovyklos viršeliu, 8 

.puslapių.

v.s. Antanas Krausas, „Skautų aido” 
už Lietuvos ribų atkūrėjas.

Už paskutinį „Skautų aido” 
numerį, kuris išėjo po pinigų 
reformos, spaustuvė išrašė

ALKA IR TARNYBA ARTIMUI

„Skautų aidas” mums visuo
met buvo ir yra kaip vėliava. Iš 
jo puslapių Lietuvoj^, Vokie
tijoje ir Kanadoje' dvelkė ir 
dvelkia kilni skautiška dvasia, 
kurioje brendo ir bręsta lietu- 

Kad būtų atsiskaityta su spaus
tuve, pasiryžau išleisti skiltinin- 
kams reikalingą vadovėlį „Tau 
skiltininke”, brolio E. Reikenio 
ir mano paruoštą.

Smarkiai padirbėjęs keletą sa
vaičių, jį atspausdinau. 
Augustdorfe, Detmolde ir Blom- 
berge aplankiau visus tau
tiečius ir, platindamas, 
beldžiausi į jų duris, paskelbiau 
visuotinį skautiškų leidinių pla
tinimo mėnesį jau pakrin
kančiuose dėl emigracijos viene
tuose. Su dideliu užsispyrimu ir" 
pasiaukojimu pravestas plaį 
tinimo vajus įgalino apmokėti 
spaustuvei skolą.

Antanas Krausas
(red. 1946-1948)

viškoji skautija. Savo žemėje ir 
•svetimuose kraštuose.

Ši dvasia mums kalbėjo ir 
kalba ne apie materialines ver
tybes ar naudą, bet apie auką, 
tarnybą ir meilę artimui, kurios 
tik vienos kilnina žmogų ir 
teikia laimę šio nerimo ir 
savanaudiškumo pilname pa
saulyje.

„Skautų aido” puslapiai mus 
mokė ir moko ne „kaip gerai už
dirbti”, bet kaip būti sese — 
sesei, broliu — broliui. ATokn 
mus pačių svarbiausių tarpu
savio eismo taisyklių, be kurių 
ir didelės bendruomenės rūdija 
ir žūsta.

Stepas Kairys
(red. 1951-1956)

9
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REDAKTORIAI KALBA

neužmirštamai malonui nesėkmės

s. J. Toliušis

Turiu prisipažinti, kad su 
„Skautų aidu” nesisekė man 
nuo 1935-ųjų, kai tuokart su sa
vo bendraskilčiu Vytautu pasi- 
rįžome pirmą kartą parašyti į 
spaudą. Abu jau. skaitėme savąjį 
žurnalą ir „Ateities spindulius”, 
kuriuos platino ir vis rašyti 
ragino gimnazijos kapelionas. 
Sėdome abu atkurti išgyventus 
nuotykius: Vytautas „Spindu
liams”, kaip jis tarkavo ir kepė 
bulvinius blynus, o aš „Skautų 
aidui” apie skilties iškylą, 
kurioje aš pamečiau gražiai pa
darytą drožinį ir iš darbelių ga
vau dvejetuką. Netrukus skai
tėme Vyto feljetoną: padūkusiai 
gražiai atrodė, išspausdintas per 
pusantro „Ateities spindulių” 
puslapio. Manasis, deja, „Skau
tų aide” niekad nepasirodė. Tik 
daug vėliau pagalvojau, jog 
žiopliai skautai, kurie iškylose 
pameta daiktus, neverti spau
dos puslapių.

Tų pačių metų vasarą penke
tukas mūsų pagėgiškių skautų 
stovyklavome su Kauno „aušro
tų" tuntu Karmėlavos pašonė
je, kur pirmą sykį pamačiau ir 
„Skautų aido” redaktorių. Su

prantama, jog sąskaitų suvesti 
dėl to neįdėto rašinio negalėjau. 
Brolis A. Saulaitis buvo anos at
mintinos stovyklos viršininkas 
(atliekąs pogilvelinę praktiką), 
o „Skautų aido” redaktoriaus 
pavardės anuomet dar nežino
jau.

Anam stovyklos viršininkui, 
šiapus Atlanto vėl tapusiam 
„Skautų aido” redaktorium, 
atleidau tik po 35 metų 

.Čikagoje, kai 1970 metais 
pakvietė mane prie šio žurnalo 
vairo. Neįprastai teko pradėti, 
nes pirmą pusmetį skaitytojus 
lankė net du „Skautų aido” 
komplektai: naujojo vairininko 
nuo metų pradžios redaguojami 
numeriai Čikagoje ir praėjusių 
metų Oakvillės redakcijos 
besivėluojantys, įstrigę Put- 
namo seselių spaustuvėje. Nei 
darbo romantikos nebuvo, apie 
kurią girdėjau iš buvusių 
redaktorių ar bendradarbių. 
Tačiau darbo tvėrėmės su ūpu, 
darėme daug eksperimentų: 
sesės Alės puslapiai su 
drabužėliais, Vlado lankstinu
kai žurnalo viduryje bei vis nau
ji margaspalviai viršeliai, 
humoro puslapio įvedimas (pro 
palapinės plyšį, Algio Drimbos 
nuotykiai...). Trumpai susumuo
jant — bandyta „Aidui” suteik
ti skirtingą, nei iki tol, žurna
listinį atspalvį, kurio gaires 
nustatė mūsų kolegijos narys 
brolis Balys. Naujoves išbady
dami, klydome, pasitaisydavo
me ir vėl mėginome iš naujo. 
Tobulėjome. Patys džiaugėmės, 
vienas kitą pagyrę, tačiau ne
trūko tokių, kuriuos šokiravo 

' naujos neįprastos antraštės, ki
tiems nepatiko, kad panaikino- 

me krūvą senųjų skyrelių, o 
religinio rašinio autorius išbarė 
mane, kad aš išdrįsęs išbraukti 
vieną jo teksto kablelį; Bostono 
skaitytojas atsisakė žurnalo, nes 
šis esąs tapęs tik vienos vietovės 
atstovu, o brolis iš Los Angeles 
išvadino visai nebroliškais žo
džiais, kad drįsome apkarpyti jo 
rašinį...

Nekaip man sekėsi ir trečią 
kartą į „Skautų aidą” at- 
sigrįžus, kai nelauktai žurnalui 
likus be redaktoriaus, skubos 
keliu telkta redakcinė skiltis. Si 
kartą dalykai riedėjo visai prie
šinga linkme: patirties jau ne
trūko nė vienam šios skilties na
riui, bet dėl įvairių aplinkybių, 
pagrindiniai talkininkai vėliau 
pasitraukė, o man — neoficia
liam skiltininkui, neturėjusiam 
drąsos pasprukti, vėl teko pus
antrų metų petys petin keliauti 
su bendraamžiu „Skautų aidu” 
stengiausi, tačiau nežinau ar 
tai buvo redagavimas: greičiau 
medžiagos įnirtinga medžioklė. 
Nežinau net kokios nematomos 
gijos mane prie to žurnalo 
tuokart laikė — pareiga, Spau
dos liga? Gal pastaroji: juk aš jos 
apsėstas nuo 1947-ųjų...

Juozas Toliušis: 
(red. 1970-73, 

1979 vasaris, 1980 gegužė)
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REDHKTOHIHI KHLBfi i SMAGU BUVO DALIMIS 
SPAUDOS RŪPESČIAIS

1976-1978 metai buvo skirti 
„Skautų Aido” redagavimo dar
bui, kurio krūvio, svarbumo bei 
atsakomybės nežinojau, kol šios 
kuprinės neužsidėjau ant pečių, 
kol su ją neišsileidau spaudos 
darbo iškylon... (Beje, mano 
pažintis su šiuo darbu prasidė
jo anksčiau, talkinant šio 
žurnalo redakcinėje kolegijoje 
nuo 1970 m.). Šie treji su tru
pučiu metai buvo įdomūs, pra
turtinę įvairiopa patirtimi. 
Ypač didelį dėkingumą jaučiu 
savo buvusiam pavaduotojui, 
spaudos veteranui s. Baliui 
Vosyliui, kurio pamokymai ir 
praktiški nurodymai praplėtė 
mano žurnalistinį akiratį.

Dar vienas tuo laikotarpiu 
patirtas džiaugsmas — „Skautų 
Aidas” supažindino mane su 
nuoširdžiais bendradarbiais, su 
kuriais dar ir dabar malonu 
spaudos rūpesčiais dalintis. 
Taip ir likom to „viruso” apsėsti 
— rūpi „Aidas”, ir gana!

Kengūrų ir kukabūrų krašte 
vykusioje Vl-je Tautinėje 
stovykloje „Skautų Aidas” rado 
lyg ir kokį pusbrolį: TS laik
raštėlį „Miško Aidą”. Dažnai iki 
paryčių mums besidarbuojant 
redakcijoje Qentiname stovyklos 
barakėly), ir redaktorius v.s. 

Bronius Žalys, ir kruopštasis 
iliustratorius v.s. Aleksandras i 
Jakštas, ir kiti „M.A.” talki
ninkai pilnai supratome skau
tiškos draugysės vertę. Tai iš 
tikrųjų buvo pats maloniausias 
ir įdomiausias redagavimo dar
bas! '

* * *

„Skautų Aido” paštcTdėžutė- 
je randami laiškai nenuliūdin-

v.s. Sofija Jelionienė

davo: pabarimą priimti irgi nau
dinga, jei moki būti kritiškas 
pačiam sau arba sugebi tą 
dorybę įsisavinti.

Tačiau atskrisdavo ir sma
gaus pašto. Vienas pavasariop 
dėžutėje randamas laiškas ypač 
pradžiugindavo. Toronto, Kana
doje, „Skautų aido skiltis” (taip 
anas gerųjų širdelių vienetas 

buvo pasivadinęs), seses Birutės 
Abromaitienės vadovaujama, 
tenykštėje Kaziuko mugėje pri
segdavo lankytojui širdelę; 
gauta auka įkrisdavo į „Skautų 
rxido” dėžutę. To širdelių vajaus 
rezultatai stebindavo: darbščio
sios skilties linkėjimus lydėdavo 
nemažas čekis! Ir taip kasmet!

* * *

„Skautų Aidui” jau 70 metų,, 
bet jis — anaiptol — dar nei pen
sininkas, nei senukas! Žurnalas 
dar tebetrykšta jaunyste, dar 
vis stengiasi pradžiuginti 
paukštytes, vilkiukus, ūdrytes, 
bebriukus, seses skautes ir 
brolius skautus, na, ir visus išti
kimuosius skaitytojus — vetera
nus. Juk storuose jo komplek
tuose sukaupta mūsų Sąjungos 
istorija nuo pirmųjų skautiškų 
žingsnelių iki šių dienų.

v.s. Sofija Jelionienė
(Red. 1976-1978 m.)..
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REDAKTORIAI KALBA
DRAUGYSTĖ

Draugystė su „Skautų Aidu” 
prasideda nuo jo pirmojo nume
rio išeivijoje — Vokietijoje. Kas 
mėnuo jis buvo laukiamas, skai
tomas ir saugomas (iki dabar) 
kartu su kitais lagerio 
kambarėlyje telpančiais svar
biais daiktais.

„Skautų Aido” puslapiai 
dažnai roįlo mūsų vadovų 
rūpestį, meilę savo vienetams ir 
sugebėjimą auklėti lietuvišką 
atžalyną.

Man neužmirštami pavyzdžiai 
yra — „Toronto ,Šatrijos” tun
to paukštyčių draugininke B. 
Abromaitienė, kuri ne tik drau
govės sesių darbelius ir nuo
traukas siuntė savam žurnalui, 
bet išleido ir kelis jo numerius, 
suruošdama jaunųjų žygius lė
šoms sutelkti; draugininko K. 
Matonio dėka „Skautų Aido” 
puslapiuose dažnai iškylavome 
kartu su Elizabeth „Šarūno” 
draugove, skaitėme drau- 
gininkės Ignatavičiūtės (dabar 
sesės Taorienės) iš Clevelando 
siunčiamus jos paukštyčių 
rašinėlius, žiemą lankėme 
Romuvą ir juokėmės, žiūrėdami 
į Č. Senkevičiaus globojamos 
Toronto skautų „Mindaugo” 
draugovės piešinius.

Tuo pačiu prisimenu ir savo 
labai tolimą nuotykį. Vieną die
ną mūsų tuntininkas („Vil
niaus” tunte, Uchtėje) man 
sako: „Nupiešk puslapį juostų 
raštų, pasiųsim į ,Skautų Ai
dą’ ”.
- Koks ilgas buvo tas mėnuo, 
kol atkeliavo lauktasis numeris. 
Gavusi, skubu versti lapus. Ir 
štai: mano raštai per visą pusla
pį! Apačioje parašyta; „Juostų 
raštai iš... rinkinio”. O pavardė

v.s. Alė Namikienė

aname trumpame sakinėlyje 
visai ne mario! Tik vėliau 
paaiškėjo, kad tą patį mėnesį 
dvi sesės buvo pasiuntusios savo 
skautų raštų rinkinius „Skautų 
Aidui”, ir taip redakcijoje susi
maišė pavardės.

v.s. Alė Namikienė
(red. 1974-1975)
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REDAKTORIAI KALBA j APIE 'PELĖDAS". "APUOKA’ ir 
'SKAUTŲ AIDĄ"

Skautininkui kun. Antanui 
Saulaičiui vis labiau įsipareigo
jant sielovados reikalams ir pla
čiai pasaulyje pasklidusios išei
vijos lietuviškai veiklai, pasi
darė būtina sutelkti daugiau jė
gų „Skautų aido” redagavimui.

Tokiai talkai natūraliausiai 
tiko jau prieš dešimtį metų susi
dariusi „Pelėdų” skiltis — skalu' 
tininkės, suredagavusios LSS 
vadovėms labai reikalingą 
skautamokslį — „Sese, budėk!” 
Ta plačios apimties knyga, tei
kianti šių dienų vadovei labiau
siai reikalingas žinias ir prak
tiškos veiklos pavyzdžius, buvo 
išleista 1983 m. Septynios sesės 
„Pelėdos” tapo „bedarbėmis” ir, 
nors dėl to visai nesiskundė, LS 
Seserijos Vyr. skautininkės v.s. 
Irenos Kerelienės ir Tarybos 
pirmininko v.s. Sigito Miknaičio 
akys pamažu krypoį jas, ir pla
nai jų „atostogas” nutraukti 
brendo.

1988 m. Lietuvai laisvėjant ir 
galimybėms susisiekt su Lietu
vos jaunimu didėjant, brolio 
redaktoriaus Antano sparnai iš
sitiesė naujiems ir dar plates- 
niems skrydžiams, ir „Pelėdos” 
buvo pašauktos talkon „Skautų 
aidui”.

Deja, į „Skautų aido” lizdą 
suskridome tik keturios. Dau
giau talkos daugelis žadėjo, bet, 
kaip paprastai, ne vienas paža
das pažadu paliko... Trumpai ta
riant, toji „Pelėdų” ketveriukė 
— v.s. Halina Plaušinaitienė, 
v.s. Janina Mikutaitienė, j.v.s. 
Dalia Sruogaitė ir v.s. Nijolė 
Užubalienė — ištikimai tupi 
„Skautų aido” lizde jau penkeri 
metai. Kaip „Pelėda-juokdarė”, 
sesė Janina sako: „Ir taip tupi

me skausmingos / nuolatiniame 
lizde / ir be galo mes laimingos 
/ su Regienės dūdele!”

Redaktoriaus brolio Antano iš 
visų pasaulio kontinentų at
skraidintą, skautų vadovų at
siųstą, skautiško gyvenimo bei 
veiklos medžiagą „Pelėdos” kas 
mėnesį tvarko, skaito, brauko, 
prideda, atima ir paruošia spau 
dai.

Tada „Skautų aidas” jau įžen
gia į v.s. Vlado Vijeikio — bro
lio „apuoko” (kaip gi pelėdos be 
apuoko?) valdas. Nes jis — tech
nikinis redaktorius, ir be jo 
ūžiančių mašinų, be jo ilgame
tės spaustuvininko patirties ir 
skautiško pareigingumo, šiam 
skautiškam žurnalui gyvuoti 
būtų labai sunku.

„Pelėdos” džiaugiasi kiekvie
na į „Skautų aidą” lizdą atneš
ta „plunksnele” — rašiniais, 
nuotraukomis, skautiškos veik
los aprašymais iš artimų ir to
limų lietuvių skautų vienetų. 
Ypač jos vertina sesės Irenos, 
„Skautybės kelio” redaktorės, 
bendradarbiavimą — „dūdelę”...

Nors kartais atrodo, kad jau 
būtų laikas kitokių „paukščių” 
skiltims „Pelėdas” pavaduoti, 
bet šiais laikais reti „paukšte
liai” užsiima rašto darbais... To
dėl „Pelėdos” ir toliau „ūkaūda- 
mos, sparnais besiramstyda- 
mos” kedena „Skautų aido” 
puslapius ir, reikia pasakyti, 
kad, taip ilgai ir taip artimai 
bendradarbiaudamos, jaučia ne 
vięn tik pareigą, bet ir malonu
mą.

Mėnesiniai „suskridimai” į 
„Skautų aido” lizdą pas „Pelė
dų Pelėdą” sesę Haliną, kur ne 
tik atliekamas reikalingas dar
bas, bet pasidalinama mintimis 
apie lietuvišką-skautišką veiklą 
padiskutuojami mūsų didžiosios 
šeimos įvykiai, įvykėliai, pasi
džiaugiama gausiomis skautiš
ko gyvenimo nuotraukomis, ku
riose šypsosi vis nauji ir jauni 
veidai, su įdomumu paskaitoma 
ir į žurnalo lapus įdedama Lie
tuvos skautų rašiniai, visa tai, 
net ir tie juokingi pelėdų-apuo- 

' ko vardai (mes į save nežiūrim 
labai rimtai bei iškilmingai) su
artina ir suriša „Skautų aido” 
redakcinį kolektyvą gražios ir 
pastovios dragystės ryšiais.

„Pelėda” Nijolė
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SPAUDOS BACILOMIS 
APSIKRĖTUS

Su „Skautų Aidu” susipa
žinau bene 1931 metais. Mūsų 
vilkiukų būrelis buvo pakvies
tas; į štabą pagelbėti darbams. 
Vaje, kokia garbė! Kulniuo
damas j tą šventovę (tais laikais 
tėvai? automobiliais vaikų neve- 
žiojo), svajojau, ką gi reiks 
daryti? Žinoma, kad „Skautų 
Aidą” tvarkyti. Pagaliau re
dakcija suprato, kas gali tin
kamai žurnalą parengti.

Susirinkom visi. Pirmiausią 
gerokai apsimetėm sniege 
gniūžtėmis, belaukdami vadų. 
Pagaliau buvome įleisti į štabą. 
Pasirodo, kad mums buvo pa
skirtos labai svarbios pareigos. 
Reikėjo adresų korteles lipdyti 
ant žurnalo, kad jis nukeliautų 
pas tą, kuris didžiadvasiškai 
savo sutaupąs spaudai paauko
jo. Kelias minutes labai uoliai 
korteles lipdėme. Praeidami va
dai stebėjosi mūsų uolumu. Bet 
netrukus mūsų idealizmas atvė
so, ir ėmėme korteles vienas 
kitam ant kaktų lipdyti. Tuo, 
žinoma, buvo labai nepatenkin
ti mūsų kvietėjai.

Anuo metu „Skautų Aido” re
daktorius buvo A. Saulaitis. 
Neatsimenu, kad jį būčiau 
matęs. Net nežinojau, kad toks 
asmuo reikalingas. Bet „Skautų 
Aidas” pavartyti buvo labai 
įdomu. Mat tada nebuvo televi
zijos.
. Labai gerai atsimenu virše
lius. Ant vieno buvo vilkinis 
šuo. Kaip tik tokio norėjau, bet 
tėvas pasakė: ne! O anais lai
kais tėvo žodis buvo konstitu
cinis įstatymas. Paskui menu 
mūsų prezidentą su skautiška 
fetra. Buvau įpratęs paraduose 
matyti jį su cilinderiu. O čia An
tanas Smetoną su fetra! Labai

14

v.s. Vladas Vijeikis

panorau ir aš tokio galvos pa
puošalo. Labai didelį įspūdį 
padarė Sarkio-Žukausko, pa
saulinio bokso čempiono, atvaiz
das. Vaje, kaip aš jam pavydė
jau!. Kad taip nors pirmos kla
sės čempionu patapti... Mat vai
kų garbė visai kitais matais ma
tuojama. Būti vyriausiu skauti
ninku ar „Tauro Rago” orkestro 
dirigentu tada nieko nereiškė. 
Vertybės labai keičiasi laikui 
bėgant.

I

S
Hr.2 VASARIS 1989 FEBRUARY

SKAUTU AIDAS
Likimas taip lėmė, kad nuo 

1970 metų tapau techniškuoju 
redaktorium. Per tą laiką teko 
susidurti su eile redaktorių. 
Visus mus jungė bendro darbo 
reikalingumas. Ir jeigu buvau 
apibaramas, tai turbūt buvau 
vertas, nors ir sunku prisi
pažinti. Stengiamės daryti vis
ką, ką mūsų jėgos ir SĄLYGOS 
leidžia. Pabrėžiau, sąlygos, nes 
jos daug stipresnės už mūsų pa
jėgumą.

Sakoma, kad žmogų, įėjusį į 
redakciją ar spaustuve, apsėda 
bacilos. Jis jau nebegali atsi
kratyti spaudos žodžių. Susigy
venau su tomis bacilomis. Tai 
geros bacilos. Tad norėčiau taip 
stipriai sučiaudėti, kad užkrės- 
čiau jomis ir kitus skautus ir 
skautes. Draugėje daug links
miau sirgti.

vs. Vladas Vijeikis

Visa bėda su gerom 
idėjom, tai kad jos greitai 

degeneruoja į sunkų darbą. 
Į

Peter Drucker

14



’SIAIint UM'
SIMMMt M
1993 m. balandžio 25 d.

3 v. p.p.
Jaunimo Centro didž, salėje

Programoje.

AKADEMIJA
"ANTRAS KAIMAS”
VAKARIENĖ •
“ATVIRUKAI IŠ PELĖDŲ LIZDO” 

v.s Janina Mškutaitienė
“TAURO RAGO” orkestras
-LOTERIJA

“Skautų Aido" paroda 
M.K, Čiurlionio galerijoje 
balandžio 24 d. šeštadienį ir 
balandžio 25 d. sekmadienį

“Skautų Aido" parodoje. Kaip 
atsakyti į tą sunkų klausimą. Sesės 
kernavietės Žukauskaitė ir Lukaitė

Nuoširdžiai dėkojam# visiems, kurie taip gausiai iš 
visų kraštu atsiliepė ir parėmė “Skautų Aidą” 
sukaktuvių proga. Kaip gera, kad mūsų didžioji šeima 
vieningai buriasi aplink “Skautų Aidą”, kuris per 70 
metų neapvylė ir ateityje stengsis palaikyti tamprius 
ryšius.

“Skautų Aido“ sukaktuvių šventės 
rengėjai ir administracija

15



„Skautų aido” 70 metų 
sukaktis Čikagoje buvo mintina 
š.m. balandžio 24 ir 25 die
nomis. Ta proga buvo išleistas 
sukaktuvinis lankstinukas, su
ruošta vaizdinė paroda, vyko 
skautiška sueiga, suruoštas 
sukaktuvinis pokylis. „Skautų 
aido” administratorės ir Čika
gos skautininkų,-ių Ramovės 
pirmininkės vs Albinos Rama
nauskienės iniciatyvai prita
riant, minėjimą suruošė „Skau
tų aido” redakcija, administra
torė ir talkininkai,-ės.

Lankstinukas

Redakcijos narės vs Nijolės 
Užubalienės gerai paruoštas ir 
gražiai w išleistas keturių 
puslapių lankstinukas yra ver
tingas savo išliekamumu. Jame 
redaktorių nuotraukomis ir da
tomis vaizdžiai parodytas 
„Skautų aido” istorinis kelias 
per 70 metų vingiavęs nuo 
Lietuvos iki Amerikos krantų. 
Puikus ir pirmame puslapyje 
autorės žodžiais šio žurnalo pa
skirties ir tikslo aptarimas, iš
reiškiantis redaktorių ir leidėjų 
— Lietuvių Skautų sąjungos 
viltis ir ryžtą ateičiai žodžiais:
BUDĖJOME - BUDIME - 

BUDĖSIME!

Sukaktuvinis pokylis

„Skautų aido” sukaktį švęsti 
sekmadienio, balandžio 25 d. 
popietę, Jaunimo centro didžio- 
jon salėn susirinko daugiau 
negu 22Q asmenų. Susėdusios 
prie ps. Renatos Borufcki gražiai

dekoruotų stalų, svečius pa
sveikino ir, šventės rengimą ap
tarusi, už aukas ir sveikinimus 
padėkojo žurnalo administra
torė vs Albina Ramanauskienė. 
Programos vedėju pakviestas vs 
Vladas Vijeikis. Akademijos
vietoje, dabartinis „Skautų 
aido” redaktorius vs kun. An
tanas Saulaitis rodė skautiškos 
veiklos vaizdus, suskirstytus į 
keturis ciklus (/''pavadintus: 
„1923-33 m. pasaulis”, „Dęšimt 
skyrių”, „Mūsų didžioji šeima” 
ir „Paskutinis puslapis”. Gaila, 
kad nebuvo jokių žodinių pa
aiškinimų. Vyresnieji, veiklą ir 
skautišką spaudą sekantieji, 
šiaip taip „susigaudėme”, bet 
daugeliui jaunesnių buvo 
neaišku, kur ir kas ten vyksta.

"Skautų Aido” redaktorius 
Antanas Saulaitis, SJ

„Skautų aido” leidėjų vardu 
prabilęs LSS Tarybos Pirmijos 
pirmininkas vs. Sigitas Miknai- 
tis iškėlė skautiškos spaudos 
reikšmę organizacijos veiklai. 
Padėkojęs ir pagarbą pareiškęs 
salėje esantiems redaktoriams 
ir administratoriams, atsiprašė, 
kad programos vedėjo (taupant 
laiką) nebuvo leista pakviest 
juos į sceną. (Gaila!!) Jiems skir
tos dovanėlės buvo įteiktos 
asmeniškai, vakarienės metu. 
Tačiau, prasilenkdamas su 
„nuostatais”, scenon iškvietė ir 
s. Genės Treinienės sukurtą 

dekoratyvinę lėkštę įteikė 
ilgamečiu! technikiniam redak
toriui vs. V. Vijeikiui.

Tarybos pirm. v. s. Sigitas Miknaitis 
ir “Sk. A.” techninis redaktorius, 
v. s. Vladas Vileikis

■ -.'i
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Meninę programą atlikti būva 
pakviestas „Antras kaimas”.

šis laikas galėjo būti panau
dotas buvusių ir esamų redak
torių ir administratorių prista
tymui. Būtų buvę .malonu iš
girsti kiekvieno jų nors keletą

“Skautų Aido” administratoriai, v.s.
Malvina Jonikienė, v.s.
Augustinas Orentas, v.s Albina 
Ramanauskienė 

sakinių. Juk čia buvo jų darbo 
pasiekimų šventė! Kai kurie jų, 
kaip net iš Toronto atvykęs 
buvęs redaktorius vs Česlovas 
Senkevičius, daugumai čika- 
giečių nei nepažįstamas. Deja...

Po gardžios, Ono Norvilienės 
paruoštos vakarienės, „Skautų 
aido” redakcijos „Pelėdų” 
skilties narė vs Janina Mikutai- 
tienė eiliuotais „Atvirukais iš 
pelėdų lizdo” apsakė redakcijos 
darbą. Trankiai scenon įžygia- 

“Skautų Aido” redaktoriai. Sofija 
Jelionienė, Antanas Saulaitis, Alė 
Namikienė, Česlovas Senkevičius, 
Juozas Toliušis.

vęs, raguotais šalmais pasi
puošęs „Tauro rago” orkestras, 
vadovaujamas „maestro” Vlado 
Vijeikio, atliko komiškų dainų 
programą, palydimą namų dar
bo niekur kitur nenaudojamų 
„muzikos instrumentų” ir dvie
jų akordeonų.

Ir šis renginys neapsiėjo be 
laimėjimų. Smagu, kad laimi
kių buvo nedaug ir tie patys ver
tingi.

Dar kurį laiką pabendravę ir 
pasidalinę įspūdžiais skirstėmės 
namo, linkėdami jo darbuo
tojams ištvermės ir vildamiesi 
susitikti, jei ne 100, tai bent 75 
metų „Skautų aido” sukaktyje.

Pagarba visiems šio rengi
nio rengėjams bei talkininkams

IR

“Skautų Aido” 70-čio jubiliejinės 
šventės rengėjai, sėdi: v.s. V. 
Vijeikis, v.s. A. Ramanauskienė,
S J: v.s. A. Saulaitis,

stovi: j.s. B. Stravinskienė, v.s. H. 
Plaušinaitienė, s. N. Užubalienė, jvs 
D. Sruogaitė, s. N. Balzarienė, vs. 
J. Mikutaitienė

Jt

#4
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SUEIGA
Šeštadieni, balandžio 24 d., 2 

v. p.p. Jaunimo centro maž. 
salėje buvo šaukiama „Skautų 
aido” sueiga. Tikėtasi visų ke
turių Čikagos tuntų daly
vavimo. Deja, šie lūkesčiai 
nepasitvirtino. Dalyvavo, tik 
pareigingosios „Kernavės” tun
to sesės, gražiomis gretomis 
salėn įžygiavusios su skambia 
skautiška daina.

Sueigai vadovavo „Skautų 
aido” redaktorius vs kun. An
tanas Saulaitis. Trumpai 
pakalbėjęs apie žurnalą, pakvie
tė sueigos dalyvius įsijungti 
konkursą, atliekant išdalintuo 
sė lapuose nurodytus uždavi 
nius, susijusius su Čiurlionic 
galerijoje vykstančia paroda 
Pasiskirsčiusios grupelėmis pc 
tris, sesės tekinos nubėgo į 
parodą ir, kaip žebenkštys, 
nardė tarp eilėmis išstatytų 
rodinių, ieškodamos vaizdų, at
sakančių į klausimus konkurso 
lapuose. Daugiausiai entuziaz
mo rodė jauiiesnės sesės. Vyres
nės ir suaugusieji nuodugnia: 
apžiūrinėjo parodą, dalinos 

: įspūdžiais.
’ Pasibaigus uždaviniams 

' atlikti skirtam laikui, ver
tintojų komisijai įteikusios 
konkursinius lapus, kernavietės 
gražiai išsirikiavo scenoje. 
Vadovaujant tuntininkei ps. 
Ramutei Kėtnęžaitei, sesės 
dviem-balsais puikiai atliko 
ilgoką skautų dainuojamų 
dainų pynę. Nedidelis chorelis, 
bet taip gražiai- dainavo, kad 
joms baigus, plojome, plojome... 
Norėjosi dar indaujų klausytis, 
bet sueigos vedėjo talkininkės 
ps. Renata Borucki ir vyr. 
skautė Ilona Vaičiulytė skubėjo 
pranešti konkurso duomenis.

Skaučių grupėje pirmą vietą 
laimėjo sesės Indrė Žukauskai
tė, Stefutė Utz ir Eglė Mijavec- 
kaitė iš galimų 120 taškų su
rukusios 113. Antroje vietoje — 
Daina Lukaitė, Birutė Juijonai- 
tė ir Alytė Stankiewicz, su
rinkusios 80 taškų. Trečioje vie
toje — Rima Griauzdytė ir Na
talija Padalino su 62 taškais. 
Paukštyčių grupėje pirma vieta 

teko 26 taškus pelniusioms 
Mildai Bunikytei, Tarai 
Mikužytei ir Alinai Meilytei. 
Antroje vietoje su 22 taškais li
ko Gabrielė Aušraitė, Aušra 
Bužėnaitė ir Lina Augiūtė. 
Įteikus sesėms dovanėles, suei
ga buvo baigta visiems daly
viams ratu sustojus supintomis 
rankomis giedant „Ateina 
naktis”.
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PARODA
;,Skautų aido” sukaktį mi

nint, Jaunimo centro Čiurlionio 
galerijoje vyko dviejų dienų 
paroda, paruošta iš vs Vlado 
Vijeikio turimų rinkinių. 
Parodą paruošė vs V. Vijeikis, 
talkinamas vs Jono Paronio.

74-se didelio formato rėmuose 
po stiklu meniškai išstatyti įvai
rių metų „Skautų aido” nume
riai, įvairūs laikraštėliai ir kiti 
skautiški leidiniai. Gausios nuo
traukos, vaizduojančios lietuvių 
skautišką veiklą Nepriklau
somoje Lietuvoje ir pokario 
metais už Tėvynės ribų — 
Vokietijoje, Anglijoje, Kanadoje, 
Australijoje, Brazilijoje, JAV-se. 
Iš istorinių nuotraukų labiau
siai įsimintina prezidento An
tano Smetonos ir buvusio Lietu
vos Vyriausio skautininko pulk. 
Juozo Barausko (sovietų sušau
dyto Červenėje) didelė nuo
trauka. Labai įdomus įvairių 
skautiškų stovyklų ženklų 
rinkinys, skautiškų specialybių 
medžiaginių ženklų pavyzdžiai, 
stovyklų gairelės ir kt. Paroda 
verta platesnio visuomenės 
dėmesio. Šiais jubiliejiniais 
lietuviškos skautybės metais 
verta ją pakartoti (gal dar 
papildžius ir chronologiškai su
tvarkius) išstatant visuomenei 
prieinamesnėje vietoje ir il
gesniam laikui.

Dainuojančios kernavietės
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Tauro rago orkestras. I eil.: E. 
Butėnas, R. Povilaitis, 2 eil.: A. 
Kezys, M. Jakaitis, J. Paronis, V. 
Vijeikis

MM IS PELEDĘIflN
Pagal rašytoją, v. s. pelėdą Nijole 
Jankutę- Užubalienę.

Ne visi čia minimi faktai atitinka 
teisybę ir jeigu būsiu traukiama į 
teismą, - tai neisiu.

Metu plunksną — atvirukas.
Metu antrą — jau ir du, 
Bet vargiai skaityt norės kas, 
Mažai kam beįdomu.

Jos patarnavo prie stalų. Daina 
Volodkaitė, Danutė Genčiūtė, 
Daina Lukaitė, Onutė Utz, Lisana 
von Braun, Ingrida Bakšytė, 
Kristina Mažeikaitė

“Skautų Aide” buvo krizė: 
Būt, o gal visai nebūt.
Tie, kurie daug metų vežė, 
Baigė jau visai pražūt.

Ir ieškota, ir prašyta 
“Skautų Aidą” paramstyt, 
Vedamųjų pažadėta 
Ir juokelių pripaišyt...

“Mes padėsime”, — lingavo 
Vadų galvos taip oriai.
Ir pelėdom išgaravo 
Sveiko proto likučiai.

Ir štai, jau penkti meteliai 
Ramstom “Aidą” su sparnais. 
Dingo visi pažadėiiai, 
Kapstomės nagais plikais.

Ir taip tupime skausmingos 
Nuolatiniame lizde
Ir be galo mes laimingos 
Su Regienės dūdele.

Randam pundą medžiagėlės 
Mūsų lizdo tarpdury, — 
Tai redaktorius prabėgąs 
Savo darbū sūkury.

Gaunam iš jo atvirukų
Iš Paryžiaus, Lietuvos, 
Iš Brazilijos, Kalkutos, 
Argentinos tolimos.

Nuotraukos iš viso svieto, 
Šviečia ten jauni veidai, 
Išdava tai darbo kieto, — 
Pareiga — šventi jausmai.

Kur tik einam, ten už skverno 
Mes patampome vadus, 
Primename “Skautų Aidui” 
Netesėtus pažadus.

Vienas sako, — “ar žadėjau?” 
Kitas, — “laiko neturiu”, 
Viens, “aš savo atseikėjau”, 
Kits, — anūkus auginu”.

Viskas lieka, taip, kaip buvę, 
Lyg užburtame rate, 
Ir pelėdos vėl linguoja 
“Skauto Aido” vežime.

Bet mes nesame pražuvę, 
Nes stipriu, lygiu pečiu 
.•Skautų Aidą” nuolat stumia 
Brolis ViVi su Vladu.
Viską jisai suplanuoja 
Sudėslioja ir sukarpo 
Viską jisai supešioja 
Ir nelieka niekur tarpo.

Jis tą “Skautų Aidą” myli, 
Kaip skautybė — jam brangus. 
Savo darbą pluša tyliai — 
Užtarnautas jam dangus.

Taip ir gimsta “Skautų Aidas”, 
Mielas, margas, įvairus.
Ir prašvinta mūsų veidas, 
Kai jį gaunam į namus.

Jei suvirpo kam šiandieną 
Sąžinė arba širdis 
Prašome visų, kiekvieną 
Parašyti mums naujieną.

Prižadėkite nors vieną 
Mums atsiųsti gerą dieną. 
Mes dėkosim vis ir vis, 
Bus tai “Aidui” paspirtis.

Pelėda Janina 
Mikutaitienė
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70 Svcil''1''
Skautų Aidas 1923 metais kilo iŠ Šiauliuose buvusios 

Pirmosios Vytauto skautų draugovės. Čia Amerikoje dar 
tebėra gyvi tos draugovės draugininkai: 9ję.u ¥ orke dail. 
s. Česlovas JanuŠas, “Floridoje muz. Petras Armonas, 
Lietuvoje inž. “Eduardas “Budreika ir inž. Eugenijus 
Maksimavižius. Linkiu gražiausios sėkmės.

v.s. Pr. Pakalniškis 
Senis lapinas

Santa Monica, Cfl

'Skautų flirtui" 70 metų! Valio!
Jurgis Cjimbutas
Lietuviškosios škautybės “Fondo 
Vice Pirmininkas

Jau penki dešimtmečiai “Skautų flirtas" leidžiamas už 
tėvynės ribų. “Dievo palaimos, ištvermės ir sveikatos visai 
skautiškai Šeimai.

“(Biru t ė Adomaitienė
“Toronto, “Jjanada

Lietuvių Skautų Sąjungos stiprybė yra mūsų visų 
sutartinis darbas.

Sigitas ir Janina MiknaiČiai

(Jyvuokj mielas Skautų Aide , o su tavim drauge 
tegyvuoja ir tie, kurie tavo puslapius prirašo, juos 
išdailina, tavo egzistencija rūpinasi.

Sofija Jelionienė 
buv. redaktorė

Per 70 metų “Skautų flirtas" lankė skautų namus ir atliko 
dideli darbą skautybei ir jos ideologijai.

v.s. “Birutė “Banaitienė
Seserijos Vyriausia Skautininke ir 

Vadija

Jūsų dėka aš galiu pasidžiaugti ir pagtfinti Žinias. “Tegul 
“Skautų Aidas ” skamba ilgus, tfgus metus.

v.s. Ona Siliūnienė

>af čavĄpte Aja? fift/jc'sc,

rpočez tipažą Ąyi tr/epetą.

sa cJZi 
oy

^luoltoiž
. 1333^

^dcCrt/yc. tfr/y ZZOrtyc'&į

fiMoya..

Linkime ūums ištvermės “Skautų flido"puslapiuose sfileisti 
lietuviškos skautybės groži, kuriuo mudu gėrimės jau virš 
60 metų nuo mūsų' pirmūjų skflutavimo Žingsnelių 
Lietuvoje.

Vjlė ir (jerardas Juškėnai

Su dideliu nekantrumu mes laukiame kiekvieno “Sk, fl." 
numerio norėdami sužinoti, ką veikia kitų rajonų sesės ir 
broliai ir pasisemti naujų Žinių bei idėjų.

“Toronto “Šatrijos” ir “Rambyno" tuntininkai 
ps. Vida ir s. Algis Senkui

Pagarba visiems vadovams, kurie per daugeli metų dirbo su 
meile ir pasišventimu mūsų lietuviškosios skautybės labui.

j.v.s. (jenovaitė “Treinienė
Atlanto (Rajono vadė
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Skutu Aidui 70 tyetiį
Skautybė Vilniuj įkurta, 
ji amžina, tyra jaunu Širdžių liepsna, 
Liepsna, kuriajaunimas degti gali. 
Liepsnojo, plito greitpo visą Šalį.

O Skautų Lidos draugas jos, 
Dgrs gimė augo Lietuvoj, 
Bet įsikūrus skautams Šia. 
jis kelrodis savo dvasia.

Dievui, Dėvynei ir Lrtimui, 
Lamyba taip kilni, Žavi... 
(Pražydusiasjaunas sielas, 
Lraukė pamaži.

(Kjlrėsi skiltys ir draugovės.
Būrėsi tuntai viens po kito. 
O Skautų Lidos ryšis jų — 
Buvo pradžioj, bus ateity.

Idėją skleis ir aprašys...
(Kąir reiks patars ir pamokys...
Daug ateities gražių dienų, 
jis balsas bus Širdžiųjaunų.

(Kunigunda Kpdatienė

Kr, 9 LAi-KRI 1IS 1988 NOVEMBER

skautu sinusJAUNIMO MITAI Mr fl SPALIS ♦ OCTOBER 1985

S3LA5JT1I ASMS

State of Illinois

Office of the Governor
Springfield 62706

Jim Edgar

Governor

March 19, 1993

Father Antanas Sanlaitis 
Editor
Skautu Aidas 
2345 West 50th Street 
Chicago, Illinois 60636

Dear Father Sanlaitis:

■ As Governor of the State of Illinois, I would like to express my congratulations 
to you, the staff and readers of Skautu Aidas on its 69th anniversary.

The Lithuanian American community has been fortunate to have Skautu Adias 
as an excellent source of national and community news. Your publication has 
provided and promoted awareness of issues and events pertinent to Lithuanian 
Americans. It is my sincere hope that this dedicated service will continue for many 
years to come.

Please accept my best wishes on this anniversary.

JE:pm

Sincerely,

i 22
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Postmaster: send all address changes to:

ALp(LKA)3083
1993, Nr. 7

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

Mylėk gyvulėlius!

— Kaip tu gavai tuos drabužius?
— Pirmiausia turi surasti keliautoją.

Dievas Mišių klauso.
— Joneli, — klausia tikybos mokytojas, — ką darė 

Dievas per šešias dienas..
—'Tvėrė pasaulį, — rimtai atsakė Jonukas.
— O ką Dievas darė septintą dieną?
— Ėjo Mišių klausyti, — nemirkčiodamas atšovė 

Jonukasi

Vagis Neturtingojo bute.
Vagis naktį įslinko į neturtingo žmogaus butą ir 

i; graibydamasis aplink sienas ieškojo grobio.
i: Neturtingasis, kuris tuo metu dar nebuvo užmigęs,
: tarė isšigandusiam vagiui:

— Prieteliau, negerą vietą išsirinkai. Nakčia čia
■ deškai to, ko aš ir dieną negaliu rasti.
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