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Be Jūsų, mielieji, nebūtų nei „Skautų Aido”. 
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kas. Pasidalinkite su mumis! Rašykite. Laukiame. 
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c/o „Skautų Aidas”
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Su geriausiais linkėjimais, 
Budėkime kartu,
„Skautų Aido” Redakcijos vardu,

s. fil. Svajonė R. Kerelytė 
Vyriausia Redaktorė
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Ką man sako
Vasario 16-oji?

Tatjana Toločko
12 klasės moksleivė

nacionalinė ' 
M. Mažvydo 
.bihlioiekn .

, HM J m. birželio 14 d. 
keturiolikmetis Tatjanos se
nelis .Jonas MatačiGnas w 
t isti šeima buvo ištremtas Į 
Sibirą. lik 1988 m. jum pa
vyko grįžti t Lietuvą. 199(1 
m. L Matači finas šužinojd 
apie Vilniuje įsikūrusią mo
kyklą tremtinių vaikams, Tai 
buvo puiki galimybė ja vari 
kalciams atvažiuoti į Lietu
vą, išmokti lietuvių kaibbš 
bei susieti savo gyvenimą šit 
bočių žeme 1991 m. Tatja

"Vasario 16-oji - tai vil
ties ir pasitikėjimo savo atei
timi diena. Ta diena - Šviesos 
spindulys, ryškus ženklas tos 
krypties, kuria Lietuva-turi 
eiti. Tai diena, kurią Lietuva 
pamini jau 80-ąjį kartą", - 
perskaičiau žodžius, parašy
tus stende, skirtame Lietuvos 
Nepriklaūsoniybei paminėti. 
(rašyta 1998 rrietais-red.) 
Juos galėjo perskaityti dau
giau negu 200 žmonių, nes 
stendas kabo mūsų mokyklos 
antrame aukšte. Kai stovėda
ma per pertrauką skaičiau, 
prie manęs nebuvo priėjęs nė 
vienas mokinys, niekas nesi
domėjo, kas parašyta. Nejau
gi niekam nieko nesako Va
sario 16-oji - Lietuvos Nepri
klausomybės diena?!

Man ši data yra ypatinga. 
Prieš 80 metų ji lėmė Lietu

na su vylesniąja seserimi ir 
jaunesniuoju broliu atvyko | 
"lietuvių namus". 1998 m. 
ji baigė šią mokyklą if (Mtetr 
sėkmingai studijuoja Vilno
je. Deja, senelis jau nebė- 
sužinos, kaip susiklostys 
anūkų gyvenimas - 199Jm. 
J. MataČiOnas mirė. Sis 
šviesios atminties žmogus 
korė eiles. Jo eilėraštis ’j 
Lietuvą grįžtam" tapo mo
kyklos himnu.

vos ateitį. Tą dieną daktaras 
Jonas Basanavičius ir daug 
kitų lietuvių inteligentu pasi
rašė Lietuvos Nepriklauso
mybės aktą. Tai buvo labai 
drąsus ir sėkmingas žingsnis. 
Lietuva tapo laisva. Visi lai
mingi, ašarų pilnomis akimis 
tarė J. Basanavičiui:

Mintis tavo užžiebė aušrą 
■Tėvynės nakties glūdumoj 
Ir kelią tautiečio nušvietė 
Tamsioj, ūkanotoj dienoj.

Kokia garbė turėti tokių 
žmonių, kaip J.Basanavičius! 
Laimingas tas, kuris tą dieną 
buvo Štralio namuose ir išgy
veno tą pakilią akimirką. Aš 
nepatyriau tos laimės, bet da
bar kiekvienais metais išgy
venu ją.

Kasmet Vasario 16 dieną 
žmonės giedojo Himną. Tie
sa, tik 20 metų jie giedojo 

drąsiai ir aiškiai. Paskui be
veik pusę amžiaus žmonės už 
jį buvo tremiami, nes Lietuva 
buvo okupuota. Devintajame 
dešimtmetyje jų balsai stiprė
jo, drąsėjo, ir 1990 m. kovo 
11 d. "užtvanka” griuvo: dai
na kaip didžiulė nesustabdo
ma upė prasiveržė iš žmonių 
širdžių. Uždainavo visa Lie
tuva:
Geltona spalva - tai saulė. 
Žalia - tai laukų spalva, 
Raudona - tai mūsų kraujas. 
Kartu jos - tai Lietuva.

Kiekvienas suvokė, kad 
be Sąjūdžio nebūtų didžiojo 
Lietuvos atgimimo. Aš žinau, 
kad be jo nebūtų įkurta mo
kykla "Lietuvių namai". Čia 
mokosi likimo po visą pasau
lį išblaškytų lietuvių vaikai ir 
vaikaičiai. Tik atgintus Lietu
vai, atkūrus jos Nepriklauso
mybę, jie lyg paukščiai į Tė
vynę grįžta. Ir aš sugrįžau...

Aš esu laiminga, gyven
dama laisvoje šalyje, maty
dama plevėsuojančią trispal
vę mėlyno skliauto fone. 
Apima nepaprastas džiaugs
mas, kai Vasario 16-ąją da
lyvauju mokyklos minėjime, 
šoku, apsirengusi tautiniais 
drabužiais.’Turiu būti jų ver
ta. Mano pareiga - saugoti 
Nepriklausomą Lietuvą ir 
viską, kas vertinga ir brangu: 
istoriją, kultūrą, kalbą. Be šių 
vertybių nebus nei tautos, nei 
valstybės, nei ateities. Todėl 
Vasario 16-oji - tai kelias į 
ateitį. Ši diena teikia geres
nio, šviesesnio gyvenimo vil
tį. Regiu šviesią, dorą, sąži
ningą savo Tėvynę XXI-aja- 
me amžiuje.

D i na

3



Lietuvos valstybės ženklas yra vytis (vytis yra 
/yriškos giminės daiktavardis; kilmininkas ko? vyčio; 
įaudininkas kam? vyčiui; galininkas ką? vytį; įnagi- 
rinkas kuo? vyčiu. Nereikia šio žodžio maišyti su 
moteriškos giminės daiktavardžiu „vytis”, kuris reiškia 
ploną rykštelę, žabą; žalią lanksčią medžio šakelę. 
Vytis-rykštė linksniuojama taip: ko? vyties; kam? 
vyčiai; ką? vytį; kuo? vytimi ir t.t.)

Vytis vaizduoja raitelį-karžygį, jojantį šuoliuojan
čiu žirgu. Raitelis aukštai iškėlęs kalaviją, su riteriš
kais šarvais ir skydu, kuriame matome dvigubą kryžių. 
Vėliau šis kryžius buvo pavadintas Vyčio kryžiumi.

Seniausias vytis, išlikęs iki mūsų laikų, yra mone
tose ir antspauduose, siekiančiuose Algirdo ir Kęstu
čio laikus. Tačiau yra nuomonių, kad vytis jau buvo 
vartojamas ir karaliaus Mindaugo viešpatavimo 
metais. (1236-1263). Seniausiuose išlikusiuose pini
guose vienoje pusėje yra vytis, o kitoje — Gedimino 
stulpai. Išlikę antspauduose vyčiai siekia Algirdo, Vy
tauto Didžiojo ir Jogailos laikus.

XIX a. kilus lietuvių tautiniam sąjūdžiui, senasis 
Didžiosios Lietuvos kunigaikštystės ženklas-vytis — 
automatiškai buvo pasisavintas ir tapo laisvės siekio 
simboliu. Niekas nekėlė jokio klausimo dėl jo spalvų 
vytis buvo baltas raudoname dugne. Toks jis priimtas 
Valstybės Tarybos ir įrašytas Lietuvos konstitucijoje. 

(iš Lietuvių Papročiai ir Tradicijos Išeivijoje —
D. Brazytė-Bindokierie)

o v

■SM1IBIIM

Vytautas (1385)

Jagėla (1379)
Zygmantas Augustas (1567)
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Senovėje buvo įprasta turėti ne tautines, bet 
valstybines vėliavas. Neturėjo tautinės vėliavos ir Lie
tuva. Didžiosios kunigaikštijos valstybinė vėliava buvo 
raudonos spalvos su baltu vyčiu. Ši vėliava buvo 
vartojama per visą Lietuvos istorijos laikotarpį.

Tautinio atgimimo laikotarpiu (XIX a. pabaigoje 
ir XX a. pradžioje), lietuviai kovojo ir siekė laisvės 
savo kraštui. Tačiau buvo nemažai tokių, kurie 
netikėjo laisvu rytojumi. Jiems būtų užtekę, jeigu 
rusų caras būtų sutikęs duoti Lietuvai daugiau teisių 
arba savivaldą, visiškai nenutraukiant ryšių su Rusija. 
Tokia išeitis atrodė labiau pasiekiama.

Po 1905 m. revoliucijos, o ypač Pirmojo pasauli
nio karo metu, lietuvių viltys atkurti nepriklausomą 
valstybę smarkiai augo. Pasirodė, kad Rusijos impe
rija nėra jau tokia nenugalimama, o carų valdžia — 
visagalė. Nepriklausomybės prielaida jau buvo ne tik 
įmanoma, bet visai galima. Tuo metu iškilo ir nepri
klausomos Lietuvos valstybės vėliavos klausimas.

Šis klausimas buvo ypač plačiai svarstomas 1917 
m. Vilniaus Konferencijos metu. Pagaliau vėliavos 
reikalo sprendimas pavestas Lietuvos Tarybai. Buvo 
siūloma panaudoti vieną iš senųjų Lietuvos kuni
gaikštijos vėliavų su žinomais vyčio, Gedimino stulpų 
ženklais. Taip pat buvo sukurti net keli nauji vėliavos 
projektai. Sudaryta vėliavos komisija iš dr. Jono 
Basanavičiaus, dail. Antano Žmuidzinavičiaus ir Tado 
Daugirdo, pateikė pasiūlymą, kurį Lietuvos Taryba 
priėmė 1918 m. balandžio 19 d. Priimtoji Lietuvos 
vėliava buvo sudaryta iš trijų išilginių, vienodo pločio 
juostų: geltonos, žalios ir raudonos. Šios spalvos, 
pasak dr. J. Basanavičių, buvo parinktos dėl to, kad 
jos dažnai sutinkamos lietuviškuose liaudies audi

niuose ir kitame liaudies mene. Jos dar buvo aiškina
mos taip:

— geltona — derlingi Lietuvos laukai, geltonuo
jantys nuo prinokusių rugių, kviečių, linų ir kitų javų;

— žalia — tautos gyvybės (kaip ir ta spalva 
gamtoje) simbolis;

— raudona — kraujas, pralietas, ginant Lietuvos 
laisvę.

Priimtoji Lietuvos vėliava taip pat buvo įrašyta į 
Lietuvos konstituciją. Pirmą kartą trispalvė viešai 
iškelta 1918 m. lapkričio 11 d. Vilniuje prie Valstybės 
Tarybos namų. Ji buvo plačiai naudojama Lietuvos 
nepriklausomybės metais iki pirmosios bolševikų 
okupacijos 1940 m. birželio mėn.

(iš Lietuvių Papročiai ir Tradicijos Išeivijoje —
D. Brazytė-Bindokien'e)

o
TAUTOS VĖLIAVA

štai, vėl Lietuva Viktoras Šimaitis 
Iš mirties prisikėlė,
į žydrių padangę Trispalvę iškėlė!
Tenai jinai plazda,
Kaip saulės giesmė!
Ką reiškia jos spalvos? 
Kokia jų prasmė?

Geltona — 
Tai, derliui prinokę, 
Kviečiai gintariniai, 
Tai rudenio sodai 
Ir vaisiai auksiniai! 
Tai krašto šviesios 
Ateities spinduliai, 
Įsmigę lietuviui 
j širdį giliai!

Žalia
Tai žemė gimtosios 
Miškų nuostabumas, 
Jos pievų, lankų 
Aksominis žalumas, 
Tai, Dievo siųsta, 
Mums viltis iš' dangaus, 
Kad laisvas žmogus 
Niekados nevergaus!

Raudona —
Tai kraujas Tėvynės, 
Už laisvę išlietas, 
Tai skausmas, vergijoj 
Tautos iškentėtas, 
Tai ašaros motinų 
Taigos tremty, 
Tai ilgesio žodžiai, 
Mirty ištarti!

Iškelkim trispalvę, 
Ne kruvinų kardų, 
Apginkim Tėvynės 
Ir garbę ir vardų! 
Pasaulio Tvėrėjo 
Ranka mums padės, 
Ir Lietuvai laisvė 
Per amžius spit dės!
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Sausis tai pirmasis metų mėnuo. Lietuvoje tuo 
metu yra gili žiema. Visa gamta padengta storu 
sniego sluoksniu. Visos upės, upeliai, ežerai po ledu. 
Jeigu sninga, tai sniegas smulkus, „sausas”, vėjo

Vasaris tai mėnuo, kur jau po truputį žiema eina 
prie galo. Žmonės pradeda galvoti į vasaros pusę — 
apie vasaros darbus ir aplamai apie vasarą. Vasario 
mėnesį prasideda pirmieji atodrėkiai. Saulutė jau

pustomas. Nedrebia šlapiu, sunkiu, palaidinio sniegu. 
Lietuvoje tuo metų laiku „sausa”, tai ir mėnuo 
pavadintas sausio vardu. Naujieji metai, tai simbolis 
naujos pradžios, naujų jėgų ir vilčių. Senovėje Nau
jųjų Metų išvakarėse būdavo įvairių būrimų iš kurių 
žmonės paskui spėliodavo ateitį: pvz., ar mergelė tą 
metą ištekės, ar bernelis susiras sau žmoną, ar bus 
derlingi ir saugūs metai, ir t.t. Naujųjų Metų išvaka
res senovėje vadindavo „Mažos Kūčelės”, kadangi 
būdavo valgomi panašūs valgiai kaip ir per Kūčias. 
Stalas būdavo lygiai toks gausus. Kokia Naujųjų Metų 
Diena, tai toki bus ir visi metai.

Sausio mėnuo ne tik atmintinas užtai, kad yra 
Naujieji Metai, bet tuo pačiu mūsų tautai yra labai 
liūdnas, kadangi 1991 m. sausio 13 d. vyko baisioji 
tragedija prie Vilniaus bokšto, kaip tūkstančiai mūsų 
lietuvių buvo sutriuškinti tankais ir sužeisti. Visas 
pasaulis matė ir stebėjo šią baisią Lietuvos tragediją. 
Daugelis iš mūsų stebėjome televiziją ir klausėmės 
radijo, verkėme ir laukėme ar nepamatysime savo 
artimųjų ir mylimųjų Lietuvoje žuvusiųjų sąraše. 

truputį skaisčiau šviečia. Visi jaučia, kad dar ne 
pavasaris, bet oras pavasarėja, arba vasarėja. Gam
toje jau vasaris.

Vasario mėnesyje mes švenčiame Vasario Šešio
liktąją, prisiminant Lietuvos Nepriklausomybę, kuri 
buvo paskelbta 1918 m. vasario mėn. 16 d., Vilniuje. 
Tai mūsų tautos nuostabaus džiaugsmo šventė. Mes 
šią šventę prisimename minėjimais, koncertais, ir t.t.

Vasario mėnesyje minime skautams ypatingą 
dieną —- tai Susimąstymo Diena. Si diena yra vasario 
mėn. 22 d. (Lord Baden Powell gimimo diena). Šią 
dieną visi skautai „susimąstome” ir pagalvojame apie 
visas/us plačiai išsisklaidžiusias/ius seses ir brolius 
visame pasaulyje. Yra gražus paprotys, kadangi 
duoda mums progos pagalvoti apie vieni kitus ir tuo 
pačiu pagalvoti apie skautybės prasmę ir ar mes iš 
tikrųjų gyvename Dievo, Tėvynės ir Artimo gerovei 
kaip ir pažadėjome.

Kiek daug progų, kiek daug švenčių, kiek daug 
gražių papročių — tai mūsų istorija ir mūsų dabartis.

Sesė Svajonė

uiueildlb Kivaaoaui. uuiujc .. .
Didžiulis krokodilas dantimis gyvenęs gyvis turėjo labai

kietą galvą.
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Pasibaigus Pirmam Pasauli- Vokietija, Lenkija, o prancūzai
niam karui (1918), nepriklausoma 
Lietuva siekė atstatyti savo valsty
bę etnografinėse ribose, t.y. Ma
žąją Lietuvą sujungti su Didžiąja 
Lietuva. Bet čia įsikišo to laiko 
sąjungininkai (aliantai) Prancūzija, 
D. Britanija, Italija ir Japonija, 
kurios, susirinkusios Versalyje 
(Prancūzijoje) nutarė Klaipėdos 

norėjo jį valdyti.
1921 m. lapkričio 11 d. Lietu

vos seimas priėmė rezoliuciją 
reikalaujančią Klaipėdos krašto 
prijungimo prie Lietuvos. Prancūzų 
civil, komisaras Petismė stengėsi 
Klaipėdos kraštą paversti niekam 
nepriklausančia laisva teritorija.

1923 m. sausio 15 d. Mažosios 
Lietuvos sukilėliai, padedami Didž. 
Lietuvos savanorių, užėmė visą 
Klaipėdos kraštą ir Klaipėdos 
miestą, kuriame dar bandė pasi
priešinti prancūzų įgula su komi
saru Petismė. Lietuviai šį karinį 
pasipriešinimą palaužė.

Sukilėlių direktorija, vadovau
jama E. Simonaičio, perėmė Klai
pėdos krašto valdžią.

1923 m. sausio 24 d. Lietuvos 
seimas, išklausęs min. pirm-ko E. 
Galvanausko pranešimo ir Maž. 
Lietuvos gelbėjimo komiteto Šilu
tėje pasirašytos deklaracijos, pri
ėmė Klaipėdos kraštą ir Didžiosios 
Lietuvos ribas.

Sesė Birutė V.

kraštą atjungti nuo Vokietijos, bet 
neatiduoti Lietuvai. Jų nuomone 
Nemuno kairiame krante Kiyžiuo 
čių, Prūsijos karalių ir Vokietijo: 
įtakoje gyventojai buvo per daug 
suvokietinti ir neturėtų būti pri
skirti prie Lietuvos. Iš tikrųjų, 
aliantų pagrindas buvo grynai 
ekonominis. Jie norėjo pasilaikyti 
Klaipėdos uostą ir jos kraštą savo 
žinioje ir naudotis uosto pelnu. 
1920 m. vasario mėn. vokiečių 
kariuomenė iš Klaipėdos krašto 
išėjo, o atėjo prancūzų kariška 
įgula.

Mažosios Lietuvos gyventojai 
pradėjo prašyti Lietuvos vyriausy
bės Klaipėdos krašto prijungimo 
prie Lietuvos, kai tuo pačiu metu, 

Klaipėdos kraštą norėjo prisijungti

Klaipėdos sukilimo kovotojai
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Pradedame metus, kurie Lietuvių Skautų Sąjun
gai, veikiančiai Australijos, Europos, JAV, Kanados 
ir Pietų Amerikos rajonuose, yra gražių, svarbių 
prisiminimų metai. Daugelis mūsų vienetų — esamų 
ir buvusių ir ypatingai jų vadovai 1999 metais švenčia 
brangų 50-tį. Nors pirmieji mūsų vienetai užjūriupse 

•r. steigėsi jau 1947 m. (Australijoje), 1948 m. (Anglijoje 
ir Kanadoje),
vienetus, kuris buvo įsteigti prieš 5$ metų. Su 
džiaugsmu ir pag&rtei ffiįtdKlė VatfeWUS padėjusius tą 
kilnų darbą.

Anglijoje 194-9'hl. buvo fsteigti du vienetai: 
„Vytauto Didžio^”" jtftl&l draugovė Alsagerio šeimų 
stovykloje, včfiąpE jįfcj 1970 H), veikusi Stoke-on-Trent 
vietovėje; drairsninkisBi^ššl. Eimutis Šova ir Nottin- 
ghame skautų 
mas ps. J. Trečioką. Į , >

Melbourne „Viktorijos-Tasmanijos” tuntas 
įsteigtas 1949 m. birželio 6 d., t-kas ps. A. Liubinskas. 
Šiuo metu šis tuntas yra „Džiugo” tuntas. Pažymėti
na, kad trečiasis tunto t-kas ps. J. Makulis 1950 m. 
įsteigė pirmąją Australijoje savaitgalio lituanistinę 
mokyklą, kurią globojo tuntas.

„Aušros” tunto pradžia Sydnejuje buvo 1949 m. 
lic^B PBk S, UbMtienės suorganizuota

BM plTMūoju tuntininku

Asl^alijos rajono 
knyg°ie 

sako: ^ef rajono skabią grdas yra. praėjusi žymi 
lietuvių jaili®®Hiiiiii^iĮB;§kautybė esa-

ii:

suji::::: 
Itnthht:

skautų ir sksučpf vądavų suyažjčrimjis:
Rajono vadiiiiieri • melu. buvo s/dŠĮ-tSĮerĮiitiB-’-™ 
visiems gerai-Stomas"rašytojas Rpmutalčlas Spaliu 
Seserijos vadĮB&IPo s. Ona

Australijriš rajone 50-$d ženkle yrą vjįgą eilė 
vienetų. 1949 m. AustrąlĮibSilfelateiąi-gksiitąjiiyadovai 
suruošė jau antrąjį są^si^a^rin^MEibourne.

„Pietų-Vakaių AustrąĮjpsi” tutm$ Adelaidėje 
įsteigtas prieš 50;;tftfi^::dal)aE:;yadinąųRas „Vilniaus” 
tuntu ir kąip, kad rašOltfta knygoje „Lietuviškoji 
Skautija”, d tog>a»isaa pintųjų skautų organizavimu 
nuo 1949 m. rupinei pa, V Ilgūnas.

Bonegil^įįiil^BVėje buvo suorganizuota „Balti

jos” vietininkijos vietininkas — ps. V. Jankus ir 
skautų vyčių būrelis, kurio vadovu buvo ps. A. 
Talačka. Skautų ir skaučių d-vės d-ku buvo psl. J. 
Naujalis. Šitie vienetai buvo prieglobstis vis naujai 
atvykstantiems imigrantams, laukiantiems paskyrimų 
į darbus ar kitas stovyklas.

lilB^iŠaugelis skĮta^^vienstų buvo įsteigti 
jlBillBBIIIi

ifiBtii^įHitajone, BoSi&M fiš JfH d- sl- p- Pel- 
lsSi!Bl3ė pirmąją lihiiliidhiklĮįSueigą, kurioje 

■HlW^buvo išriBSiyiihpiiįii^tnas Končius.
ii

RBIBS&0 istei8®■■■l°stono vieti-
!!£■

^^į-]KiH&ortas ir s. V.
HtH:

B:
Riiseckienės 

g B® ||S®®BMP sueigai, savo
$Į - ^®OO^š£bmguolę Rusec-
kai^l|i||Ifljiljl|1  &> pirmoji vėliau 

sudarytos „^žfr^g^^elminkijos vietininke.

Rochesteryje skautus 1949 m. pradėjo organizuoti 
Ona ir Aldona Ščiukaitės ir Antanas Paužuolis. Tais 

pačiais metais jau veikė vietininkija po 5 metų 
pavadinta „Dainavos” vardu.

Philadelphijos „Šešupės” tuntui pradžią davė vs. 
M. Barniškaitės sukviestas skaučių būrelis 1949 m. 
Tuntas gyvavo 10 metų, paskui po pertraukos 1967
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m. vėl skautiškoji veikla atgijo „Žemaitės” ir „J. 
Lukšos” draugovėse; vadovai — si. D. ir ps. G. 
Surdėnai.

JAV Vidurio rajone 1949 m. devyni vienetai, 
vėliau išaugę į gausią skautišką šeimą, įžiebė savuo
sius laužus.

Chicagoje liepos 30 d. įsteigtas „Aušros Vartų” 
tuntas, t-kės. Nina Grigaliūnienė-Norienė. Rugpjūčio 
25 d. įvyko skautų „Žalgirio” (1951 m. pavadinto 
„Lituanica”) tunto steigiamoji sueiga; pirmasis 
vadovas vsl. Liūtas Grinius. Rugsėjo 10 d. vsl. L. 
Griniaus sukviesta įvyko steigiamoji Chicagos skauti
ninkų,-ių ramovės sueiga, kurioje pirmininku buvo 
išrinktas vs. E. Korzonas.

Skautija” pradėdamas Kanados rajono veiklos apžval
gą rašo: „Su pirmaisiais ateiviais Kanados miškuose 
ir kasyklose spontaniškai steigėsi skautų vyčių būre
liai, padėję tvirtus pagrindus skautiškai veiklai, kuri 
po metų kitų jau plito Montrealyje, Toronte, Hamil
tone, Londone, Niagaros pusiasalyje ir kiek vėliau 
Delhi.

Ne vienas brolis, palikęs plačiuosius Kanados 
miškus ir giliąsias kasyklas, į Torontą atsivežė nežino
mų lauželių žiežirbas, kurios čia suliepsnojo naujais 
laužais, subūrusiais visus tuos, kuriems skautybė liko 
sava, brangi ir įdomi, dėl kurios nebuvo gaila nei 
laiko, nei pirmųjų uždarbių.”

Pirmieji skautiškos veiklos — busimojo skautų 
tunto „Rambyno” Toronte organizatoriai buvo vs. VI. 

Morkūnas, vs. VI. Šarūnas, vsl. L. Kalinauskas, vsl. J. 
Matulaitis, vsl. F. Mockus, vs. V. Skrinskas.

1949 m. Toronte susiorganizavo jūrų skautų 
„Lietuvos kunigaikščio Vaidoto” laivas, vadovaujamas 
vs. B. Vaškelio. Tais pačiais metais pradėtos steigti 
vilkiukų draugovės. Pirmoji skaučių vadovė Toronte 
buvo ps. R. Jasiūnaitė-Kuprevičienė.

Montrealio skautų,-čių pirmieji vadovai buvo ps. 
Irena Kemežytė-Lukoševičienė, sv. J. Parojus, sv. St. 
Naginionis, sv. J. Ramanauskas.

Londone vyr. skaučių būrelio steigėjos 1949 m. 
buvo A. ir B. Dragūnavičiūtės ir A. Juodagalvylė.

Niagaros pusiasalyje prieš 50 metų buvo įsteigtas

Clevelande pirmuosius skautų vienetus, iš kurii 
išbujojo „Pilėnų” ir „Neries” tuntai, 1949 m. ruden 
pradėjo organizuoti vs. V. Kizlaitis, skaučių — vs. dr. 
D. Kesiūnaitė ir vs. S. Radzevičiūtė. Tais pačiais 
metais pradėjo veikti ir Clevelando skautininkių d-vė, 
vadovaujama vs. dr. D. Kesiūnaitės.

Detroite pirmąją skaučių „Neringos” skiltį, iš 
kurios už pusmečio išaugo „Gabijos” skaučių tuntas, 
1949 m. rudenį įkūrė s. P. Pajaujienė.

SkautiškosveiklosužuomazgaOmahojeprasidėjo 
lapkričio 26 d., kai 12 skautų ir 8 skautės susirinko j 
steigiamąją sueigą, o sekančią dieną buvo įsteigtas ir 
skautų vyčių „Dariaus ir Girėno” būrelis. Abiejų 
sueigų organizatorius buvo s. J. Sakalas.

Vs. Česlovas Senkevičius knygoje „Lietuviškoji
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jūrų skautų laivas „Baltija”, vslt. B. Simonaitis. Taip 
pat sudarytos skautų ir skaučių skiltys vadovaujamos 
V. Bersėno, A. Šurkos, N. Eižinaitės ir N. Bersėnai- 
tės.

* * *
Pietų Amerikos rajone, Buenos Aires priemies

tyje Avellanedoje 1949 m. balandžio 24 d. s. Viktoras 
Lesniauskas ir si. Vytautas Namikas sušaukė steigia
mąją sueigą. Sudaryta „Pirmoji lietuvių skautų,-čių 
draugovė Argentinoje”.

Venecueloje metų pradžioje Maracay mieste 
steigiamojoje sueigoje dalyvavo vyr. sk. A. Diržienė, 
G. Grosaitė, G. Grosas, A. Gineika ir ps. V. Venc
kus. Rugsėjo 15 d. Valencijos mieste įvyko pirmoji 
jaunesniųjų skaučių sueiga, vadovė A. Žalnieriūnaitė.

* * *

Visiems mūsų vadovams tinka buv. „Baltijos” 
skautų tunto Detroite iuntininko s. J. Jurgučio 
žodžiai: „Nuo vietininkijos įsteigimo dienos „Baltijos” 
tunto vadovų rūpestis — lietuviškasis jaunimas, laisvė 
Tėvynei, bendras darbas lietuvių visuomenėje.”

Lenkiame galvas išėjusiems Namo, nuoširdžiai 
apkabiname 50-tį švenčiančius.

A. Namikienė

AČIŪ TAU, DIEVE

Ačiū Tau Dieve, už atmintį duotą, 
Už tyrą džiaugsmą jaunų dienų , 
Pirmą lopšinę, mamos dainuotą, 
Angelą sargą, aidus giesmių,

Ačiū už sostinę Vilnių, už seną, 
Už sraunią Nerį, už tris kryžiuj
Čia kunigaikščiai amžius gyveno, 
Čia Aušros Vartai globoja mus.

Ačiū užpajūrio smėlį tėvynėj,
Pilis kai statėme prie Baltijos,
Ačiū už pagarbą mūsų didvyriams, 
Ačiū už ilgesį meilės taurios.

Ačiū už pirmąjį žiedą palaukėj, 
Rūpintojėlį, senus klevus,
Debesį baltą padangėj plaukiant, 
Velykų varpą, kviečiantį mus.

Ačiū Tau, Tėve, už rugio varpą, 
Kasdienę duoti ą m ūsų n am uos;
Sakei ateisi į mūsų tarpą, 
Dvasia ramybės, sakei,paguos.

Ačiū Tau, Dieve, už gimtą žodį, 
Už bočių žemę tenai, toli,
Tu mus ir myli^Tu ir paguodi, 
Ačiū, kad tarpe mūsų esi.

' Sesė Rita
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BERNADETA 1-7-1844 - 4-16-1879

Pereitame šimtmetyje pietų Prancūzijoje gyveno 
gausi, neturtinga Soubirous šeima. Keturiolikmetei  jų 
dukrelei Bernadetai 1859 m. Vasario 11d. Pasirodė 
Švč. Mergelė Marija. Tai įvyko Mesabielle uolos 
įdubime prie Gavės upės kranto, kai Bernadeta rinko 
kurui žabus. Švč. Mergelė išmokino Bernadetą gražiai 
persižegnoti ir pamaldžiai kalbėti Rožinį. Šeima 
bijojo, kad tai nebūtų piktosios dvasios apgavystė ir 
liepė Bernadetai Pasirodžiusią apšlakstyti švęstu 
vandeniu. Marija tik nusišypsojo ir sužibo dar labiau. 
Ji prašė Bernadetą ateiti prie uolos 15 dienų ir kartu 
su ja kalbėti Rožinį už nusidėjėlius; jos prašymas 
buvo, kad žmonės darytų atgailą ir daug melstųsi už 
nusidėjėlių atsivertimą.

Vasario 25 d. regėjimo metu iš uolos ištryško 
šaltinis. Bernadeta iš jo atsigėrė ir su tuo vandeniu 
nuprausė savo veidą. Per parą tas šaltinis duoda apie 
122,000 litrų vandens. Iš pradžių žmonės juokėsi, bet 
kai aklas nusiprausė šaltinio vandeniu ir praregėjo, 
daug ligonių pradėjo ten važiuoti, semti vandenį, jį 
gerti ir su juo praustis. Užregistruota daug pagijimų. 
Iš pradžių nei vietos klebonas nei vyskupas netikėjo 
tais pasirodymais: Bernadeta buvo jauna, neturtinga, 
nemokyta ir silpnos sveikatos. Klebono liepta ji pa
klausė Apsireiškusios vardo ir gavo atsakymą — Aš 
esu Nekaltas Prasidėjimas.

Marija prašė ten pastatyti bažnyčią. Per trejetą
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DANGAUS KARALIENE

Liurdo giesme

Dangaus Karaliene, Marija meili.
Mes sveikinam Tave visa širdimi.
Sveika, sveika, sveika Marija!.. (2 k.)

Kai audros mus blaško, keliauti sunku, 
Padėki, Marija, tikru gerumu.
Sveika, sveika, sveika Marija!.. (2 k.)

Nurodyk žmonijai ramybės takus, 
Globok mus, Marija, kaip savo vaikus. 
Sveika, sveika, sveika Marija!.. (2 k.)

Mariją mylėti nūn trokšta širdis, 
Jos garbei pašvęsti dienas ir naktis.
Sveika, sveika, sveika Marija!.. (2 k.)
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metų įvyko apie 100 išgijimų, ir Tarbės vyskupas, 
komisijai patvirtinus, pripažino apsireiškimus esant 
tikrais. Skulptorius Fabischo padarė Marijos statulą, 
kuri 1864 m. buvo pastatyta pasirodymų vietoje.

Dabar Liurde yra trys didelės bažnyčios, kurias 
žmonės lanko iš viso pasaulio; jų tarpe yra labai daug 
ligonių, ir šimtai gydytojų tiria stebuklingus pagijimus. 
Čia žmonės pasveiksta ne tik kūnu, bet atgimsta ir 
dvasiniai.

Bernadeta 1866 m. įstojo į Šalpos Sesių Ordiną 
(Sisters of Charity) Nevers mieste. Ten ji mirė, 

būdama 35 metų. Tyrimai 1909 m. parodė, kad jos 
kūnas negenda; 1933 m. ji buvo paskelbta šventąja.

Dabar Bažnyčia kiekvienais metais vasario 11 d. 
švenčia Švč,. Marijos Apsireiškimą Liurde. Ši vietovė 
yra viena iš labiausiai lankomų vietų. Dauguma 
parsiveža šaltinio vandens ir meilės bei taikos dvasią. 
Laimingi mes, kurie galime Dangaus Karalienę 
Mariją vadinti savo Motina.

Sesė Rita
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JMS417TĖM S Augustaitytė-Vaičionienė
1949 m. LSS Vyriausia Skautininke

Kai sužiba danguj žvaigždė vakarė
Ir kyla Viešpačiui graudi malda, 
Tu atsimink, ką Kristus tarė 
Žvejų laivelyje tada!

Kas su manim gyvent išėjo, 
Tam mano ištiesta ranka.
Ir susiglaus sparnai plačiausio vėjo
Po kojų atsiguls nurimusi banga.

Tau benešant mažytį žiburėlį, 
Padus sužeis aštri laukų žolė...
Tik neužmiršk, ką medis anuomet iškėlė — 
Ir atsiklaupk prie kryžiaus pakelėj...

Jei tave žmonės ir draugai paliktų, 
Aš tavęs nepaliksiu pakelėj vienos. 
Uždengsiu nuo pelėdų klyksmo pikto 
Pakol visi kraštai pasaulio įdienos.

Kai rytą saulė, bedugnes nušvietus,
Tau kaktą skaidrybe palies,
Pakviesiu pas save į iškilmingus pietus
Iš Nemuno gražios šalies.

Sužibus žvaigždei danguje vakarei, 
Susimąstyki, pagalvok, nurimk — 
Ir patikėki viską Dievo valiai — 
Draugovę, skiltį — viską kas yra aplink!

Prieš 25-rius metus tarėme „Sudiev”
v.s. Juozei Augustaitytei-Vaičiūnienei

Šių metų vasario 28 dieną 
sukako 25 metai, kai Čikagoje 
mirė buvusi LSS-jos Vyriausia 
Skautininke v.s. Juoze Augustai- 
tytė-Vaičiūnienė, skaute išbuvusi 
49 savo amžiaus metus. Per visą 
jos 78 metų gyvenimo kelionę ji 
buvo atsidavusi pamiltam pedago
gės ir skaučių vadovės darbui, 
laisvalaikį (nors jo apsčiai ir nebu
vo) skirdama kūrybai — eilių 
rašymui.

Nuo pat 1925 m., kai ji buvo 
pakviesta būti Marijampolės miš
raus tunto skaučių skyriaus vedėja, 
vėliau, įsikūrus skaučių tuntui, 
tuntininke, o dar vėliau, jau išeivi
joje tapusi Vyriausia Skautininke, 

vedė skautes „Lietuvos keliu”, visu 
atsidėjimu keldama jų tautinę 
sąmonę. J. Augustaitytės-Vaičiū
nienės įsijungimą skautiškon veik- 
lon apsprendė jos susidaryta nuo
monė, kad pedagogės darbas Ry
giškių Jono gimnazijoje ir skau
tiška veikla jos mokinių tarpe 
tampriai rišis. Tai ir buvo jos didy
sis, dvilypis rūpestis. Taip palankiu 
sutapimu jaunos mokytojos gyveni
mo kelyje neatmezgamu mazgu 
susirišo pedagogės darbas ir skau
tiška veikla. Jie vienas kitą papil
dė: padėjo jai pažinti savo moki
nes, suartėti su jomis Dievo, Tėvy
nės ir Artimo meilės tarnyboje.

1938 m. jai iš Marijampolės 

išvykus mokytojauti į Kauną, jos 
skautiška veikla tęsėsi ir ten. Ne
nutrūko ji ir vingiuotuose išeivijos- 
keliuose. 1946 m. Augsburge, 
Vokietijoje, ji išrenkama Seserijos 
Vyriausia Skautininke. Jos kaden
cijos metu, 1948 m., buvo suruošta 
III-ji Tautinė Stovykla: viena — 
Mittenwalde, Alpėse, kita Tim- 
mendorfe, prie Baltijos jūros. 1949 
m., emigracijai pradėjus retinti 
skaučių vienetus, Scheinfelde ji 
išrenkama Vyriausia Skautininke 
dar vienai kadencijai. Tenka pami
nėti, kad tuo metu Skaučių Sese
rijai priklausė apie 2500 skaučių.

1950 m., atvykus į JAV-es, šias 
pareigas perėmė jos pavaduotoja 
v.s. Ona Zailskienė. Tais metais 
v.s. J. Vaičiūnienė įsteigė Čikagos 
skautininkių draugovę, kuri, džiugu
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paminėti, vis tebegyvuoja.
Vėlesni mūsų Sesės gyvenimo 

metai neprigesino įsižiebusios jos 
skautiškosios gabijos ugnelės. Iki 
pat mirties ji rūpinosi kiekviena 
skautiško gyvenimo apraiška, kart
kartėmis dalyvaudama vienetų 
renginiuose, savo eilėraščių pos
mais primindama skautėms jų 
ištikimybę skautiškiems idealams, 
nurodydama skautavimo prasmę. 
Savo eilėmis ji skautes sveikindavo, 
išreikšdama joms gražiausius, 
poetiškus linkėjimus.

Darbas ir nuolatinis ryšys su 
jaunimu žmogų padaro dinamišku. 
Daugelį metų dirbdama su jauni
mu, mūsų Sesė gavo to, sakytume, 
jaunatviško serumo, kuris ją išlaikė 
žvalia.

Pedagoginio darbo keliu jos 
pradėta eiti pačioje jaunystėje, kai 
1918 m. pabaigoje ji pradėjo mo
kytojauti Kaune, įsteigdama ten 
pradžios mokyklą. Po Pirmojo 
Pasaulinio karo, jai grįžus iš Rusi
jos, Lietuvos miestuose styrojo 
griuvėsiai, riogsojo sudegintųnamų 
liekanos. Darbo pradžia buvo ne 
šiltose klasėse susėdus, bet tvar
kant įsirengti norimą sporto aikštę, 
nešant iš jos sąšlavas. Taip prasi
dėjo mokytojos darbas. O darbo 
sąlygos buvo sunkios bandant 
prisitaikyti prie karo meto susida- 

, riusių aplinkybių: teko vienu metu 
nxJkyti ir jaunuolį, ir vaiką, mokyk
los suole drauge sėdėjo ir Nepri
klausomybės kovose sužeistas 
'savanoris, ir jo mažametis sūnus.

1920 m. J. Augustaitytė-Vai
čiūnienė jau Marijampolėje, „Ži
burio” (vėliau suvalstybinus) — 
Rygiškių Jono gimnazijos lietuvių

kalbos mokytoja.
Kažkaip jai artima buvo ir 

fizinio lavinimo sritis, todėl nuo 
1925 m. ji pradeda dėstyti ir kūno 
kultūrą. Čia ji išbuvo iki 1938 m. 
rudens. Vėliau iki 1940 m. rudens, 
kai Lietuvą teko palikti, ji dėstė 
lietuvių kalbą Kauno X-oje gimna
zijoje.

1945 m. Vokietijoje, Hassen- 
dorfe, įsisteigus pačiai pirmajai 
lietuvių gimnazijai, ji čia vėl lietu
vių kalbos mokytoja. Vėliau — tas 
pats darbas Wuerzburgo lietuvių 
gimnazijoje, o prieš pat emigraciją 
į JAV-es, ji mokė mažuosius lietu

viukus Schweinfurto pradžios 
mokykloje.

Jos pasiruošimas mokytojos 
profesijai prasidėjo Kaune, „Sau
lės” kursuose. Karo sūkuryje ji 
1915 m. vasarą.iškeliauja į Rusijos 
gilumą — Voronežą ir ten baigia 
„Saulės” kursus. 1916-1917 metus 
praleidžia Petrapilyje, lankydama 
aukštuosius moterų kursus — 
filologijos skyrių.

1917 m. vasarą ji kartu su Ale 
Žalinkevičaite-Petrauskieneišsiun- 
čiama į Žem. Naugardą dirbti 

vaikų prieglaudoje. Tačiau dirbda
ma mokytojos darbą, ji labai no
rėjo mokytis. Pasiryžimas nugalėjo: 
už vieno mėnesio algą nusipirkusi 
kelionės bilietą, ji išvyko į Rostovą 
prie Dono, o iš ten — į Odesą. 
Čia ir vėl pradeda mokytojauti, 
dėstydama lietuvių kalbą pradžios 
mokykloje, kartu lankydama aukš
tuosius moterų kursus. 1918 m. 
rudenį — sentimentali, pavojų 
lydima, kelionė į Nepriklausomą 
Lietuvą! Pačius pirmuosius savo 
jaunystės metus praleidusi sveti
moje padangėje, J. Augustaitytė- 
Vaičiūnienė grįžta j tėvynę, atsi- 
nešdama sunkiose gyvenimo sąly
gose sukrautą kraitį, į

Darbščioji mūsų Sesė jaunys
tėje priklausė St. Šimkaus, Nacevi- 
čiaus, Vaičiūno chorams; vėliau — 
Rašytojų draugijai, Mokytojų są
jungai, Vilniui vaduoti sąj’ agai, 
Kalinių globos draugijai, Neturtin
giems mokiniams šelpti draugijai, 
„Naujajai Romuvai”. Marijampo
lėje yra pastačiusi „Egle žalčių 
karalienę”, kuriai parašė žodžius ir 
pati režisavo.

Amerikoje gyvendama, savo 
straipsniuose ji išsamiai nagrinėjo 
mūsų tautinių šokių autentiškumą, 
jų tautinį charakterį. Tautinės 
minties ugdymas ir jos stiprinimas 
mūsų jaunojoje, kartoje buvo di
džiuoju jos gyvenimo rūpesčiu.

Lietuvių Skautų Sąjungos 
apdovanota visais aukščiausiais 

ordinais, ji liko kukli, principinga, 
tvirto nusistatymo, palikusi mums 
visa tai tęsėti, lyg nuostatus,

Sesė Sofija 1 d’vnieftė
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IR AS
Alytė kiekvieną šeštadienį eina 

į lietuvišką mokyklą ir mato savo 
drauges, kurios po pamokų dar 
pasilieka skautiškoms sueigoms.

— Kodėl jūs nevažiuojat namo 
tuojau po pamokų? Klausia Alytė.

— Mes einam į sueigą, — 
atsako Rima.

— O ką jūs veikiat sueigoje?
— vėl klausia Alytė.

— Mes kalbame lietuviškai, 
žaidžiam ir dainuojam, — sako 
Dalia.

— Mes juokaujam ir mums 
linksma, — dar prideda Lina. — 
Mes paukštytės.

Ji žiūri į savo drauges, kurios 
uniformuotos ir nešioja raudonus 
kaklaraiščius.

Parvažiavusi Alytė klausia 
mamos:

— Mama, ar aš galiu būti 
paukštytė, kaip Rima, Dalia ir 
Lina. — Joms linksma, jos po 
pamokų eina į sueigą, žaidžia ir 
dainuoja. Ar ir aš galiu eiti kartu?

- Galėsi. Tik man reikia 
mokykloje sužinoti, kas vadovauja 
paukštytėms — atsako mama.

Kitą šeštadienį ir Alytė eina į 
sueigą kartu su draugėmis.

— Tai ką sueigoje sužinojai, 
ką veikėte? — klausia mama, 
veždama namo Alytę.

Alytė net šoktelėjo automo
bilio jsėdviiėje... Ji džiaugsmingai 
pradėjo pasakoti.

— Pirmiausia draugininke 
papasakojo, kaip Dievas sutvėrė

a 
PAUKŠTYTE
žemę, dangų ir žmones. Mama, ir 
mane Dievas sutvėrė. Jis labai 
galingas ir teisingas, todėl mes Jį 
turime gerbti ir Jo klausyti. Ka
dangi mes dar labai jaunos ir 
mažos, tai Dievulis mums davė 
tėvelius, kad mus augintų ir mo
kytų gyventi namie ir tarp žmonių. 
Mokykloje mes turime mokytojas, 
kurios mus moko, ko tėveliai ne
turi laiko išmokyti namie, o skau
tės, paukštyčių vadovės, drauginin- 
kės, adjutantės, mus moko mylėti 
Dievą ir Tėvynę ir kasdieną pada
ryti gerą darbelį, padėti namie ar 
mokykloje.

— O kokį tu žadi padaryti 
gerą darbelį šiandien? — klausia 
mama.

— Bet aš šiandieną jau pada
riau du gerus darbelius — sako 
Alytė. — Aš surinkau klasėje 
popieriukus nuo grindų ir pakeliai 
nukritusią knygą, — apsidžiaujįf 
Alytė. — bet aš tau Mamyte, pa
dėsiu padengti vakarienės stalą. 
Gerai? Paukštytės vis turi galvoti 
apie kitus žmones, kaip jiems 
padėti, ne vien tik apie save.

— Tai labai gerai, — sutiko 
mama. — O ką dar išmokai?

— Aš išmokau sveikintis kajjr' 
paukštytė, pakėlusi dešinės rinkos 
du pirščiukus. Tai reiškia jog 
paukštytė tarnauja Dievui ir Tėvy
nei, ir stengiasi būti du kartus 
geresnė negu paprasta mergaitė.

— O kai sveikinatės, nieko 
nesakot, — vėl klausia mama.

— Sakom, sakom! Mes sakom 
„Vis budžiu”, o mums atsako 
„Budėk”, gi sveikinamės su kaire 
ranka. Žinai, mūsų ženkliukas yra 
kregždutė. Tai labai greita ir vikri 
paukštelė, kuri gyvena Lietuvoje ir 
Amerikoje. Kregždės mėgsta šilu
mą, tai žiemoti jos skrenda į šiltus 
kraštus, o pavasarį vėl grįžta. Jos 
naudingos, nes išgaudo daug uodų, 
musių ir kitų vabalų.

Tiesa, draugininke sakė, jog 
galime pasikviesti ir daugiau mer
gaičių į sueigą, tada bus daugiau 
paukštyčių.

Bet automobilis sustojo prie 
garažo durų, mama ir Alytė grįžo 
namo.

Sesė Birutė V.
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Lietuvių Skautų Sąjungos vardu 
skamų nuoširdžiai dėkoju S.A. redaktorėms 

skautų aidas

skautų, aidas Pelėdų Skilčiai
skautų aidas už sunkų triūsą, daugybę metų 

redaguojant «Skautų Aidą”.
Visa skautiška seimą ir Sąjunga

skaut u aida.4*epaprastai vertina Jūsų pastangas, * ■' 1 icls*ilz£»rk+ ei kkaiiturxc Inidim

v.s. Birutė Banaitienė 
LSS Tarybos Pirmininkė

I 8 Iii & $
c

išlaikant Si Skautijos leidinį 
įdomiu ir jaunatvišku.

Budėkime!R 'f
; 1 Su gilia pagarba ir nuoširdžia padėka,
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Čikagoje pagerbtas 95-mehs 
v.s.fll. JONAS DAINAUSKAS 

EDVARDAS ŠULAITIS

, Čikagoje nuo!961 metų gy
venantis, bet Kaune gimęs ir 
didelę dalį savo jaunystės ten 
praleidęs, Jonas Dainauskas 
savo 95-ojo gimtadienio proga 
buvo pagerbtas sausio 22 d. 
Čikagos Jaunimo centre vyku
siame renginyje.

Čia apie garbaus amžiaus 
sulaukusį didelį išeivijos lietu
vių veikėjų kalbėjo kitas kau
nietis, „Čikagos pašonėje dabar 
įsikūręs 'Vytenis Statkus, ku
ris nušvietė svarbesniuosius 
J. DainaUsko gyvenimo fak
tus. Kalbėtojai, su sukaktuvi
ninku asmeniškai bendravęs 
Lietuvoje,, pažvelgė į "įspūdin
gą štikąktUVihinkd gyveninio 
kelią ir kartu su juo pakeliavo 
ne vien tik po įvairius miestus 
tėvynėje, bet ir po vietas, ku
rias teko aplankyti, kuomet 
karo banga privertė palikti 
gimtinę.

V. ’Statkus pristatė sukaktu
vininkė kaip „vaikščiojančią 
enciklopediją”, b taip pat kaip 
istoriką, tėisininką, dažną pa
skaitininkų, bibliografą, mo
kytoją; spaudos darbuotoją, 
Lietuvių skautų studentų 
draugovės steigėją, vienintelį 
likusį gyvą iš tų senų dienų 
(ne be reikalo paminėjimą Či
kagoje surengė Akademinis 
skautų sąjūdis ir jo bariai). Ji 
Dainauskas buvo pristatytas 
ir kaip aktyvus Lietuvos Šau
lių sąjungos narys (nuo 1922 
m.), 1923 tn. Klaipėdos sukili
mo dalyvis.
Buvo primintas jo pasitrau

kimas iš Lietuvos. Pradžioje J. 
Dainaušką kalihb naciai, vė
liau — sovietai, kai 1945 me

tais jis patėko į jų nelaisvę. 
Pabėgęs iš šioš nelaisvės J. 
Dainauskas iki 1957 m-, gyve
no Lenkijoje, o tada išvyko į 
Paryžių, kur atsidę ; studi
joms bei žurnalistimapi dar
bui.

Atvykęs į Čikagą, sukaktu
vininkas įsijungė į lietuvišką 
veiklą, kuria jis užsiėmė atlie
kamu nuo tiesioginio darbo 
Čikagos ^Tarptautinių santy
kių bibliotekoje laiku. Jo dar
bų buvo .fVkitjU' ir. daug, tad 
'kalbėtojas tik Balį jų savo kal
boje išskaičiavo.

Ritai Likanderytei padedant, sukaktuvininkas Jonas Dainauskas 
šmaikščiai raikė gimtadienio tortą. Nuotr. E. Šulaičio

Jubiliatą taip pat sveikino jo 
buvęs Čikagos Pedagoginio 
instituto mokinys dr. Robertas 
Vitas, Lituanistikos studijų ir 
tyririiO centro ditektoHtiš' dr.
Jonas RačkauskaSj Akapejni- 
nio Skautų Sąjūdžio pirm? Ri
mas GriškeliS; ■■ Akademikų 
skautų įsteigto ^Vydūn^ftin- 
do vardu sveikino jo pirm. Vy
tautas Mikūnas, šio fortdb dar
buotoji Jūratė Variakojifenė jį 
perrišo lietuviškė Juosta. Be 
to, buvo perskaityti ir1 raštu 
gauti sveikinimo žodžiai.“-"M-••

Jaunieji skautai akademikai 
čia suvaidino Vaizdelį, kuria
me atvaizduotas linksmai,'kū 
humoru jubiliato gyvenimo ke
lias ir nuveiktieji darbai.

Renginio pabaigoje kalbėjo 
pats sukaktuvininkas, kuris
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ilgesniame žodyje irgi bandė 
išryškinti kai kuriuos savo il
gametės lietuviškos veiklos 
punktus. Jis pažymėjo, jog ne
sijaučia taip daug nusipelnęs, 
kaip kad kai kurie kalbėjusieji 
sakė. Būdamas kukliu žmogu
mi, jis nenorėjo Sau prisiimti 
visų pagyros žodžių. Tačiau 
'pažadėjo ir toliau darbuotis 
Lietuvos ir lietuvių labui, kiek 
tik Sveikata leis. O sukaktuvi
ninko Sveikata yra dar gana 
nėbioga, reikia manyti, dar ne 
vienus metus bus galima gė
rėtis neiŠsiathamu jubiliato 
ehtužiazmu bei jo atliekamais 
darbais.

Praėjusio penktadienio va

kare Jaunimo centro kavinėje 
įvykusią pagerbimo programą 
rengėjų vafdu pradėjo ASS 
,ČfkagoS skyriaus pirmininkė 
'Virginija Mačiulienė, pasvei
kinusi . gausiai susirinkusius 
akademikus skautus, filiste
rius ir kitus tautiečius, sukak
tuvininko Jono Damausko 
draugus, pažįstamus. Prie 
garbės stalo taip pat matėsi ir 
sukaktuvininko sūnus dr. Jo
nas BainauSkas, ir iš Vilniaus 
trumpam į Čikagą atvykęs ju
biliato btolio Prano sūnūs dr. 
Vitolis, kuris yra ekonomikos 
moksltį specialistas, anksčiau 
Žlirijęs Vilniaus universitete.

-į Visai pųgėrbimo programai 

vadbvavo1jonas Variakojis ir 
Rima Žukauskaitė. Gerai, kad 
rengėjai apsiėjo be ilgų kalbų, 
kaS dažnai atsitinka, tad va
karonė neprailgo. Pabaigoje 
dar buvo proga pašivdišinti, 
pasikalbėti, pabendrauti savų
jų tarpe, pasikalbėti'f'jubi
liatu.

Šio pagerbimo programos 
rengime ,daug prisidėjo Dan
guolė Bielskienėj Danguolė 
Kviklytė; Kita Likanderytė ir 
kt. Reikia pažymėti, kad ren
gėjai savo darbą atliko gana 
gerai.

^Nuoširdžiai sveikiname vieną iŠ Skautijos Veteraną 

mums visiems Žinomų ir gerbiamą 

v.sjU.VO?NĄ DAINUŠKĄ 

jo 95-tojo gimtadienio proga

tinkime daug sveikatos ir jėgą ir kaip iki Šiob 

būti Cietuviškumo, skautiškumo ir energijos pavyzdžiu 

"Skautą Siidas ”

—/V----------------- /---n------ i-i-i-----/------ /-------- /-- p
---- // ------ /_ hJf ----- /-/_/---- jį ------------u

-----/—-/- // .-Į.,-^1^/,1/ /IĮ

Tebūna tavo pirmoji mintis apie kitus, o antroji apie save
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'I *snasa didžioji scim.1
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CANADA

Būnant joereinamojoje sto
vykloje Wentorfe, (Vokietijoje) 
man tenka su j.s. Vladu Šarū
nu kalbėtis, diskutuoti dėl lie
tuvių skautų,-čių veikimo Ka
nadoje. Jau buvome pasiruošę 
pakelti sparnus į nežinomą i 
mums kraštą.

Mūsų išvykimai iš Vokieti
jos buvo skirtingi. Jis išvyko 
porą savaičių anksčiau. Jo 
darbo sutartis buvo su Onta-

PENKIOS DEŠIMTYS METŲ 
LIETUVIŠKAI SKAUTIJAI

KANADOJE
, !
rio Elektros kompanija, o aš 
buvau paskirtas į aukso ka
syklą. Dienos pereinamojoje 
stovykloje slinko vėžlio žings
niu, kasdien gaudavome žinių, 
kad greitai būsime išvežti į 
laivą, bet tas pažadas tęsėsi 
net keturiolika dienų.

Pagaliau, 1948 m. kovo 17 
d., susodinti į traukinį ir kun. 
Šarkos palaiminti, apleidome 
Wentorfą. Traukinys niekur 
nesustodamas atgabeno mus į 
Bremen-Hafen uostą. Uostas 
paskendęs pavasario rūkuose 
ir dūmuose. Išlipę iš traukinio 
turėjome truputį pakeliauti 

v.s. fit VL. MORKŪNAS

iki krantinės, prie kurios jau 
stovėjo keletas didelių laivų ir 
savo juodais dūmais temdė 
visą uostą.

Pagaliau pamatėme ir 
mums skirtąjį laivą „Marine 
Falcon”. Nutiestu lieptu lipa
me į laivą. Čia dar kartą pa
tikrina mūsų dokumentus ir 
gavus numerius, jūrininkai 
vyrus veda į vieną denį, o mo
teris į kitą. Atsidūrėme dide
liame denyje, kuriame buvo 
daug pakabintų lovų (hama
kų) ir liepė pasirinkti'sau tin
kamą vietą. Vieni įsitaisė an
trame aukšte, kiti pirmajame,

.Lietuviškos skautybės 80 metų ir lietuviško skautavimo Kanadoje 50 metų sukakčių minėjime Toronte, 1998 rr 
spalio 4 d. Iš k. LSŠ Tarybos ir Pirmijos pirm. v.s. Birutė Banaitienė, LS Brolijos Vyriausio skautininko pave 
duotojas v.s. Romas Otto, LS Seserijos Vyriausia skautininke v.s. fil. Rita Penčylienė, Toronto „Šatrijos” ir 
„Rambyno” tuntų tuntininkaij.ps. D. Biskienė ir s. M. Rusinas. Už jų — iškilmingos sueigos komendante, jūrų 
skautų vienetų vėliavos ir vėliavnešiai. Nuotr. Pranevičiaus
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o savo medinius ar kartoni
nius lagaminus pakišome po 
hamakais. Taip įsirengę savo 
„miegamus” ėmėm žioplinėti 
po laivo denį ir ieškoti savų 
mergaičių. Išgirdome per gar
siakalbius, kad kviečiami į 
valgyklas. Ir čia, pagal gautus 
numerius, suradome savo sta
lus ir visą laive buvimo laiką 
turėjome sėstis tik prie savo 
stalo.

Valgykloje stalai apkrauti 
įvairiais maisto gaminiais, pa
tarnauja jūreiviai, apetitas di
delis, kemšame, kas duodama. 
Išeidami pasiimam po apel
siną. Visur pilna keleivių, gir
disi įvairių kalbų mišinys. Su
sitinkame su pažįstamais, da
linamės įspūdžiais, o mūsų vi
sų mintys lekia į priekį, kur 
keliaujame, ir ką ten rasime. 
O toji Kanados žemė buvo 
mums pažįstama tik iš ro
manų. O kaip su anglų kalba? 
žmonės, ir papročiai.

Saulutei leidžiantis į vande
nyno bangas, mūsų laivas 
buvo atstumtas nuo krantinės 
ir, vilkikų traukiami, išėjome į 
atvirą jūrą. Jūra rami, tik ma
žos bangelės atsimuša į laivą. 
Laivas tolsta nuo kranto. Pa
sirodo miesto žiburiai ir pasi
girsta tyli lietuviška daina.
Greičiau, greičiau, žirgužėli, 

pasiskubink juodbėrėli”... ir 
visų mintys skrieja su dainos 
žodžiais į pasiliekančius Euro
pos krantus. Pateka pilnatis, 
laivas, pasipuošęs žiburiais, 
tolsta nuo krantų. Po dienos 
įspūdžių jau ir dainos baigiasi, 
visų noras eiti į savo miega
muosius” poilsiui. Bet ir čia 
girdisi juokas, kai nepataikęs 
į savąją lovą nupuola ant grin
dų, laivas ima smarkiau 
siūbuoti, kai kurie jau nebeno
ri hamakuose gulėti, stengiasi 
kur nors prie kampo atsirem
ti.

Išaušta miglotas rytas, lai
kas pusryčiauti, bet vietos 
prie stalų tuštėja, kiti tik pa
ragauja ir skuba į viršutinį 
denį, kur šaltas oras atgaivina 
sergančius.

Pagaliau, po vienuolikos pa
rų laivas artėja prie Kanados 
ikrantų ir kovo 28 d. įplaukia į 
Halifakso uostą ir, po truputį 
|stumiamas, artėja prie kran
tinės. Matosi niūrūs ir purvini; 
uosto pastatai, o mes jau ri
kiuojamės su savo daiktais. 
Pamatome ir didelį užrašą ant 
fieno pastato „Sveikiname at
vykusius į Kanadą”. Į tą pas
tatą ir buvome suvesti; Kana-; 
dos muitininkų buvome pa
tikrinti mūsų lagaminus tai 
tik žvilgterėję, liepė daugiau 
neatidaryti. Kiti valdžios pa
reigūnai tikrino pasus, ap
žiūrėjo vizas ir maloniai pa
sveikino. Dar kiti davė po pen
kis kanadiškus dolerius, o mo
terų organizacijos atstovė ap
dalino vyrus po pokelį tabako. 
Čia atsirado ir tų kasyklų at
stovai, ir kitų firmų įgalio
tiniai, kurie pagal sąrašus pa
tikrino ir nuvedė į uoste sto
vinčius traukinius, kur miško 
kirtėjai, aukso kasėjai ir mer
ginos buvo susodinti į vagonus 
pagal darbo sutartį.

Patekau į lietuvišką grupę 
kurioje buvome penkiolika vy
rų ir visi vykome į vieną auk
so kasyklą Matchawan, Onta
rio. Po geros paros važiavime 
pasiekiamas tikslas.

Po dienas poilsio buvome su
pažindinti su darbo taisyk
lėmis ir leidomės keltu 1,500 
pėdų žemyn, o ten aštuonias 
valandas gręžėme akmenin
gas uolas ir vėliau kiti jas 
sprogdindavo. Ir taip penkias 
dienas per savaitę.

Po kelių savaičių pradėjome 
apsiprasti su darbu, pripra

tome ir prie akmens dulkių, 
ir, štai, atklysta viens po kito 
laiškai iš įvairių vietovių. 
Gaunu laišką iš j.s. Vlado 
Šarūno, kuris ragina mane 
siųsti į „Nepriklausomą Lie- 
įtuvą” atsišaukimą į skautus,- 
tęs. 1948 m. liepos 16 d. mano 
trumpas atsišaukimas buvo 
išspausdintas „Nepriklauso
moji Lietuva” laikraštyje, kurį 
tuo metu Montrealyje redaga
vo M. Aukštaitė.

To pirmojo atsišaukimo tu- . 
rinys: „Norint greitu laiku 
pradėti skautišką darbą, rei
kalingi visų skaučių, skautų 
tikslūs adresai. Prašom visas 
skautes ir skautus suteikti 
apie save šias žinias: pavardę, 
vardą, adresą ir skautiškas 
žinias. Žinias siųsti šiuo adre
su; VI. Morkūnas, Con. Mines 

1 Ltd. Matachewan, Ontario”.
Po savaitės pradėjau gauti 

laiškus su žiniomis. Užsire
gistravo 10 skaučių ir 7 skau
tai. Ir taip dieną po dienos 
skautiškas lietuviškas medis 
pradėjo augti Kanadoje. Lie
pos 25 dieną turėtus skaučių 
adresus pasiunčiau ps. Irenai 
Kemežytei Montrealyje, nes ji 
buvo Seserijos paskirta įgalio
ta atstovauti Seserijai Kana
doje.

(Bus daugiau)

KALĖDOJIMAS 
TORONTE

Vyr. skautės, skautai vyčiai 
ir kandidatai su dideliu pasi
sekimu kalėdojo „Vilnius Ma- 
'nor” ir pas kai kurias vakarų 
Toronto lietuvių šeimas. Su
rinkti pinigai bus aukojami 
„Dvasinės pagalbos” jaunimo 
centrui Klaipėdoje. Nuoširdi 
padėka „Vilnius Manor” gy
ventojams už skautų priėmi
mą ir aukas.
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SKAUTIŠKOS KŪČIOS 
TORONTE

Neseniai atšvęsta lietuviš
kos skautybės Toronte sukak
tis ir kalėdinis susibūrimas 
rodo, kad skautiška veikla čia 
gražiai tęsiama.

Į Kūčias susirinko daugiau 
300 — nuo jauniausių iki se
niausių — skautai ir tėveliai. 
Visų nuotaika pakili, šventiš
ka. Kunigaikštienės Birutės 
vyr. skaučių draugovės narės 
ir tėvų komitetas su pirm. ps. 
O. Narušiene ir vyr. šeimi
ninke B. Staniuliene, talki
nant ir skautininkėms, rū
šiuoja, skirsto mamyčių su
neštus patiekalus ir tvarkin
gai išdėsto ant skautų vyčių 
paruoštų stalų. Vos įėjus į Pri
sikėlimo parapijos salę, pasi
junti apsuptas didelės šventės 
nuotaika.

Jau ir 4-ta valanda. Viskas 
paruošta! Programos vadovė 
vyr. skautė si. D. Batūraitė- 
Bekerienė per garsiakalbį 
kviečia draugovėms užimti 
vietas prie stalų, o skautinin
kai,-ės ir tėveliai prie jiems 
paruoštų.

Susėdus, tuntininkas s. M. 
Rusinas trumpai apibūdina 
šventės reikšmę, primena, kur 
galima įsigyti Kalėdoms dova
nai geriausiai tinkančią knygą 
„Lietuviškoji Skautija”. Tunto 
dvasios vadovui s. kun. Au
gustinui Simonavičiui, OFM, 
įteikiamas 50 metų skautiškos 
veiklos ženkliukas. Visiems 
tai buvo džiaugsmingas mo
mentas, išreikštas gausiais 
plojimais.

Paskui programai vadovau
jančioji paskaitė apie lietu
viškus kūčių papročius bei 
valgius, susidedančius iš 12- 

kos patiekalų, simbolizuojan
čius 12 apaštalų, o prie kūčių 
stalo susirenka visi šeimos na
riai. Kadangi mūsų skautišką 
šeimą sudaro visa Toronto 
skautija ir tėveliai, kasmet vi
si kartu susirenkam švęsti 
Kūčias. Si šventė tęsiama su 
pritaikyta jai programa.

Pirmieji scenon buvo pa
kviesti giliukai ir liepsnelės su 
vadove ps. D. Petrauskiene. 
Jie inscenizuodami sugiedojo 
„Sveikas, Jėzau, gimusis”. Ka
dangi giedojo be garsiakalbio, 
įteko kartoti, kartu giedant vi
siems dalyviams. Paskui pa
sirodė prityrę skautai ir skau
dės, ir ps. R. Kalendros vado
vaujami skautai bei s. fil. N. 
Simonavičienės vadovaujamos 
skautės. Po pasirodymų visi 
sugiedojome „Tyliąją naktį”. 
Tada senelių papročius sekda
mi traukėme iš po staltiesės 
šieno šiaudelius, kurie turėjo 
parodyti, kad ilgiausių ištrau
kęs — ilgiausiai gyvens. Tuo 
metu D.L.K. Vytauto vilkiukų 
draugovės globėja j.s. E. Na- 
miekienė paruošė lovą, kurioje 
miegojo keturi alkani našlai
čiai. Jiems miegant atėjo 
nuostabus nykštukas ir jų 
skurdą pakeitė prabanga. Pa
budę berniukai nustebo išvydę 
juos supantį grožį ir skanius 
valgius. Paukštytės savo pa
sirodymu nenusileido vilkiu- 
ikams —jos puikios artistės.

Jūrų skautų,-čių įgulai besi- 
jruošiant pasirodymui, papasa- 
ikojo, kad ant kūčių stalo pa
dedamas obuolys, primenantis 
.Adomo ir Ievos vardadienį. Po 
to visi sugiedojo „Linksmą 
giesmę”. Merginoms besiklau

sant kurioje pusėje loja šunes, 
laukdamos atvykstant iš tos 
palies mylimojo; vėl giesmė — 
„Tyliąją naktį”. Po to jūrei
viai” su dirigentu Antanu Ši
leika užtraukė jūreivių dainą, 
įtraukdami ir visus susirinku
sius. Programa užbaigta „vai
dilutėmis” palinkėjus visiems 
linksmų Kalėdų ir laimingų 
Naujųjų Metų”.

Paskui, dvasios vadovui su
kalbėjus maldą, visi kūčių da
lyviai dalinosi kalėdaičiais ir 
šventiškais linkėjimais. Tada 
visi vaišinosi kūčių valgiais, 
stengdamiesi paragauti visų 
12 patiekalų.

Vakarienei baigiantis, ma
žieji nerimavo, laukdami Ka
lėdų senelio. O jis vis nesiro
dė. Tada, draugininkams pa
dedant, imta šaukti: „Lau
kiam, laukiam! Pagaliau su' 
garsiu „o-ho-ho!” ir dideliu 
maišu gėrybių nešinas, atke
liavo laukiamas Senelis ir, 
užlipęs ant scenos, prie eglu
tės dalino dovanėles. Viską 
išdalinęs, atsisveikino ir iške
liavo.

: Vaikams džiaugiantis do
vanomis, užbaigiamąjį žodį 
tarė j. ps. D. Biskienė ir s. M. 
Rusinas. Dar turėjo būti mal
da „Ateina , naktis”, bet pra
dėjus skirstytis, kažkaip buvo 
pamiršta.

Š.m. gruodžio 19 d. vyr. 
skautės ir skautai vyčiai bei 
kandidatai ruošia kalėdojimą. 
Ta proga surinktos aukos bus 
perduotos Klaipėdos Dvasi
niam jaunimo.centrui.

F. M.
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Skautų vyčių įžodis 
Toronte

Į „Rambyno” skautų tuntą 
įsijungė du geri vadovai — 
Morkus Sungaila ir Linas 
Ruslys. Jie abu spalio 16 d. at
likę budėjimą davė sk. vyčių 
įžodį Hamiltono medžiotojų 
klubo sodyboje. Dalyvavo 14 
sk. vyčių. Jie prie laužo disku
tavo, kol naujieji atlikę uždą-. 
vinius atėjo, įsijungė į bendrą 
laužo programą ir prie vėlia
vos atliko įžodį. Kaklaraiščius 
užrišo tunt. s. M. Rusinas; 
draugininkas sk.v.v.sl. inž. E. 
Pečiulis Tėvynės mazgelį, o 
v.s. fil. dr. A. Dailydė — Gero
jo darbelio. Priimti į ratą nau
jieji vyčiai su visais kitais su
giedojo vyčių tradicinę ir Lie
tuvos himną. Po vaišių klubo 
virtuvėje visi išsiskirstė.

Prisiminė amžinybėn 
išėjusius

Lapkričio 1 d. Šv. Jono lietu
vių kapinėse Toronto skauti
ninkai ir skautininkės prisi
minė amžinybėn iškeliavusius 
seses ir brolius. Prie kiekvieno 
jų kapo pasimelsta, uždegtos 
žvakutės, kurių jau buvo 52. 
Prisiminta, kad per 50 metų iš 
mūsų tarpo išėjo daug nusipel
niusių brolių, sesių. Gražiai 
papuoštas s. Liudos Sendži- 
kienės ir parūpintas v.s. V. 
Grybienės žvakutes prie kiek
vieno kapo uždegė: B. Abro- 
maitienė, V. Grybienė, M. E. 
Kazakevičiai, V. F. Mockai, V. 
Morkūnas, L. V. Sendžikai, S. 
A. Škėmos, M. Vasiliauskienė.

F.M.

LIETUVIŠKOSIOS SKAUTYBĖS 
FONDAS

Šis fondas buvo įsteigtas, 
prieš 24 metus pastangomis 
kelių vadovų, kurie suprato, 
kad skautiška veikla reikalin
ga lėšų, kurių negalima gauti 

j iš draugovių ir tuntų.
Geradarių aukotojų dėka, 

■šis fondas išaugo iki tokio dy- 
,džio, kad iš gautų palūkanų 
įmanoma paskirti vadovų lavi
nimui, knygų leidimui, archy
vų išlaikymui ir stovyklų rė
mimui.

Lietuviškosios Skautybės 
fondo dėka, buvo išleista di
džiulė knyga „Lietuviškoji 
skautija 1945-1985”. Šis di
džiulis veikalas aprėpia skau
tišką veiklą išeivijoje iki 1985 
metų.

Šiais metais švenčiame lietu
viškosios skautijos 80 metų 
sukaktį. Turėjome 8-tą Tauti
nę stovyklą. Stovyklos metu 
Lietuviškos Skautijos fondo 
pirmininkas v.s. fil. Petras 
Molis pasitarimui buvo suk
vietęs šio fondo atstovus. Su
važiavime buvo peržvelgtas 
L.S. fondo nueitas kelias ir 
padėkos dovanomis pagerbti 
šio fondo rėmėjai: v.s. fil. Sigi
tas ir Janina Miknaičiai, v.s. 
fil. Laima ir v.s. Česlovas Ki
liuliai, v.s. fil. Vytautas ir Ele
na Vidugiriai. Kiekvienas iš jų 
paaukojo daugiau 1,000 dole
rių L. S. fondui.

Dėka gausių rėmėjų L.S. 
fondas ,nuo 1976-1998 m. yra 
išmokėjęs 188,000 dol. iš jų 
gautų palūkanų vadovų lavi
nimui, skautiškiems leidi
niams, stovykloms ir kitai 
skautiškai veiklai.

Buvo nusiskųsta, kad yra 
skautininkų,-ių ir skautiškų 
vienetų, kurie neprisideda 

oaremti skautininkus, reika- 
.ingus pašalpos. Lietuvoje at
sikūrę skautai, yra reikalingi 
moralinės ir materialinės pa
ramos.

Skautybės fondas yra pa
gaminęs skautiškų reikmenų 
— L.S.B. odinius diržus, Tau
kinių ir Jubiliejinių stovyklų 
ivaizdajuostes, šių stovyklų 
medžiaginius ir metalinius 
ženklus ir daug kitų dirbinių. 
Juos įsigyti norintieji, kreipia
si į fondo iždininką s. Eleną 
Černienę, 37 Midgley Lane, 
Worcester, MA 01604, arba 
telefonu 508-757-2971. Ji taip 
pat priima aukas Skautybės 
fondui.

Fondas reiškia padėką s. Al
donai Palukaitienei, Čikagos 
Skautininkių d-vės drauginin- 
Ikei, talkininkams v.s. fil. Sigi
tui Miknaičiui, v.s. fil. Danu
tei Eidukienei, v.s. fil. Anta
nui Paužuoliui, s. Ievai Pau
lauskienei ir kitoms sesėms 
prisidėjusioms prie 80 metus 
skautiškos veiklos paminėjimo 
ruošimo ir iš gauto pelno pa- 
skyrusiems 1,000 dolerių 
Skautybės fondui.

Skautybės fondo vadovybė ir 
jos atstovai pradeda 25 metų 
veiklą, ir dėkoja visiems au
kotojams. Kiekviena auka, 
maža ar didelė, yra laukiama. 
Galime fonde įamžinti miru
sius asmenis ir skirti paliki
mus. Aukos nurašomos nuo fe- 
deralinių mokesčių. Čekius 
rašyti: Lithuanian Scouts As
sociation, Inc. — L.S. Fund. 
Siųsti iždininkei s. Elenai 
Černienei, 37 Midgley Lane, 
Worcester, MA 01604.
v.s. fil. Antanas Paąžuolis

L.S.F., Čikagoje atstovas
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CHICAGO

ASS FILISTERIŲ 
ČIKAGOS SKYRIAUS 
KALĖDINĖ SUEIGA

Neseniai išrinkta ASS Filis
terių Čikagos skyriaus valdy
ba savo veiklą pradėjo š. m. 
gruodžio 13 d., sekmadienį, 
„Seklyčios” patalpose sušauk
ta kalėdine sueiga-pietumis. 
Sueigon atėję nariai atnešė 
dovanėlių, kurios buvo per
duotos Lietuvos Dukterų 
draugijai, kad jos narės tas 
dovanėles įteiktų senelių prie
glaudose gyvenantiems asme
nims.

Sueigai vadovavo ASS Filis
terių s-gos Čikagos skyriaus 
naujasis pirmininkas fil. Au
drius Remeikis. Pirmininko 
pakviesta, rašytoja v.s. Nijolė 
Užubalienė paskaitė savo ku
rinį Apokalipsės tema. Ji tei
gė, kad 2000 metams artėjant, 
Apokalipsė yra daugelio žmo
nių mintyse. Nors daugelis 
kalba apie „Apokalipsės lai
kus”, nereikia baimintis, jie 
neįvyks.

Po pietų ASS valdybos pir
mininko pavaduotoja fil. Virgi
nija Mačiulienė pranešė apie 
numatytus ateities veiklos 
planus. Sausio 22 d., penkta
dienį, numatoma visų Čika
gos ASS narių vakaronė Jau
nimo centre. Šioje vakaronėje, 
dalyvaus filisteriai, Korp! Vy
tis ir Akadernikių skaučių 
draugovė. Taip pat sesė Virgi
nija kvietė visus dalyvauti ir 
savo darbais bei talka prisi
dėti prie kovo 7 d. Jaunimo 
centre ruošiamos tradicinės 
Čikagos skautų ir skaučių Ka
ziuko mugės.

Kalėdinėje „Verpsčių” sueigoje žvakes uždega v.s. Ritonė Rudaitienė 
ir v.s. Danutė Dirvonienė.

Fil. Audrius Remeikis, Filis
terių Čikagos skyriaus pirmi
ninkas priminė, kad prieš Ve
lykas vyks tradicinis Čikagos 
skyriaus ruošiamas religinis 
susikaupimas.

Sueigoje pasigesta neseniai 
mokslus baigusių filisterių. 
Priminė, kad vystytųsi orga

3000300000300003003000000000300000030000300000000030001

nizacinė veikla, reikia joje 
visų kartų skautų akademikų 
dalyvavimo.

Sueiga baigta kalėdinėmis 
giesmėmis ir linkėjimais vi
siems laimingai sulaukti ir 
džiaugsmingai švęsti Kristaus 
Gimimo šventę-Kalėdas.

Fil. A. Paužuolis

20

22



„NERIJOS” TUNTO ŽINIOS

Po trumpos Kalėdų atostogų 
pertraukos, sausio 9 d. vėl 
pradėjome tunto vienetų suei
gas. Kitos šio mėnesio sueigos 
vyks šeštadienį 16 ir 23 d.

Iškilmingoji Klaipėdos die
nos sueiga, kurioje visos pri
valome dalyvauti pilnose išei
ginėse uniformose, vyks sek
madienį, sausio 24 d., 10 vai. 
ryto PLC, sporto salėje, Le- 
monte.

Šeštadienį, sausio 30 d. vy
resnės sesės iškylaus Wilmot, 
Wl. Ūdrytėms tą dieną sueigų 
nebus. Udrytės slidinėjimo iš
kyloje gali dalyvauti, tik jei 
mamytė ar tėvelis važiuos 
kartu. Norint daugiau žinių, 
ūdryčių tėvai prašomi skam
binti tuntininkei tel. 708-388- 
2041.

Visos sesės, jų mamytės ir 
tėveliai prašomi jungtis Ka
ziuko mugės darbų talkon. Šį
met Kaziuko mugė vyks kovo 
7 d. Jaunimo centre. Laiko ne
daug — darbų marios... Kaziu
ko mugės darbams vadovauja 
g.v.v. Vilija Stančiauskienė ir 
J.s. Virga Rimeikienė.

Gero vėjo!
j.s. Viligailė Lendraitienė

Tuntininkė

„Nerijos” jūrų skaučių tunto sesės ruošiasi pradėti Kaziuko mugei pasiruošimo 
darbus. Iš k.: j.ps. Laura Lapins- kienė, j.s. fil. Taiyda Chiapetta, vair. Sabrin; 
Česaitė ir vair. Nida Lėndraitytė. Čikagos ir apylinkių skautų ir j skaučių 
| tradicinė Kaziuko mugė Jaunimo centre vyks sekmadienį, kovo 7 d.

Nors pūgos siaučia ir tvoros nuo šalčio traška, „Nerijos” jūrų skaučių tunto Čikagoje sesės renkasi pasiruošimui 
Kaziuko mugės darbams. Iš k.: jps, Laura Lapinskienė, g.v.v. Laima Bacevičienė, vair. Nida Lėndraitytė ir gin->
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Kad iškyla būtų sėkminga, vadovė, gintare Karina Turnerytė, broliams ir sesėms turi atsakyti daugelį klau
simų, paaiškinti uždavinių nurodymus.

Balzako Lietuvių kultūros muziejaus š.m. gruodžio 6 d. surengtame kun. Antano Saulaičio pagerbime dalyvavo 
ir ,.Verpsčių” būrelio narės. Iš k.— v.s. Marytė Utz, s. fil. Dalė Lukienė, LSS Vyriausioji skautininke v.s. fd. 
Rita Penčylienė, Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijolas v.s. fil. kun. Antanas Saulaitis, v.s. Irena Kerelienė, 
v.s. fil. Aldona Martienė, v.s. fil. Danutė Korzonienė ir v.s. fil. Daila Lubinskienė.

Skautiškoje slidinėjimo iškyloje iš k.: jps Laura Lapinskienė, fil. ps. Jonas Variakojis, jvs Antanas Levanas, js fil. Taiyda 
Chiapetta ir ps. fil Ričardas'Chiapetta.
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Į LEMONf DALYVAVOME KALĖDINĖJE 
MUGĖJE

Jau keli metai lietuvių centre Lemonte gruodžio 
pradžioje vyksta Kalėdinės mugės sutraukiančios 
daugelį prekiautojų ir labai daug lankytojų. Čia 
dalyvauja skaučių vienetai ir pavieniai rankdarbių 
dirbėjai.

„Sietuvos” vyresnių sesių ir skautininkių d-vė 
mugėje nuklojo stalą įvairiausiais rankdarbiais: 
riešutiniais „grybukais”, „braškėmis”, puošniomis 
žvakidėmis. Raudonos kojinės kabojo nuo stalo 
krašto, o žalią eglutę puošė nertos baltų ir auksinių 
siūlų žvaigždelės. Visi rankdarbiai pačių sesių kruopš
čiai pagaminti laukė pirkėjų, nes „Sietuva” kas metai 
palengvina sunkią gyvenimo dalį ne vienam artimui 
tėvynėje. Draugovei vadovauja v.s. Jolanda Kerelienė.

„Emilijos Platerytės” vyresnių sesių būrelis 
kiekvienoje mugėje vaišina lankytojus tortais, pyra
gais, koldūnais, sūriais ir įvairių skonių kava. Viskas 
pačių kepta, virta. Tikrai tos „Miliutės” yra ir „prie 
pečiaus ir prie svečio”! Būrelio veikloje dalyvauja 20 
sesių. Kelis metus jos gelbėjo 8 vaikų šeimai Lietuvo
je, pastatė ją ant kojų. Šiais metais (1998) gausiais 
siuntiniais šelpė 12 senelių ir jau pasiruošusios 
globoti skautų,-čių draugovę Lietuvoje. Būrelio 
vadovė yra ps. Otilija Kasparaitien^.

Prie kelių stalų nuklotų audiniais darbavosi 
skautininkai Dailą ir Juozas Liubinskai. Sesė Daila

„Emilijos Platerytės” būrelio sesės pasiruošusios vaisinti 
lankytojus.

vos spėjo paduoti juosteles jaunoms mamytėms, 
kurios jas taikė prie savo vaikučių tautinių drabužių.

Skautininkai Liubinskai gyvena grožio karalystėje. 
Tą karalystę atrasi Chicagos priemiestyje, name, 
kurio langus puošia gražios lietuviškomis temomis 
vitražų plokštės. Turėjau laimę pamatyti Liubinskų 
nepaprastai gausų, neįkainuojamą gintaro dirbinių, 
audinių, medžio, keramikos, tapybos ir t.t. rinkinį 
1997 metais. Kad galėtume suprasti tą žodį „gausus 
rinkinys”, bandžiau suskaičiuoti kas ten yra nors 
vienam kambaryje. Neįmanoma. Visuose kambariuo
se prie sienų stovi stiklinės spintos pilnos gintarų ir

Sietuvos” d-vės sesės prie rankdarbių stalo. Priekyje 
idi d-kė vs. J. Kerelienė

Skautininkai Juozas ir Daila Liubinskai su Pr. Peleckiu 
iš Kauno (viduryje) Amerikos indėnų kolekcijos kam
baryje.
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kiek smulkesnių medžio ir kt. dirbinių. Virš spintų 
kabo paveikslai ar audiniai iki lubų. Greitai skaičiuo
jant viename—pirmame kambaryje pamačiau virš 60 
gintaro įvairiausių dirbinių, 40 — keramikos, 50 — 
medžio, 9 audimus, 40 įvairaus dydžio lėlių apie 50 
kryžių ir koplytėlių ir dar daug kitokių grožybių. Ir 
dar... virtuvėje ant vienos sienos kabo 64 prieverpstės 
(28 iš jų tautodailininko Pr. Peleckio) ir rankšluos'is 
su 48-mis gintaro segėmis, s. Liubinskai savo muzie
juje turi virš 2000 įvairiausių kūrinių, senų dokumen
tų, neskaitant brolio Juozo pašto ženklų rinkinio, nes 
jis yra Chicagos, New Yorko, Toronto lietuvių 
filatelistų draugijų narys. Pasiprašiau sesę Dailą, kad 
man leistų su kitais pasidalinti apie šią mažai kam 
žinomą Liubinskų grožio karalystę.

AN

„Sietuvos” Draugovės Gelmėse

1998 m. gražų rugsėjo šeštadienį, „Sietuvos” 
draugovės sesės rinkosi į Ateitininkų Namus, kur 
vyko draugovės sueiga. Daug suvažiavo sietuviečių ir 
viešnių. Tą dieną buvo įdomi paskaita. Sesė Marytė 

Utz papasakojo savo įspūdžius iš VlII-sios Tautinės 
stovyklos. Po paskaitos, vyko diskusijos, kurių metu 
„Sietuvos” draugovės sesės nutarė, kad kiekvienais 
metais stengsis finansiniai padėti vienai skautei 
norinčiai stovyklauti. Sprendėme kaip sukelti daugiau 
lėšų ir nutarėme dalyvauti Pasaulio Lietuvių Centre 
Lemonte rengiamame bazare gruodžio mėnesyje. 
Buvo taip pat nutarta suvežti knygas ir jas išsiųsti į 
Lietuvą per "Transpak".

Spalio mėnesio sueiga vyko draugininkės namuo
se. Buvo mažutė „Derliaus Šventė”.

Laikas greitai bėga, tai nejučiom atėjus lapkričio 
mėnesiui, sietuvietės vėl rinkosi į Ateitininkų Namus, 
kur vyko sueiga su įdomia dr. Kastyčio Jučo paskaita 
apie odos ligas. Daugeliui paaiškėjo, kad vasaros 
saulutės spinduliai nors ir vilioja į gamtą, tačiau kar
tais atneša ir labai liūdnų pasekmių. Odos vėžys 
gaunamas nuo didelio pertekliaus saulės spindulių.

Kadangi „Sietuvos” draugovės sueigos vyksta kas 
mėnesį, tai gruodžio mėnesyje „sietuvietės” su 
šeimomis rinkosi į draugininkės namus „Sietuvos 
Šeimos Šventei”.

Sesė Jolanda K.
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„Sietuvos” draugoves sesės Pasaulio Lietuvių Centre 
Lemonte, per žvakių uždegimą. Iš k, į d. p$. Birute 
Sasnauskienę vyr. sk. Irena Galinienę s. fd. Vilija

Kerelytę s.fil. Svajonė Kerely fę v.s. fil. Jolanda Kerelie- 
nė, vyr. sk. Liucija Krutulienę vyr. si. Leonida Kazėnie- 
nė, vyr. si. Stasė Korres.
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v.s. Antanas Saulaitis, S.J. —
1998 Metų Žmogus

Balzeko lietuvių kultūros muziejus Chicagoje 1998 
m. gruodžio 13 d. pagerbė buv. „Skautų Aido” redakto
rių vs. Antaną Saulaitį kaip "Man of the Year".

Muziejaus leidinyje rašoma, kad pasižymėjusio 
asmens titulas vs. Antanui Saulaičiui yra suteikiamas 
už jo ypatingus nuopelnus sielovadoje ir lietuvių kultū
ros bei mokslo puoselėjime.

Visi Lietuvių Skautų Sąjungoje džiaugiamės dar 
vienu pripažinimu mūsų Broliui, su kuriuo tiek metų 
stovyklauta, iškylauta visuose LSS rajonuose, kurio 
žodžių klausyta, kuris visada išgirdo ir mūsų žodžius.

■r* tb 1*1
CRNRDR

Hamilton, Ont.
Linksmai nusiteikusios, šventiš

koje nuotaikoje, Hamiltono skauti- 
ninkių būrelis 1998 m. gruodžio 2- 
ą dieną susirinko pas sesę Reginą. 
Būrelio tarpe yra ir buvusios Ha
miltono „Širvintos” skaučių tunto 
tuntininkės, vadovavusios tuntui 
nuo 1952-ų iki 1995-ų metų: s. 
Tone Vilimienė, v.s. Regina Bag
donienė, v.s. Danutė Gutauskienė, 
s. Irena Zubienė ir p.s. Danutė 
Kairienė. Kitos sesės turėjo įvairias 
pareigas tunto veikloje.

Vaišinomės suneštais gardumy
nais, pasidalinome apie šventines 
tradicijas savo šeimose, kurių dar 
ir dabar laikomės. Mūsų kartos 

vaikai jau suaugę ar baigia suaugti 
ir jų vedybos daugumoje yra miš
rios, bet kiekvienas iš jų atėjęs j 
mūsų šeimas žino ką reiškia žodis 
Kūčios. Tą vakarą pasidalinome 
kalėdainėmis (plotkelėmis) ir prie 
Kūčių stalo sėdę susikaupiame, 
mintyse prisimindami šeimos na

Hamiltono skautininkių būrelis 
1998 m. gruodžio 2 d. Iš k. į d.: 
Priekyje s. Tone Vilimiene ir vyr. sk. 
Marytė Kalvaitienė Sekančioje ei
lėje: v.s. Aldona Pietrantonio, ps.

ps. Genovaitė Breichmanierię ps. 
Irena Jokubynienė v.s. Regina Bag
doniene, vyr. sk. Liūda Stungevičie- 
nė, v.s. Danutė Gutauskienė ir s. 
Irena Zubienė

Danutė Kairiene, ps. Onutė Jusienė, 

rius ir tuos su kuriais gyvenime 
bendravome, taip pat ir Lietuvoje 
esančius bei amžiams užmigusius 
Sibiro taigose. Pavalgę Kūčias sku
bame į Bernelių Mišias ir, išėję iš 
maldos namų, sveikiname vieni 
kitus linkėdami linksmų švenčių ir 
viso geriausio. v.s. Reg. B.
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Simona rodo savo piešinį 
tetai Janinai.

- Koks gražus!.- stebisi teta:
- Tikriausiai tai gražiausias tavo 
darbelis.

- Ne, - atsako Simona.
- Parodyk gražiausiąjį, - prašo 

teta.
Negaliu. Jo dar 

nenupiešiau.
0 © O

- Vytuk, kiek kartų tau 
sakiau, kad nepertrauKrum tetos 
kalbos I

- A< stengiuosi, mama. Bet 
teta nesiliauja kalbėjusi.

0 0 0
- Tomai, kodėl InuŠies su 

sesute?! Neg ražui.Kad daugiau 
nesimuštom!..

- Nebesimušiu, "nes Vilma 
stipresnė už mane.

© © ©
Pavalgiusi Jonė rengiasi dėti 

šaukštelį. prie kitų šaukštelių į 
stalčių. Nfama pamato ir sako, 
kad reiki# jį pirma nuplauti, o tik 
tada padėti j vietą.

- ,plauti nereikia, aš 
Švariai jį nulaižiau, - paaiškina 
mergaitė.

Atsiuntė VIII klasės mokinė 
. Renata ROLIKAttt iš 

Akmenės rajono
“Kregždutė" Lietuva

Vieną naktį Algis junta, . 
kad lietus už lango siunta.

Vėjas jį į dangų neša, 
o draugai sustoti prašo.

Vėl ore sau skraido žaidžia, 
parašiutu nusileidžia.

Pasiėmęs „mamos skėtį, 
jis išeina vaikštinėti.

Jūroj supasi, nukritęs; 
ten jam šypsoši žuvytės.

Bum! Nebėr nė parašiuto. 
Reiškia čia tik sapno būta.
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