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Gerb.Seee Administratore,

Artėjant metų pabaigai skubu su dešimt (10) svarų - 
“Karalienės galva”, “Skautų Aido” pratęsimui už 2000 -ius 
metus.

Nuoširdus broliškas ačiū už “Skautų Aidą". Tegu jis būna ir 
toliau visų sesių ir brolių išeivijoje ir Lietuvoje junginys, tegu 
jis kviečia visus j skautišką šeimą.

šv.Kalėdų proga - visiems nuoširdžiausi linkėjimai; tegu 
2000-ji metai būna laimės kupini, prasmingi, skautiški.

Vis budžiu -

Brolis v.s.Juozas Maslauskas, Anglija

Redaktorės Žodis...

Nuoširdus ačiū už straipsnius, 
nuotraukas, pagalbą “Skautų 
aidui”:s.R.Fabijonienei, Palos 
Park,IL, s.A.Petručiui, 
W.Hyannisport,MA, 
v.s.fil.R.Rupinskui, Clarendon 
Hills,IL, ps.A.Gečui, 
Rochester,NY, T.Barauskaitei- 
Goward, Los Angeles,CA, 
vs.R.Bagdonienei, Hamilton,ON, 
s.R.Nasvytienei, Euclid,OH (už 
mamos vs.I.Jonaitienės knygą 
“Šešupės vingiai”), s.O.Šilėnienei, 
Euclid,OH

Lietuviškosios skautybės 
gimtadienio proga “Skautų aido” 
viršelį puošia LSS skydo nuotrauka. 
Tas gražus iš medžio pagamintas 
skydas kabo LSS archyve 
Lemonte.lL. Tai j.v.s.Antano 
Levano darbas. Archyve yra ir kitas 
jo kūrinys - didžiulis skydas ant 
kurio yra visi Sąjungos šakų ženklai 
ypatingai dailiai iš įvairaus medžio 
išdrošti.

Brolis Levanas yra jūrų 
skautininkų grandies narys, 
prisideda prie LSS archyvo darbų ir 
nuolatinis skautų “Lituanicos” 

tunto Chicagoje padėjėjas 
įvairiuose darbuose. įdomiu 
sutapimu, j.v.s.A.Levanas buvo 
stovyklos vadijos narys dvejose 
“Lituanicos” tunto “pirmose” 
stovyklose - 1951 metais pirmojoje 
stovykloje vykusioje netoli Elgino, 
ir pirmojoje stovykloje vykusioje 
jau savoje nuolatinėje Rako,Ml 
stovyklavietėje 1956 m.

1953 m. Chicagoje, 
“Lituanicos” tunte buvo 
įsteigtas naujas vienetas, iš 
kurio išsivystė naujas 
skyrius Lietuviu Skautų 
Brolijoje - jūrų budžiai, 
kurių vienas iš steigėjų 
buvo A.Levanas.

Dar prieš paskelbiant 
Lietuvos nepriklausomybę, 
1989 metais brolis Levanas 
kartu su 
a.a.j.s.L.Kupcikevičium 
buvo organizacinio 
komiteto vadovas burlaivių 
“Lietuvos”, “Audros” ir 
“Dailės” istoriniam žygiui 
per Atlantą. 
AN
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4 SKAUTU AIDAS.

P Ė K O J A M E

Už mažą asilėlį šiandieną mes dėkojam, * 
Už tvirtas jojo kojas, už ištiestas ausis;
Galbūt jisai suprato, gal juto, gal žinojo, 
Galbūt su meile plakė pavargus jo širdis.

Per akmenis ir grumstą, išdžiūvusį arimą,
Kai Juozapas už virvės į priekį vedė [j, 
Girdėjo asilėlis, kai užeigoj nerimo:

-Pas mus seniai jau pilna, namai jau užimti.

Dėkojame Tau, Tėve, už Tavo šventą valią, 
Kuriai kantriai pakluso Marija uoloje, 
Už nuovargį, kantrybę, ir už ėdžias Vaikeliui, 
Už meilę ir už taiką Šventojoj Šeimoje.

Tiek d?ug praėjo metų nuo tos nakties šventosios, 
Šiltuos namuos gyvenam, eglutės - blizgesys, 
Už Juozapą, Mariją Tau amžinai dėkosim, 
Už paslaptį Betliejaus, už piemenis, avis.

Sesė Kita
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VĖLINĖS

Lapkričio 2 d. yra švenčiamos 
Vėlinės. Tai diena, skirta 
įnirusiems. Senovės lietuviai tikėjo, 
kad ir po mirties žmonės panašiai 
gyvena, kaip gyveno žemėje. 
Laidodami artimuosius, jie stengėsi 
įdėti į karstą kasdieninio gyvenimo 
reikmenų: ginklų, indų, papuošalų. 
Buvo rengiami ir mirusiųjų 
prisiminimai bei puotos.

Kai Lietuva tapo 
krikščioniška, pasikeitė žmonių 
supratimas apie mirusiuosius. Tiesa, 
yra užsilikę iš senovės kai kurie 
papročiai, bet dabar visas 
katalikiškasis pasaulis žino, kad 
sieloms tereikia tik maldų. Blogųjų 
sielos eina į pragarą. Kiti eina į 
skaistyklą, kad nuplautų dėmes, 
kurias padarė nuodėmės. Tiesiai į 
dangų eina labai mažai sielų. 
Bažnyčia paskyrė Vėlinių dieną, 
kad mes prisimintume visas sielas ir 
už jas pasimelstume. Negana melstis 
tik už artimuosius; reikia maldų ir 
toms sieloms, kurių niekas 
neatsimena.

Lietuvoje Vėlinių išvakarėse 
kapai būdavo puošiami vainikais, 
uždegamos žvakelės ir lankomi ne 
tik giminių, bet ir apleistieji kapai. 
Senieji žmonės pasakodavo, kad 
Vėlinių vakarą sielos išleidžiamos iš 
skaistyklos. Jos ateina į bažnyčią ir 
žiūri, kiek maldų už jas paaukota. 
Tos, kur suranda daug joms skirtų 
maldų, laimingos grįžta į skaistyklą, 
nes žino, kad jų kančių laikas labai 
sutrumpintas. Sielos, už kurias 
niekas nesimeldžia, labai verkia ir 
rūstauja, kad dar ilgai kentės.

Lietuvoje buvo paprotys 
Vėlinių dieną praleisti rimtai, 
maldoje, be dainų ir be šokių. 
Kitaip, senieji žmonės sakydavo, 
vėlės atkeršys tiems, kurie už jas 
nesimeldžia, o linksminasi ir 
nesistengia sumažinti jų kančių. 
Taip pat buvo tikima, kad 
kiekvieną kartą aplankius bažnyčią 
ir sukalbėjus maldas su “Amžiną 
atilsį”, viena siela buvo 
išvaduojama iš skaistyklos. Daug 

vaikų mėgdavo įbėgti į bažnyčią, 
pasimelsti, išeiti į lauką ir vėl eiti į 
vidų kitos sielos gelbėti. Užtat 
bažnyčios buvo atidaros visą dieną 
ir vakarą.

Dabar laikai ir papročiai 
keičiasi. Bet būtų gera nueiti į 
Bažnyčią ir išklausyti šv.Mišias 
(nors tai ir nėra privaloma), uždegti 
žvakutes ir melstis už visus mirusius, 
ypač už tuos, kurių niekas 
neprisimena. Galima aplankyti 
kapus savaitgalį prieš ar Vėlinių 
dieną ir praleisti tą dieną 
susikaupime. Įsijunkime patys ir 
įpratinkime visą šeimą į šį gražų 
paprotį.

Sesė Rita
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LIETUVIŠKOSIOS SKAUTYBĖS ĮKŪRĖJAS MUMS RAŠO:

Skautiškas ugdymas stovykloje

Stovykloje skautai-ės išeidavo 
praktinį mokslą pagal patyrimo 
laipsnių programą ir išmokdavo 
visokeriopo skautiško nagingumo, 
kuris naudingas tolimesniame 
gyvenime, nežiūrint pasirinktos 
profesijos. Čia buvo praktiškai 
mokoma ir specialių dalykų, kurie 
buvo susiję su pilietine ir patriotine 
pareiga Tėvynei ginti. Tikslinga 
dienotvarkė stovykliniame 
gyvenime, įvairūs pratimai, 
drausmė, auklėjantis laužų 
programos pobūdis, pagarbus 
vėliavų kėlimas ir nuleidimas, 
patriotinės dainos, Tautos Himnas, 
skautinės maldos ir giesmė “Marija, 
Marija” nustelbė ir saistė žaismą. O 
pats žaismas buvo darniai supintas 

su skautamoksliu, ugdymu ir 
neužmirštamais nuotykiais gamtos 
prieglobsty. Taip organizuotas 
stovyklavimas žavėjo ir auklėjo 
jaunuomenę. Taigi, skautų 
stovykla buvo praktiška ir 
patraukli gerų Lietuvos 
Respublikos piliečių ugdymo 
mokykla.

Stovykloje buvo 
tinkamiausios sąlygos ugdyti geroms 
žmogaus būdo bei valios ypatybėms, 
kurios kartojamu lavinimu buvo 
paverčiamos įpročiais, k.a.: 
punktualumas, tvarkingumas, darbo 
tikslingumas, darnus 
bendradarbiavimas, draugiškas 
sugyvenimas, drausmingumas, 
stropumas, sumanumas, spartumas, 
kantrumas nejaukiam būvy, 

ištvermingumas, linksmas 
nusiteikimas keblioj padėty, 
savitvarda staigmenose ir 1.1.

Gyvendami stovykloje be 
tėvų globos ir paslaugos, jaunuoliai 
turėjo kasdien 24 valandas 
savarankiškai gyventi. Čia reiškėsi 
pasitikėjimas savo jėgomis ir 
drąsumas, kai reikėdavo per griovį, 
upelį ar tvorą peršokti, į medį ar 
skardžiu kopti, per neištirtus 
tankumynus ar į miško gilumą 
vienam eiti, tokioj aplinkoj žvalgo 
ar sargybinio pareigas eiti. Dargana 
ar lietus jiems tik paprasta oro 
atmaina. Tokioj aplinkoj jaunuolis 
brandino savo valią. Čia jis 
praktiškai ruošėsi kovai su kliūtimis 
ir sunkumais tolimesniame 
gyvenime.
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"ATETIES AIDAI'- JAV VIDURIO RAJONO STOVYKLA, RAKE, CUSTER, Ml 1999 M.

sesė D.Mikužienė su vilkiukais.

IŠ VADOVĖS
DIENORAŠČIO

Antradienis, liepos 27 d.

Ankstyvas rytas. Rako 
stovyklavietės paukščių čiulbėjimas 
prižadina mane iš miego. Vakar 
vakare su dukra Tara atvažiavome 
apsiprasti su aplinka ir pasiruošti 
stovyklavimui. Šiandien atvyks 
didesnis vadovų ir vadovių būrys 
pradėti steigti stovyklą ir pasiruošti 
sutikti ryt atvažiuojančius svečius.

Oras nuostabiai gražus ir 
vėsus. Štai pradeda atvažiuoti 
pirmieji automobiliai. Iš jų išlipę 
vadovai iškrauna įvairią mantą, 
reikmenis ir nešasi viską į savas 
pastovyklės.

“Aušros Vartų” tunto 
stovyklavietėje vyksta LSS 
“Ąžuolo” ir “Gintaro” jaunųjų 
vadovų mokyklų stovykla. Niekas 

pas juos 
neina ir 
netrukdo jų 
programos. 
Miške aidi 
balsai, girdisi 
kursantų 
laužo šūkiai.

Kitur 
rengiamos 
pastovyklės. 
Vadovai ir jų 
vaikai 
susitikę 
linksmai 
sveikinasi ir 
visi kimba į
įsiruošimo 

darbus. Vakare kai kur vyksta 
trumpi posėdžiai. Paskui - tyla! Visi 
miega ir sapnuoja atvyksiančius 
stovyklautojus.

Trečiadienis, liepos 28 d.

Vadovai ir vadovės anksti 
sukilę laukia atvystančių 
stovyklautojų. Ilgai laukti netenka. 
Pradeda atvažiuoti tėvelių 
gabenami skautai ir skautės. 
Triukšmingai pro vartus įrieda 
autobusas ir iš jo, kaip iš gausybės 
rago pabyra skauteliai ir skaučiukės. 
Visi linksmai klegėdami keliauja 
ieškoti savo pastovyklių ir vadovų. 
Prie vartų s.Gražutis Matutis 
rūpestingai tvarko automobilių 
judėjimą.

“Lituanicos” virtuvėje skardūs 
Zitos Marčiulionienės ir jos 
talkininkių balsai. Kraunamas 
atvežtas maistas, ruošiami pietūs, 
vyksta nutarimai dėl vakarienės 
gaminimo.

Vyriausias stovyklos 
viršininkas v.s.fil.Romas Rupinskas 
skuba iš vienos pastovyklės į kitą. 
Jam rūpesčiai tik prasideda. Reikia 
palapinių, trūksta tai šio - tai to. Jo 
padėjėja j.ps.Dalia Zygienė taip pat 
visur stengiasi padėti. Viskas 
nuostabiai ramiai tvarkosi.

Tėveliai atsibučiuoja su 
stovykloje pasiliekančiais vaikais ir 
išvažiuoja. Ašarų neteko pastebėti. 
Čia gi Rakas! Čia ilgai laukta 
stovykla!

Po trumpų pietų visi užsiėmę, 
visi skuba. Vienur statomos 
palainės, kitur - kraunami daiktai, 
dar kitur - kuriamos vienetų 
gairelės ir 1.1. Aidi juokas ir smagus 
balsų klegesys. Vakarienės metu 
seniai nesimatę broliai ir sesės 
daugiau kalba negu valgo.

8:15 val.vak. - vėliavų 
nuleidimas. Raportuojama, kad jau 
suvažiavo 240 stovyklautojų. 
Laukiama dar viena šimtinė 
atvykstanti savaitgalyje. Leidžiamos 
vėliavos, nuaidi stovyklos šūkis: 
“Sesės, broliai, pažadai - skamba 
‘Ateities aidai’”.

Broliai ir sesės bėga į 
palapines persirengti ir pasiruošti 
pastovyklių laužams. Po laužų 
skamba juokas ir linksmi 
pašnekesiai. Paskui mergaičių 
pastovyklėse girdisi šnabždesiai. Pas 
berniukus garsesni balsai. Pirma 
naktis stovykloje - smagu! Po kurio 
laiko visi nurimsta, įsiviešpatauja 
tyla. Tik varlės ir žiogai iki paryčių 
nenutyla.

Sesė Dana M.
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DEŠIMT DIENŲ—--'VILTIES ŠVYTURIO" PASTOVYKLĖJE
Liepos 28'OS rytą virš Rako 
ąžuolyno pakibusi saulė, lyg 
laukdama atvykstančių 
stovyklautojų, skaisčiai nušvietė 
jūrų skautų kalnelį. Apie 
vidudienį, gerų vėjų lydimi, iš 
Čikagos ir apylinkių darbingai 
nusiteikę atvyko jūrų skautai.

Atvykusius džiaugsmingai 
sutiko pastovyklės viršininkas 
j.ps.Romas Česas ir tuoj pat visus 
pristatė prie darbo • sutvarkyti 
aplinką, įsikurti ir pasiruošti 
jūrinės programos vykdymui. 
Vadovai - j.ps.Aleksas Rimeika ir 
jūrų budžių kandidatai - 
komendantas Justinas Jonušas, 
Rimas Petrauskas, Tadas Mikužis 
ir vyr.valt.Tomas Mikužis 
vadovavo jūrų skautams, 
j.jauniams ir bebrams įsikūrimo 
darbuose.

“Vilties švyturys” - jūrų skautai. “Skamba aidas, ūžia bangos - spindi vilties švyturys!” 
Vadovai už skautų dvejose eilėse: Aleksas Rimeika, Justinas Jonušas, Petras Jokubauskas, 
Antanas Levanas, virs.Romas Cesas (beveik nesimato), Šarūnas Brakauskas, 
Rimas Petrauskas, Tomas Mikužis, Žaibas Valaitis, Tadas Mikužis.

Dešimt dienų šioje “Vilties 
švyturio” pastovyklėje stovyklavo 
daugiau negu 40 jūrų skautų ir jų 
vadovai, dešimt naktų kalnelyje 
žibėjo švyturio šviesa, liudydama, 
kad čia vyksta graži lietuviško 
jaunimo veikla.

Pirmą vakarą pradėjome 
smagiu laužu, kartu su “Naujos 
bangos” jūrų skaučių pastovyklės 
sesėmis. Buvo įspūdingas vakaras. 
Abiejų pastovyklių viršininkų 
kartu užkurtas laužas gražiai 
suliepsnojo pranašaudamas 
sėkmingą stovyklą.

Kitą dieną stovyklon atvyko 
LSS Brolijos jūrų skautų skyriaus 
vedėjas j.s.Petras Jokubauskas ir 
mūsų nuolatinis patarėjas 
j.v.s.Antanas Levanas. Abu buvo 
pasiruošę prisidėti prie stovyklos 

veiklos ir dalintis savo skautišku 
patyrimu su jaunesniais broliais. 
Ežero pakrantėje uoliai darbavosi 
buriavimo instruktorius Žaibas 
Valaitis. Burlaiviai buvo paruošti, 
pakrantė sutvarkyta. Prasidėjo 
malonus stovyklavimas.

Pastovyklėje buvo gerokas 
būrys jūrų skautų kandidatų. Jie 
ilgiau negu metus rimtai gilinosi 
skautamokslyje ir jūrų skautams 
privalomoje programoje, 
ruošdamiesi jūrų skautų įžodžiui. 
Egzaminai stovykloje vyko 
ketvirtadienio vakare, nusitęsdami 
iki vidurnakčio. Penktadienio 
vakare buvo žadėti “paskutiniai” 
egzaminai. Visi kandidatai, 
pilnose išeiginėse uniformose, 
buvo nulydėti į ežero pakrantę.

Slaptai prie ežero susirinkę 
vyresni skautai ir skautės kantriai 
laukė jūrų skautų ir jūrų skaučių 
įžodžio. Apeigos buvo labai 
įspūdingos. Įžodžius davę jūrų 
skautais tapo 10 brolių. Po 
tradicinio “krikšto” ežere, įžodį 
davę jūrų skautai ir skautės pakilia 
nuotaika grįžo stovyklon.

Sekmadienį buvo švenčiama 
Jūros diena. Šių įspūdingų iškilmių 
metu įžodžius prie ežero davė 
gausus būrys jaunesniųjų skaučių ir 
skautų. Po įžodžio jūrų jauniais 
tapo šeši Broliai. Naujais bebrais 
tapo - penki broliai. Visi įžodį 
davusieji džiaugėsi jūr.skautišku 
“krikštu” ežere.

Savaitgalio metu j.budys 
Šarūnas Brakauskas perėmė 
pareigas iš j.ps. Alekso Rimeikos. 
Išvykti turėjo j.s.Petras 
Jokubauskas ir j.v.s.Antanas 
Levanas. Vair.Aras Galinaitis ir 
Julius Degesys buvo pakviesti

8



vadovų pareigoms.
Antroji savaitė stovykloje 

buvo smagi. Atvėsęs oras visus 
atgaivino. Pirmadienį visi, 
išskyrus bebrus, dalyvavo 
kanojų iškyloje. Upė buvo 
lengvai “nugalėta”, tik 
keliems teko neplanuotas 
“išsimaudymas”.

Savaitei įpusėjus, jūrų 
jauniai iškylavo prie Michigan 
ežero, kurio pakrantėje 
smagiai praleido dieną. Bebrai 
turėjo progą aplankyti 
Pakrančių apsaugos (Coast 
Guard) stotį prie Michigan 
ežero.

Kaip viskas gyvenime - baigėsi 
ir ši maloni stovykla. Jūrų skautai 
ir skautės kartu nuleido stovyklos 
vimpilą, buvo perskaityti 
paskutiniai įsakymai ir 
pranešimai, įteiktos dovanos. 
Pavyzdingiausiu jūrų skautu buvo 
paskelbtas ir apdovanotas Julius 
Degesys. Iš Floridos lankyti 
stovyklos atvykęs brolis Julius tuoj 
pasisiūlė prisidėti prie darbų. Tai 
puikus pavyzdys visiems jūrų 
skautams.

LAPKRITIS • GRUODIS ?

“Jaunos jėgos” - vilkiukai. “Kad jėga būtų su tavim!”
Vadovai iš k.: Petras Plačas, Aldis Liubinskas, Tomas Rupinskas, virš.Gintaras 
Aukštuolis, Saulius Anužis, Algis Strikas, Ina Luneckienė, Gailė Leipienė, Romas 
Senkevičius, Darius Rudis.

svečiai iš Kalifornijos ir Lietuvos.
“Ateities aidų” stovyklos

viršininkas - v.s.fil.Romas
Rupinskas, pavaduotojos - ps.Rasa
Aleksiūnienė ir j.ps.Dalia
Zygienė, komendante - ps.Vida 
Brazaitytė, vakarinės programos - 
ps.Dana Mikužienė, kuri su dukra 
Tara paruošė stovyklai dainorėlį, 

administrarorius - ps.fil.Vytautas 
Butikas, sekretorė - ps.fil.Rūta 
Ozers, stovyklos apsauga - 
ps.fil.dr.Mindaugas Griauzdė ir 
ps.fil.Vytautas Butikas, uosto 
komendante - j.s.ftl.Rūta 
Kirkuvienė, maitinimo skyriaus 
vadovė - v.sl.fil.Zita 
Marčiulionienė,

Stovykla baigėsi. 
Buvo gera ir smagu: 
aidai aidėjo, ošė 
bangos, “Vilties 
švyturys” žibėjo.

Brolis Romas

JAV Vidurio rajono 
“Ateities aidų” 
stovykloje 
stovyklavo 360 
skautų ir skaučių iš 
Chicagos, Detroito, 
Clevelando bei

“Pumpurėliai” - paukštytės. “Pumpurėlių vainikas jungia širdis ir skautiškas mintis!” 
Vadovės iš.k.: Aleksa Moss, Daiva Mattis, Audra Lintakienė, Aušra Butikienė ir 
virš. Rasa Ramanauskienė.

9
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BAIGIANT JAV VIDURIO RAJONO STOVYKLĄ
Stovyklos viršininko žodis

Vidurio raj. “Ateities aidų” stovykloje stovyklavietės direktorė M.Utz, 
administratorius V.Butikas, stovyklos viršininkas R.Rupinskas, 
viršininko pavaduotojos - R.Aleksiūnienė ir D.Zygienė.

Šią vasarą buvo ypatinga proga 
būti 1999 metų Vidurio rajono 
skautų ir skaučių stovyklos 
viršininku. į stovyklą suvažiavo 
sesės ir broliai iš Chicagos, 
Detroito, Clevelando, 
Californijos, Vokietijos ir 
Lietuvos. Iš viso buvome virš 360. 
Tai nuostabus skaičius.

Stovyklai vardą pasirinkome - 
“Ateities aidai”. Kaip gali būti 
aidai iš ateities? Ta simboline 
prasme norime atžymėti mūsų 
lietuviškai skautiškuosius žingsnius 
į naują tūkstantmetį. Žengdami 
pirmyn mes turime prisiminti 
praeitį ir iš jos mokytis. Jei mes 
norime rytojų - ateitį padaryti 
geresnę už praeitį, tai turime 
pasižadėti gyventi kaip Broliai ir 
Seserys pagal skautybės idealus.

Todėl ir musų stovyklos šūkis

Sesės, Broliai - Pažadai 
Skamba Ateities Aidai!

Po dešimties dienų Rako 
miške, ateities aidai skamba 
garsiai ir, žiūrint į mūsų skautišką 
jaunimą ir jų vadovus, ateitis 
atrodo puiki. Stovykla praėjo 
smagiai ir sėkmingai. Tai yra 
stovyklos vadovų, talkininkų ir 
pačių stovyklautojų nuopelnas. 
Vadovai ir vadovės paaukojo savo 
brangų laiką ir begalinę energiją 
organizuodami šią stovyklą, 
ruošdami ir per tas dešimtį dienų 
pravesdami įdomią lietuviškai 
skautišką programą. Gausus būrys 
talkininkų ruošė maistą, palaikė 

stovykloje tvarką, organizavo 
išvykas ir sudarė geriausias sąlygas 
tikram stovyklavimui.

Visi atsakingieji asmenys už 
stovyklos lėšas taupiai, tvarkingai, 
puikiai atliko savo pareigas'ir mes 
galėjome palengvinti mūsų 
vadovams stovyklavimo išlaidas, 
nes jie, kaip jau minėjau, atidavė 
savo brangų laiką.

Nuoširdus skautiškas ACIU 
stovyklos vadijai ir pastovyklių 
vadovams,'ėms (išvardinti 
pradžioje.Red.), stovyklos 
direktorei Marytei Utz ir 
pavaduotojui Antanui Paužuoliui, 
slaugėms - Vidai Petrauskienei, 
Aldonai Brakauskienei, Daliai 
Harp, Vidai Bartašienei, maisto 
skyriaus darbuotojams - Donatui 
Ramanauskui, Kristinai 
Vaičekonienei, Astrai 
Andriušienei, Aušrinei Karaitytei, 
Lilei Martinkienei, Erikai Brooks, 
Viktorijai Matranga, Sylvijai 
Ankienei, Vidai Mikalčienei, 
Birutei Pumputienei. Pakrantės 
sargybai - Dainai Lukaitei ir 
Rimui Marčiulioniui, krautuvėlės 
vadovui - Kęstučiui Ječiui.

V.s.fil.Romas Rupinskas
“Ateities aidų” stovyklos viršininkas
JAV Vidurio rajono atstovas

10
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“Atžalynas” - skautai. “Tarp paparčių ir klevų, dygsta miškas ąžuolų 'Auga, auga, atžalynas!” 
Priekyje vadovai - Justinas Andriušis, Arūnas Karalis, Edis Leipus, Ričardas Končius, virš. Paulius Jankus. 
Trūksta Algio Tamošiūno ir Pauliaus Jurgučio.

“Miško balseliai” - jaunos šeimos - giliukai, liepsnelės
“Mes miško balseliai, dainuojam gražiai Stovyklos jaunieji - ateities aidai!”
s.Rasa Karvelienė ir ps.fil. Vytenis Lietuvninkas - viršininkai, Regina Puškorienė, Kristina Zubrickienė, 
Vilija Nasvytytė-Klimienė, Alma Jankuvienė.

11
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“Lokynas” - prityrę skautai ir skautai vyčiai.
“Lokiai mes esame, gyvenam Lokynėly, žiemą miegam, vasarą stovyklaujam Rakė!” 

Vadovai pirmoje eilėje - 3-čias Aidas Mattis, Dainius Dumbrys, Marius Aneliauskas, Matas 
Tamošiūnas, Edis Brooks ir virš.Gražutis Matutis.

“Ateities aušra” - skautės ir prit. skautės. “Žengiam į ateitį skautišku keliu!”
Vadovės iš k.*: virš. Jūratė Vallee, Stefutė Utz, Rima Griauzdytė, Natalija Pleinytė, Evelina 
Maciulevičiūtė, Birutė Ankutė, Dalia Trakienė, Birutė Jurjonaitė, Laima Rupinskienė.

“Nauja banga” - jūrų skautės. “Ateities nauja banga atplaukia į Neriją!”
Virš.- Vilytė Lendraitienė, Giedrė Kazlauskaitė, Audra Lapinskienė, Danutė Navickaitė, Lina 
Lendraitytė, Laura Jokubauskaitė, Aldona Weir, Kristina Jonušaitė, Sabrina Cesaitė. Deš. - Laura Dainytė.

12
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TARP PRAEITIES LAPŲ

Šių, 1999 m. pavasarį suėjo 50 metų 
nuo Montrealio vyr. skaučių ir skautų 
vyčių leidinio “BUDĖK!” 
pasirodymo. Kaip jie tada rašė - tai 
buvo vienkartinis leidinys, 
redaktorius - K.Andriuškevičius. 
Leidinys 16 puslapių, didelio 
formato, viršelį puošia 1938 m. 
skautų Tautinės stovyklos plakatas. 
“Budėk!” išleidimą finansavo 
šv.Kazimiero parapijos klebonas kun. 
Jonas Bobinas.

Kas buvo tada, prieš 50 metų mūsų 
širdyse ir mintyse?

s.A.P. rašo:

... Didi neteisybė užgulė visą mūsų 
kraštą, o mes, tremtiniai, likome lyg 
kokie raupsuotieji, mėtomi iš kampo 
į kampą, lyg savo gimtų namų 
padegėjai. Tada tikrai atsivėrė mums 
akys, tada tik supratome, jog 
pasauliui reikia ne vieno šv.Jurgio, 
bet šimtų ir gal net tūkstančių...

... To viso akivaizdoje, mes, 
skautai, Lietuvos jaunimo 
avangardas, ieškome savo tarpe 
riterių Jurgių. Branginkime tą mintį 
ir būkime nepalaužiamais lietuviais, 
tiesiais, riteriškais skautais...

Vaiva:

... Šiandien daugiau nei bet kada 
privalom įprasminti savo obalsį 
Dievui, Tėvynei ir Artimui. Įstatai 
ir obalsis turi būti mūsų pagrindinis 
kelrodis tremties kelyje. Kiekviena 
vyresnioji skautė turi rasti būdų ir 
kelių įgyvendinti tikrąjį skautiškumą 
ir sunkiausiose sąlygose. Tik tada ji 
bus teisingai supratusi vyr. skautės 
uždavinius ir pareigas...

... Meilė artimui dabar tremtyje 
turi siekti aukščiausio laipsnio, 
užmirštant net save. Vyr. skautė turi 
mokėti atjausti ir padėti...

... Vienas iš didžiausių vyr. skautės 
uždavinių tai yra budėti nutautėjimo 
sargyboje. Kiek leidžia sąlygos ir 
aplinkybės organizuokim jaun.skaučių ir 
skaučių vienetus, puoselėkim jų širdyse 
tėvynės meilę ir pasiaukojimą...

Montrealio šv.Kazimiero parapijos 
klebonas kun. Jonas Bobinas:

... Gražus ir kilnus skautų obalsis:
Dievui, Tėvynei ir Artimui. Gražesnį

13
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sunku rasti. Gyventi ir dirbti Dievui, 
reiškia vykdyti Jo karalystę žemėje. O 
Jo karalystė, kaip prilyginimu mokė 
Išganytojas, yra panaši į vynuogyną, 
kurio šeimininkas visus kviečia bet 
kuriuo laiku, visiems duoda darbo ir 
visiems atlyginimą po tą patį denarą. 
Visi, kas dirba ir gyvena prieš akis 
turėdami Dievą, kas vykdo Jo 
įsakymus, o ypač artimo meilės 
įsakymą, iš kurio išplaukia ir Tėvynės 
meilė, dirba Dievo vynuogyne.

Aš tikiu, kad, nuoširdžiai 
vykdydami savo obalsį dirbat Jo 
vynuogyne ir Jūs skautai.

Savojo vynuogyno darbininkams 
tepadeda Aukščiausiasis.

Lietuvių skautų tautinio komiteto 
Kanadoje, skautų vyčių skyriaus 
vedėjas ps.Pranas Čeponis:

Pagal 11 Tarptautinės 
skautininkų Konferencijos Moissone 
1948 m. nutarimą Nr. 141 
išemigravusiems skautams leidžiama 
burtis į vienetus, vadovaujamus savų 
vadovų Šis nutarimas mums yra labai 
svarbus. Susibūrę po Lelijos ženklu 
Lietuvių Skautų Sąjungos rėmuose, 
kuri turi originalų lietuvišką 
charakterį, atsispirsime prieš visus 
blogumus ir prisidėsime prie 
pagrindinių lietuvių tautos aspiracijų.

Be plačios informacijos apie 
Kanados Skautų Asociacijos 
reikalavimus ir kitus einamuosius 
reikalus, ps. Čeponis praneša ir apie 
gražiai veikiančius skautų vyčių 
būrelius Kanadoje: “Dariaus ir 
Girėno” skautų vyčių būrelį Toronte, 

kurio vadas - s.v.sl.Leonas Kalinauskas, 
“Lituanicos” Toronte - s.v.v.sl.Jonas 
Matulaitis, “Dr.V.Kudirkos” Rolphtone 
- ps.Bronius Zalpys, “Dr.J.Basanavičiaus” 
Montrealy - s.v.v.sl.Juozas Parojus.

Įdomiai apie skirtumą tarp 
kanadiečių ir lietuvių rašo
S.Meškuitis:

... Tokia jau turbūt taisyklė, kad 
lietuviai skautai skautiškuose 
parengimuose bei laužų programose 
savo pranašumu ir sugebėjimais toli 
palieka vietinius brolius. Kanadiečiai 
daugiau apsiriboja žodiniais 
monologais, dialogais ir dainomis (o 
jų gan puikių turi), o mūsiškiai 
turėdami omenyje svetimą kalbą, 
viską perkelia į veiksmus. Čia ir 
gaunasi pasisekimo kulminacija. 
Lietuviškos dainos irgi nepaskutinėje 
vietoje, daugeliu atvejų buvo 
reikalaujama kartoti...

Apie patį pirmąjį lietuvaičių skaučių 
vienetą “Vaivas”, kurios Montrealyje 
įsisteigė 1948 m. birželio mėn. 
rašoma, kad “Vaįvos” vyr. skaučių 
draugovę sudaro 23 sesės, d-kė 
v.si.Gina Butkutė, adjutante 
v.sl.Dahutė Toliušytė.

Proza ir poezija leidinyje 
dalyvauja Nevėžio Juozas, 
Dan.Bobėnaitė, D.Toliušytė, Jonas 
Nevardauskas.

Kokius gražius kelio ženklus dėjo 
prieš 50 metų sesės ir broliai (ne vien 
Montrealyje) lietuviškajai skautybei 
išeivijoje.

Įdomu ir malonu būtų išgirsti iš 
nors vieno rašiusių šiame leidinėlyje. 
Kas buvo s.A.P.?, Nevėžio Juozas ?, į 
kokias pasikeitė sesių mergautinės 
pavardės? Parašykite.

AN
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“Dainaviečiai” Romuvos (Toronte) stovykloje 1990 m. V.s.St.Ilgūnas, T.Urbonas, 
P.Vosylius, N.Vidmantas, vietininkė ps.Gražina Kavaliūnienė, A.Staertow, 
G.Vosyliūtė, DJanuŠkaitė, LGečaitė, A.Gečaitė. Priekyje - L. Januška ir R.Gečaitė.

"Dainavos" vietininkijos vietininkas 
ps.fil.Aleksandras Gečas rašo "Skautų 
aidui", kad š.m. spalio 3 d. Rochesterio 
lietuvių skautų šeimoje vyko didelė 
šventė - "Dainavos" vietininkijos 
auksinis jubiliejus.

Kaip ir tinka "dainaviečiams", 
sukakties minėjimas prasidėjo lietuvių 
radio valandėlės programoje, kur buvo 
prisiminti buvę vadovai. Ypatingas 
skautiškas ačiū buvo išreikštas v.s.Stasiui 
Ilgūnui už ilgametį darbą vadovaujant 
vietininkijai.

Iškilminga jubiliejinė sueiga vyko 
švjurgio parapijos salėje.

Apie “Dainavos” veikla...

Ps.Vytautas Žmuidzinas 
rašydamas apie “Dainavos” 
vietininkiją knygos “Lietuviškoji 
Skautija 1945-1985" redakcijai 
sakė: “Ypatingas įnašas Rochesterio 
lietuvių kolonijai yra skautų ruošti 
vakarai, koncertai, parodos”.

Tik paskaitykime !!! - 1949 
m. kartu su skautų,-čių d-vių 
įsteigimu įkurta ir tautinių šokių 
grupė. 1950 m. vasario 16d. skautų 
iniciatyva pradėtos lietuvių radio 
programos, kuriose dar ir dabar 
dalyvauja skautai..

Šalia pačių skautų paruoštų 
ir pastatytų veikalėlių, “Dainavos” 
vietininkiją arba skautų vyčių 
būrelis iki 1985 metų pakvietė į 
Rochester! “Čiurlionio” ansamblį iš 
Clevelando, “Gintaro” ansamblį iš 

Montrealio, “Gintaro” ansamblį iš 
Toronto, “Stepo Kairio muzikinį 
ansamblį” iš Toronto, tris kartus 
(1972, 83, 84 m.) “Aukuro” teatrą 
iš Hamiltono, “Aušros” teatrą iš 
Windsoro. Surengė šešias meno 
parodas, rodė filmus “Tautinė 
stovykla”, “Aukso žąsis”, 
“Prezidentas A.Smetona” (kartu sų 
lietuvių karių Ramove), papuošė 
šiaudinukais Kalėdų eglutę 
Rochesterio miesto muziejuje.

“Dainavos” vietininkijoje 
per tuos penkis dešimtmečius 
skautėms vadovavo: O.Ščiukaitė, 
A.Sčiukaitė, S.Avižienienė, 
D.Saladžiūtė, R.Armonaitė, 
V.Sodytė, D.Podelytė, R. ir 
V.Vilūnaitės, 1. ir A.Arlauskaitės, 
N.Avižienytė, E.Gerdauskaitė, 
J.Grigolaitytė, G.Musteikytė- 
Bilienė, B.Sedlickaitė, A.Šlapelytė, 
N.Draugelienė, L.Lelienė,

A.Olienė, G.Skučienė, 
A.Alksninytė-Holden, K.Miškienė, 
A.Lėlytė, G.Kavaliūnienė,
R. Gečienė.

Skautams vadovavo: 
A.Paužuolis, St.Ilgūnas, 
P.Armonas, R.Bliudnikas,
S. Jankus, V.Nakas, S.Poškus, 
V.Regina, j.Sodys, V.Šlapelis, 
V.Žmuidzinas, V.Draugelis,
J. Šipaila, D.Kašinskas, V.Burkūnas, 
E.Vidmantas, S.Ilgūnas,jr.,
A.Skučas, D.Kiršteinas, A.Gečas.

Pirmojo skautų vyčių 
būrelio nariai buvo: P.Armonas, 
St.Ilgūnas, S.Kindurys, S.Poškus,
K. Puodžiūnas, M.Pučius, V.Regina, 
V.Saladžius, J.Sodys, V.Žmuidzinas

Valio !!! buvusiems 
vadovams ir sėkmės dabartiniems.
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V.s.Stasys Ilgūnas, skautų 
vadovas nuo 1950 m., 
vietininkas 1956-64 m. ir 
1977-85 m.

Ps.Dalė Podelytė- 
Šiurilienė vietininkijos 
adjutante 1951-72 m.

Ps. Vytautas Žmuidzinas, 
ilgametis v-jos adjutantas, 
vietininkas 1955-56 m., 
skautų vyčių būrelio vadas, 
ilgametis Rochesterio 
lituanistinės mokyklos 
mokytojas ir vedėjas.

“Dainavos” vietininkija 1953 m. su vietininku ps.muz.Petru Armonu (vid.), kuris v-jai vadovavo 
1951-55 m.

IŠ
Rochesterio 

“DAINAVOS" 
ALBUMO

Skautų tautinių šokių grupė įsteigta prieš 50 metų. Jai pirmuosius 14-ą metų vadovavo v.s.St.Ilgunas (kair.). 
Akordeonistas - Z.Sipaila.
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“Dainava” 1980 m. Kairėje - St.Ilgunas, dešinėje - LLelienė.

IŠ
Rochesterio 

"DAINAVOS" 
ALBUMO

“Bebrų” skiltis su vietininku St.Ilgimu; R.Tamošiunas, 
D.Kiršteinas, T.Skučas, R.Kiršteinas, A.Skučas ir R.Lapinas.

‘‘Dainavos” v. vietininko ps.Aleksandro ir ps.Rutos Gečų skiltis 1999 m. Iš k. 
' Lina, Ramutė, Arūnas ir Audronė.
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NAMO IŠĖJĘ

Apgailėdami mūsų mirusiuosius, 
dėkojame jiems už skautybės 
pavyzdį.

LSS archyvo vedėjas 
v.s.Jonas Paronis

Mirė 1999 m. birželio 30 d. 
Ypatingas skautiškasis Brolis. Ilgus 
metus Chicagoje jo auklėti gausios 
draugovės skautai, vėliau kelių 
kartų skautai vyčiai kandidatai vis 
prisimena tą jo posakį - “skautų 
įstatus turit žinoti taip, kad 
pažadinus iš miego stovykloje, juos 
žinotumėt be klaidos”. Ir žinojo jo 
jaunieji broliai skautų įstatus, ir 
užaugo į puikius žmones.

Labai darbinga v.s.Jono 
Paronio skautiškoji kelionė. 1950 
m. vasarą Detroite buvo įsteigta 
skautų “Baltijos” vietininkija, 
kurioje “Algimanto” skautų 
draugovei vadovavo brolis Jonas. 
1952'53 m. “Baltijos” v. 
vietininkas ir stovyklos viršininkas.

Persikėlęs į Chicagą, 1954-56 
m. buvo skautų vyčių 
“Pulk.J.Šarausko” d-vės vadas, 

ilgametis skautų draugininkas, 
stovyklos viršininkas ir 1967-69 m. 
“Lituanicos” tunto tuntininkas.

V-toje Tautinėje stovykloje 
buvo vadovybės narys, 1971 m. 
LS Brolijos jaunesniųjų vadovų 
stovykloje - instruktorius. 1976- 
78 m. LS Brolijos vadijos 
sekretorius. Vl-toje Tautinėje 
stovykloje buvo prityrusių skautų 
pastovyklės viršininkas, 1983 m. ir 
1993 m. Jubiliejinių stovyklų 
viršininko pavaduotojas. 1979-84 
m. ir 1991-93 m. LSS Tarybos 
pirmijos narys.

“Skautybės kelio” redaktorė 
j.v.s.Irena Regienė broliui Jonui 

Namo išėjus “Draugo” dienraštyje 
rašė: “A.a.Jonas visą savo gyvenimą 
grindė skautiškais idealais. Buvo 
labai pareigingas, energingas ir 
darbštus. Nelaukė kol jį kas kvies at
prašys - kur tik reikėjo pagalbos ar 
talkos - neprašomas jungėsi ir kitus 
ragino jungtis. Nei vienas darbas 
jam nebuvo per sunkus, nei viena 
pareiga per menka. Visų, o ypač 
jaunimo labai mėgiamas dėl 
malonaus būdo ir taiklaus sąmojaus. 
Buvo skautiškai tiesus, taktiškas, 
neužgaulus. Mokėjo viskuo 
džiaugtis, vertinti ir Dievui dėkoti, 
o ypač už savo gražią šeimą, 
gimines, draugus ir artimuosius, 
Skautybę ir Lietuvai grąžintą 
nepriklausomybę.”

Mokytoja v.s.Izabelė Jonaitienė 
Viena iš Skaučių Seserijos kūrėjų

Beveik aštuoniasdešimt 
metų Lietuvių Skautų sąjungą savo 
darbais puošė ir ja rūpinosi 
v.s.Izabelė Barniškaitė - Jonaitienė.

Paskelbus nepriklausomybę 
1918 m. Lietuva vos pradėjo keltis 
iš vargo, kai jai gelbėti stojo 
naujasis skautiškas jaunimas. 
Įstojusi į skautybę 1922 m., 
Kudirkos Naumiestyje 1923 m. sesė 
Izabelė įsteigė skaučių Rūtos 
draugovę, o sekančiais - skautų 
“Sakalų” draugovę ir metus laiko 
abiem vienetams vadovavo, kol 
“Sakalų” draugovei surado 
draugininką.

1924 m. jau dalyvavo 
antrajame skautų vadovų 
suvažiavime, 1929-32 m. 
Panevėžio tunto skaučių skyriaus 
vedėja. Ten sesė Jonaitienė įvedė 
šaudymo sportą ir vyresnės skautės 
dalyvaudavo šaudymo pratimuose ir 
varžybose. 1932 m. pakelta į 
skautininkes, sekančiais - 1933 
metais Lordui Baden-Powell priimti 
sąskrydyje Palangoje buvo
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informacijos ir registracijos vedėja. 
1934'35 m. Kaune buvo skaučių 
tunto t-kės pavaduotoja, 1936 - 
Skaučių Seserijos skautininkių 
skyriaus vedėja ir 1938 m. II 
Tautinėje stovykloje Pažaislyje 
buvo laužų programų vedėja.

Atsikūrus lietuvių skautijai
Vokietijoje, Scheinfelde skautams 
vadovavo s.A.Jonaitis, o sesė 
Jonaitienė - skautėms ir Seserijos 
štabe buvo skaučių skyriaus vedėja.

1952'53 m. Skaučių 
Seserijos vadijoje v.s.Izabelė 
Jonaitienė buvo skautininkių 
skyriaus vedėja, 1961-69 m. -
Seserijos socialinio skyriaus vedėja.
Sesė Jonaitienė buvo pirmojo 

skautininkių suvažiavimo 
Amerikoje organizatorė.

V.s.Izabelė Jonaitienė - 
Mokytoja. Įsigijusi mokytojos 
diplomą Lietuvoje, dirbo iš pradžių 
kaime kur vakarais mokė ir 
suaugusius, kurie tais laikais godžiai 
mokėsi rašto. Kai Kaune buvo 
pastatyta pavyzdinė, pati 
moderniškiausia Pabaltyje mokykla, 
ji buvo pakviesta joje dirbti.

Vokietijoje, lietuvių 
gimnazijoje sesė Izabelė dėstė gamtą 
ir rankų darbus, mokė mergaites 
siūti, megzti ir austi. Pati yra 
išaudusi daugiau nei 50 tautinių 
drabužių. Clevelande lituanistinėje 

mokykloje dėstė istoriją.
Nuo 1928 metų priklausė 

DLK Birutės draugijai. Daugelį 
metų ėjo vice-pirmininkės pareigas. 
Suruošė daug tarptautinių parodų ir 
buvo aprašyta Clevelando 
dienraštyje “Plain Dealer” su tokia 
antrašte - “Lietuva užsitarnavo 
vietą pasaulio žemėlapyje”.

V.s.I.Jonaitienė priklausė 
Šaulių organizacijai, Lietuvių 
Bendruomenei, 45 metus vadovavo 
“Vasario 16-os” gimnazijos rėmėjų 
būreliui, Clevelando skautininkių 
d-vei.

1997 metais Clevelande 
išleista sesės Izabelės eilėraščių 
knyga “Šešupės vingiai”.

Šiais, 1999 metais, lapams
krintant Sesė Jonaitienė išėjo

Piešinys yra nuo sesės Izabelės 
knygos viršelio kurį nupaišė 
Algirdas Muliolis.

NAMO baigdama sulaukti 94-sius 
savo gyvenimo metus.

Užbaigiame šias mintis sesės 
Izabelės eilėraščiu iš jos knygos 
“Šešupės vingiai” -

M15KO IDILIJA

Kasdien rytuose saulutė kelias, 
Ji gaudo lapuose rasas 
pamiškėje berželis žalias 
Džiūgauja, iskėles sakas.

[debesėliai slaptingai juokias, 
L?utinka saulutę tamsa.

Miško saulėtekis tuokias 
Jju brėkštančio ryto rasa.

|r bus tenai šaunios vestuvės, 
paukšteliai sutiks juos daina, 

|r aids sklis ligi Jjesupės, 
LydesJĮrytmečio aušra.
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NIEKUR NĖRA TOKIO MIŠKO 
KAIP MŪSIŠKIS - 

ANT PUŠELIŲ, KAIP VARPELIAI, 
SKAMBA ŠIŠKOS

A.Miškinis

Jei nuvažiuotume dabar į mūsų 
stovyklavietes, tikriausiai jų 
neatpažintume. Vos ne per visą plotą 
gali tiesiai matyti - beržai, ąžuolai, 
klevai, gluosniai ir krūmai, plikas šakas 
ištiesę laukia pavasario. Akys užkliūva 
tik už pušų ir eglaičių. Jos amžinai žalios.

Ir žiemą nekinta eglelė žalia ~ 
Taip amžių nupinta lietuvių dalia...

J. Baltrušaitis

Lietuviai medžius labai myli ir gerbia.

Senovėje buvo šventi ąžuolynai. Mūsų 
liaudies dainos sulygina žmogų su medžiu 
- “augo girioj ąžuolėlis, pas tėvelį 
sūnaitėlis”. Sovietams užėmus Lietuvą, 
kai giria priglaudė lietuvius partizanus - 
miško brolius - davė jiems ir savo vardus.

Naktim į gryčią miškas veržias 
sulytas, purvinas - ir ima guostis. 
Autus džiovina Ąžuolas ir Beržas, 
ant šautuvo užmiega jaunas Uosis.

J.Marcinke vičius

Lietuviai skautai medžius ypatingai myli. 
Mūsų skiltys turi Ąžuolų, Beržų, Eglučių 
vardus. Kaip būtų liūdna stovykloje be 
medžių! Jųpavėsin glaudžiasi mūsų 
palapinės, prie ąžuolo kamieno 
Rūpintojėlis rymo, jaunos drebulės 
vartai puošiasi stovykline gaire, vakaro 
laužas nušviečia visų veidus, rytą saulei 
tekant, kur nors miško gilumoje, naujas 
skautas vytis išsipjauna dvišakę lazdą...

KODĖL KRINTA LAPAI

Medžiams būtinai reikia, kad rudenį lapai nukristų. Jei 
užgultų ant jų sniegas, šakos neišlaikytų svorio, pradėtų 
lūžti. Žiemai medžiai pradeda ruoštis dar vasaros metu. 
Taip lapo kotelio ir šakos atsiranda plonas skiriamasis 
sluogsnis.

Vasarą šaknys traukia iš žemės vandenį, o su juo kartu 
ir medžiui maistą. Netinkamos maisto dalys susirenka 
lapuose. Rudenį, numesdami lapus, medžiai kartu pašalina 
ir netinkamas liekanas. Be to, lapai išgarina medžio 
vandens perteklių. Jie taip yra įpratę vandenį garinti, kad 
jei žiemą medis žaliuotų, lapai darytų tą patį. Bet kaip 
gausi žiemą vandens sušalusioje žemėje? Pasibaigus 
vandens atsargai - medžiui tektų nudžiūti.

Tai tik gluosnis nebesutalpino 
Drevėse to gaivaus dirvų kvapo - 
Tai tik gluosnio šakų žalios pynės 

Lig pat žemės nusviro 
Ir upely sušlapo.

Todėl ir linguoja žiemos metu belapės šakos, kad 
pavasariui atėjus vėl atgytų, sužaliuotų.

Kitoks gyvenimas yra spygliuočių medžių. Jiems 
vandens badas negresia. Pušis savo spygliais vandens 
išgarina devynis kartus mažiau negu beržas. Todėl ir 
žaliuoja jos ištisus metus.

XX

ĮMINK MĮSLĘ

1. Sakos šakotinės. Visos šakos su lizdais, visi 
lizdai su vaikais.

2. Tokia žiemą, tokia vasarą.
3. Vasarą kailiniuose, žiemą Širmuliuose.
4- Žiemą nusirengia, vasarą apsirengia.
5. Girioj gimė, girioj augo, o girios nematė.

L.Andriekus

Lygumoj, toli nuo kelio 
rymo liepa kaip vienuolė, 
tartum žvalgos .ji medelio 
plyname miglotam toly.

MVaitkus

Pasakyk, mergele, pasakyk, jaunoji, 
Kas žaliuoja žiemą, vasarėlę?

Ne mergelė būčiau, kad aš nežinočiau, 
Kas žaliuoja žiemą, vasarėlę - 
Girelėj eglelė, daržely rūtelė 

Tai garžiai žaliuoja žiemą, vasarėlę.

Žalio ąžuolėlio lapeliai karpyti, 
O mano bernelio žodeliai mainyti.

L.d.

Gale lauko toli 
Trys berželiai stovi, 

Trys berželiai svyru - 
svyruonėliai 

Tarpu savęs kalba.
L.d

XX --- L.Clr.MEDŽIĄ! MUSU TAUTOSAKOJ
Uosis - neregys Uosį žmonės vadina neregiu todėl, kad jis vėliau už kitus medžius sprogsta ir anksčiau 
meta lapus. Pavasarį, kai kiti medžiai sprogsta uosis klausia:
- Ar jau laikas sprogti? Medžiai juokais jam atsako:
- Dar anksti, dar nelaikąs.
Praėjus kuriam laikui, uosis vėl klausia. Tada medžiai atsako, kad jie jau seniai išsprogę, tik jis atsilikęs.
Uosis tuoj išsprogsta! Rudenį jis vėl klausia:
- Ar jau laikas mesti lapus?
Medžiai pasityčiodami atsako, kad jie jau be lapų. Uosis patiki kitiems medžiams ir numeta lapus 
pirmiau už kitus.

Augo sode klevelis, 
Augo sode žaliasai, 

Po tuo klevu, po žaliuoju 
Gul bernelis jaunasai.

(Anglų kalboje uosis yra - ash) L.d.
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CAPE COD, MA SENŲJŲ LAPINŲ PUOTA

(Bostono skautų - vyčių butelio 
suvažiavimas Mashpee, MA)

s.Alfa Petrutis

Pokario merais, kai iš 
Europos pabėgėlių stovyklų (DP) 
Amerikon vyko gausūs būriai 
lietuvių šeimų, jų tarpe buvo 
nemaža jaunimo, pradėjusio 
skautauti dar nepriklausomoje 
Lietuvoje. Buvo ir tokių jaunuolių, 
kurie į skautų eiles įsijungė 
Vokietijoje, kai po karo tenai 
buvo formaliai atkurta Lietuvių 
skautų ir skaučių organizacija. Tad, 
visai suprantama, jog prieš 48'ris 
metus Bostono apylinkėse 
apsigyvenę lietuviai, vedami 
skautiškų idėjų, įsteigė vyresniųjų 
skautų - vyčių būrelį ir jį pavadino 
Senųjų Lapinų vardu. (Kaip 
žinome, lapė yra sumanumo, 
apsukrumo, gudrumo jaunimui 
pavyzdys).

Taip, dabar, būrelio nariai, 
nelaukdami savo auksinės 
sukakties, sutarė dar šiemet sulėkti 
nuo Bostono netoli esančiame 
Cape Code ir čia atšvęsti būrelio 
sukaktį.

Sąskrydis įvyko 1999 m. 
rugsėjo 25 dieną Cape Code, 
skautininkų šeimos Česlovo ir 
Laimos Kiliulių vasaros 
rezidencijoje - istorinėje Mashpee, 
Wampanoag indėnų vietovėje, prie 
Ashumet ežero. Dalyvavo 12

Sueigos metu užtraukiama pypkė. Ją uždega v.s.Vytautas Dilba

Lapinų; su svečiais viso buvo 21 
asmuo. Pasitaikė gražus, saulėtas ir 
gan dar šiltas rudens oras. Rengėjai 
turėjo paruošę programą, kurios 
apimtyje buvo oficialioji dalis - 
aptarti būrelio reikalai bei palikta 
laiko pasidžiaugti ankstyvuoju 
rudeniu: pasagų mėtymo turnyras, 
plaukiojimas kajaku, atnaujinimas 
senų pažinčių.

Iškilmingos sueigos metu 
būrelio vadas ps.Liūtas Gražulis 
savo pareigas perdavė v.s.Česlovui 
Kiliuliui, uždedamas ant jo kaklo 

lapės insignijas. Būrelio 
pavaduotoju tapo s.Bronius 
Banaitis, iždininkas - v.s.Vytautas 
Dilba. Sąskrydžio proga buvo 
prisiminti mirusieji būrelio nariai: 
si.Tautvydas Šležas, ps.Vytautas 
Dambrauskas, si. Viktoras 
Brandtneris, si.Rimvydas Utenis, 
s.Vytautas Jurgėla, ps.Romas 
Venckus. Kiekvienam jų uždegta po 
žvakutę. Suvažiavusius raštu 
sveikino vienas jų steigėjų, s.Algis 
Banevičius-Banys (PA), v.si.Algis 
Gustaitis (NY), s.Vytautas Strolia
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(NJ), Rimas Cibas (FL). LSS 
Tarybos pirmininkė v.s.Birutė 
Banaitienė įteikė 50 metų 
skautavimo ženkliukus: 
v.s.Česlovui Kiliuliui, ps.Liūtui 
Gražuliui, ps.Vincui Šnipui. 
Senuosius Lapinus būrelio vadas 
atžymėjo, įteikdamas sidabrinės 
lapės ženkliukus. Juos gavo: Dr. 
Vytautas Klemas, Algis Jurkštas, 
si.Romas Leveckis.

Pokalbiai ir vaišės vyko po 
atviru dangumi, kaip ir įprasta 
skautų stovyklose. Lauko virtuvėje 
maistą ruošė ir kepė Laima 
Kiliulienė su Bronium Banaičiu. 
Ant stalų buvo gausu patiekalų, 
kurių tarpe net ir tokių skanumynų, 
kurių paprastai pas stovyklautojus 
nerasi - tai lietuviški cepelinai- 
didžkukuliai Onutės Mileikienės 
darbo, ir jubiliejinis Ninos 
Gražulienės tortas su 48 
žvakutėmis.

Kad dalyviai nenuobodžiautų, 
rengėjai parodė ekrane skaidres iš 
kelionių baidarėmis po New Hamps

Kiek žinome, lapės nerūko, 
tačiau Bostono Lapinai, baigdami 
savo sąskrydį, sustoję ratu, 
sudainavo senųjų lapinų dainą ir, 
uždegę indėnų tradicinę pypkę, visi 
užtraukė po dūmą...

Bostono skautai-vyčiai 
Lapinai per tuos 48-ris metus įsigijo 
įvairias profesijas, sukūrė šeimas, 
kai kurie jų išsikėlė į kitas valstijas, 
kur gyveno ir dirbo. Jie tačiau 
nenutraukė ryšių su savo būreliu. Iš 
toliausiai atvykusių buvo: 
Gediminas ir Marytė Jozaičiai iš 
Vašingtono valstijos, Dr.Vytautas 
Klemas iš Delware valstijos, 
Werneris ir Susan Mikaičiai iš New 
Jersey. Ps.Romas Bričkus 
sveikinimus atsiuntė iš Lietuvos.

Senųjų Lapinų būrelio 
sulėkimas istorinėje Amerikos 
vietoje, Cape Code iškyšulyje, kur 
1620 metų vėlų rudenį išsikėlė iš
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Pirmoje eilėje klūpo: s.Bronius Banaitis, ps.Ramūnas Kalvaitis, ps.Liūtas Gražulis, 
j.v.s.Gintaras Čepas. Antroje eilėje: v.s.Česlovas Kiliulis - būrelio vadas, ps.Vincas 
Šnipas, v.sl.dr.Vytautas Klemas, s.Algis Adomkaitis, si.Algis Jurkštas, sl.Wemeris 
Mikaitis, sl.Gediminas Jozaitis, v.s.Vytautas Dilba ir sl.Romas Leveckis.

Europos atplaukę pirmieji 
piligrimai ir čia pastoviai įsikūrė, 
yra reikšmingas ta prasme, kad 
lietuviai skautai Amerikoje atsirado 
ne savo valia - jie buvo karo audrų 
išmesti iš savo tėviškės. Jie kaip ir 
piligrimai ieškojo laisvo 
pasaulyjekampelio, kur galėtų 
gyventi, kurti ir išpažinti savo 
tikėjimą.

Senųjų Lapinų būrelis buvo ir 
tebėra negausus, bet jų noras, 
troškimai ir ryžtas likti ištikimais 
savam kraštui - neišsižadėti savo 
kalbos, papročių, tikybos, jungė juos 
visus krūvon. Jie yra geras pavyzdys 
kitiems jaunuoliams, atsidūrusiems 
toli nuo savo gimtinių. Taigi, 
Bostono Lapinai, švęsdami savo 
veiklos sukaktį, nusipelno pagyrimo 
ir pagarbos, nes jų nuveikti 
savanoriški darbai - individualiai ir 
kolektyviai - prisidėjo prie bendrųjų 
pastangų išlaikyti lietuvybę 
išeivij oje.

Budėkime!
Suvažiavimą pradedant sveikina 
v.s.Česlovas Kiliulis
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LOS ANGELES KAI SUEINA GEROS DRAUGĖS

Getty muziejuje - Laima Baipšienė, Daina 
Žemaitaitytė, Tina Petrušytė, Miranda 
Frankenaitė, Andrytė Giedraitytė, Tanya 
Barauskaitė, Tara Barauskaitė-Goward ir 
Gailė Radvenytė.

Nuotr. T.BarauskaiteS'Goward

Skaučių įsakymuose sako, kad 
mes turim “šviesti protą”. Su ta 
mintimi L.A. vyr. skautės susirinko 
kelionei į J.Paul Getty muziejų. 
Prieš tą smagią iškylą susirinkom 
pas sesę Tiną Petrušytę pietums. 
Kiekviena atnešė savo patiekalą, 
dalinomės, skaniai pietavome 
klausydamos Toronto Gintaro 
ansamblio juostelėje įrašytų dainų.

Aišku, kai sueina geros 
draugės, kurios daug metų kartu 
skautavo, reikia pasikalbėti, vasarą 
prisiminti ir planuoti vyr. skaučių 
veiklą sekantiems metams. Žadame 
mokytis kaip geriau gaminti 
lietuviškus valgius, padėti vargšams 
Los Angeles rajone ar Lietuvoje ir 
pagaminti įdomesnių rankdarbių 
Kaziuko mugei. Stengsimės kaip 
galima daugiau kitiems padėti. 
Vyresnės skautės tikrai nori 
išlaikyti mūsų pažadą - aktyviai 
dalyvauti skaučių organizacijoje.

Skaniai pavalgiosios ir 
pasikalbėjusios, autobusu išvykome 
į Getty muziejų. Kai išlipom iš 
Getty troleibuso - apsvaigo galvosi. 

Tiek daug meno ir grožio! Ir koks 
gražus Los Angeles ir Hollywood 
reginys! Nežinojom nuo ko pradėti. 
Gerai, kad visos sesės norėjo matyti 
tuos pačius dalykus, tai pradėjom 
nuo Impresionizmo. Matėm Monet 
ir Renoir paveikslus ir pastebėjom 
įdomių politinių minčių kituose 
paveiksluose. Tada nuėjom prie 
senovinių kambarių, kuriuose buvo 
gražiausi baldai, veidrodžiai, lempos 
... Pamatėme kaip turtuoliai 
gyvendavo praeityje. Peržiurėjom ir, 
graikų bei egiptiečių skyrių. Jų 
menas pasakojo apie karus, 
dievaičius ir gamtą. Matėme 
paveikslus apie aukojimus dievams, 
kurie buvo svarbūs jų gyvenimui. 
Skulptūras apžiūrėti nuėjome į kitą 
pastatą. Dauguma skulptūrų buvo 
mitologinės ir mes bandėme lyginti 
graikų dievus su senovės lietuvių 
dievais. Sunku buvo tikėti, kad taip 
daug meno yra likę iš senovės.

Skautės myli gamtą, tai 
ėjome pasivaikščioti nuostabiuose 
Getty gėlynuose. Atrodė, kad ten 
auga gėlės iš viso pasaulio! Buvom 

sužavėtos visokiausiomis spalvomis 
ir kvapais. Pauostom česnako gėlės, 
kurios tikrai taip ir kvepia.
Palietėm augalus plonyčius kaip 
plaukai, stebėjomės spalvų ir gėlių 
rūšių įvairumu. Būtų buvę įdomu 
ten su botaniku pavaikščioti ir 
daugiau apie viską išmokti. Gal 
kitoje sueigoje!

Po trijų valandų nutarėme, 
kad vienai dienai užteks to matyto 
grožio. Vienos ėjome į muziejaus 
parduotuvę nusipirkti suvenyrų, 
kitos dar nubėgo pažiūrėti Warhol 
parodą. Grįžome pas sesę Tiną su 
šypsenomis ir išlavintais protais. 
Buvo puiki diena!

Sesė Tara Barauskaitė-Goward 
“Šatrijos Raganos”

vyr.skaučių d-vė, Los Angeles.
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HAMILTON, ONT 
ĮDOMI SUEIGA

Po vasaros atostogų, spalio 6 
d., dešimt Hamiltono skautininkių 
“Šatrijos Raganos” būrelio sesių 
susirinkome pas s.A.Stanaitienę. 
Būrelio vadovė s.A.Vilimienė 
peržvelgė praėjusio sezono veiklą ir 
aptarėme šių metų veiklos gaires. 
Smulkioms išlaidoms padengti sesės 
įsipareigojo mokėti būrelio narės 
mokestį. Buvo renkami Seserijos 
narės mokesčiai ir “Skautų Aido” 
prenumeratos atnaujinimai, kuriuos 
persiųs būrelio iždininkė 
vyr.sk. v.sl.M.Kalvaitienė. Tradicinę 
kapinių lankymo dieną, šįmet 
išpuolusią spalio 31 d., aplankysime 
mirusias skautes ir skautus, taip pat 
ir skautybės veiklos rėmėjus, ir ant 
jų kapų uždegsime žvakutes.

Tęsiant jau įsigyvenusį 
būrelio paprotį, sueigoje turėjome 
svečią prelegentą vaistininką 
Viktorą Ramaset. Jis, skautas vytis, 
yra veiklus Hamiltono skautijos 
narys, mūsų bažnyčioje skaito 
maldas per šv.Mišias ir yra vienas 
per McMaster universiteto radio 
stotį sekmadieniais transliuojamos 
lietuvių radio valandos pranešėjų. 
Sueigos metu jis pravedė įdomų 
pašnekesį apie vaistus ir vitaminus, 
pabrėždamas, kad yra svarbu 
naudoti vaistus pagal daktarų ir 
vaistininkų nurodymus. Reikia 
stebėti vaistų galiojimo datas ir 
nenaudoti pasenusių. Sesės turėjo 
daug klausimų ir jis įjuos mielai 
atsakė. Pasveikinome jį vedybų 
proga, nes šią vasarą vedė lietuvaitę 
iš Punsko.

Sekanti sueiga antradienį, 
gruodžio 7 dieną, bus pas sesę 
vyr.sk.v.sl.M.Kalvaitienę. Nutarta 
pakviesti Zitą Barsėnaitę-Cers, 
žinomą dietos specialistę (registered 
dietician) pašnekesiui ta įdomia 
tema. Reg.B.
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Kai nudažysi taškeliu pažymėtus langelius, 
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Paprastasis mazgas Dvigubas paprastasis mazgas

Aštuoniukė Tikrasis mazgas

Netikras mazgas

Piemenų mazgas — 
prisirišimas prie stulpelio

Audėjų mazgas

Gelbėjimo kilpa

Inkaro mazgas

Žvejų mazgas Palapinės mazgas

SURIŠK KOIAS

Žaidėjų skaičius: skiltis ar kelios
Amžius: nuo 10 metų, vyresniams reikia didinti 
bėgimo atstumą.
Žaidimo vieta: kambarys.
Įrankiai virvutė kiekvienam skautui.

Kojas surišti reikai ne bet kokiu, bet policijos 
mazgu, ar kitu nustatytu mazgu.

Susirikiuoja skiltis prieš skiltį. Tarp skilčių yra 10 
pėdų tarpas. Davus ženklą, pasikirtoji skiltis bėga 
prie stovančios skilties ir stengiasi kuo greičiausiai 
surišti Tos skilties skauto kojas nurodytu mazgu. 
Surišęs kojas (kiekvienas skautas) bėga atgal į vietą. 
Vadovas pažymi per kiek laiko buvo surištos visų 
skautų kojos. Be to, patikrina ir mazgus. Už 
kiekvieną suklydimą žymimas minusas. Tada kojų 
rišti bėga antroji skiltis.

Laimėtojai: skiltis, kuri per trumpiausią laiką ir su 
mažiausiai minusų surišo kitos skilties kojas.

Kalinio mazgas (kilpa) Neteisingas pririšimas prie anties

TARNAS

Žaidėjų skaičius: 5-10, Amžius: nuo 12 m. 
Žaidimo vieta: kambarys. Lavina: atminti.

Žaidėjai įsivaizduoja, kad ateina į valgyklą ir 
šaukia "tarną" (vieną iš žaidėjų). Žaidėjai 
pas tarną užsisako po vienodą skaičių (3 ar 
4) valgių ar gėrimų. ,Jarnas", išklausęs 
užsakymus, eina į,virtuvę (kitą kambarį) ir 
tenai užirašo ant lėkščių (popieriaus 
gabaliukų) tai, ką užsisakė kiekvienas 
svečias. Grįža pas svečius ir paduoda 
kiekvienam tai, ką užsisakė kiekvienas 
svečias. Už kiekvieną klaidą "tarnui" 
duodamas minusas.

"Tarnu" būna iš visi žaidėjai iš eilės. Laimi 
mažiasiai minusių turįs žaidėjas.
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1974 m. rikiuotėje į bažnyčią: D.Matiukaitė, S.Žmuidzinas, A.Prasauskaitė, L.Lelienė, A.Žmuidzinaitė.

Šitaip cianu gerąjį,darbelį 
Is'savo jaunystės dienu.

Prisisegu skautišką ženklelį
Ir vis dar saukiu:

"Vis budžiu!"

Izabelė Jonaitiene
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