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Aukos "Skautų Aidui":

Ona Toliušienė - $50.00, 
Chicago, IL

v.s.Feliksas Mockus - $10.00, 
Toronto, ON

v.s.Marija Ročkuvienė
$20.00,

Chicago, IL
VA.Namikai - $25.00,

Elmhurst.IL, buv. "Aušros 
Vartų" tunto
ypatingajam rėmėjui Antanui 
Janoniui 
atminti.
Isabelle Žmuidzinienė - 
$10.00,

Rochester, NY

Garbės leidėjo prenumerata: 
v.s.Alfonsą Pažiūrienė, Oak 
Park, CA

PASTOJ
DĖŽUTĖ

' Lietuvos 
nacionalinė 
M.Mažvydo

l biblioteka ,

Sveikinu su nauju gražiu “Skautų 
Aidu”. Puikus!

Aš esu Šiauliškė ir puikiai 
atsimenu “Skautų Aido” 
gimtadienį. Linkiu sėkmės ir 
ištvermės ir, žinoma, sveikatos.

Su nuoširdumu -

v.s.Marija Ročkuvienė

v.s. Rūtos Daukienės margučiai.

Viršelio margučiai ir nuotrauka 
v.s.Alfonsos Pažiūrienės.

AČIŪ - “Skautų Aido” administra
torė

v.s.Alei Namikienei, redaktorei 
s.fil.Renatai Ramanauskaitei - 
Borucki, techninei redaktorei 
v.s.Albinai Ramanauskienei, 
administratorei

Mielos Sesės,
Ačių Jums už sutikimą ir toliau 
pasilikti einamose pareigose. Jūsų 
sutikimas ypatingai palengvins mano 
pareigas šios kadencijos metu, jūsų 
įdėtus darbus ir ištvermę labai 
įvertinu. Geriausi skautiški 
linkėjimai.

Budėkime!

v.s.Birutė Banaitienė 
LSS Tarybos Pirmininkė

Noriu Jus pasveikinti. “Skautų 
Aidas” - puikus!

Jisai skoningai paruoštas ir gražiai 
atspausdintas.

Už įdėtą darbą - ačiū.

v.s.Laima Kiliulienė

Nuoširdžiai sveikiname “Skautų 
Aido” redaktorę v.s.Alę Namikienę ir 
bendradarbes, linkėdami sėkmės su 
50.00 auka “Skautų Aidui”. Tegul 
“Skautų Aidas” gyvuoja dar ilgus 
metus.

Los Angeles Skautininkų,-kių 
Ramovės vardu

Seniūnė v.s. Alfonsą Budriūnaitė - 
Pažiūrienė ir v.s.fil.Eugenijus Vilkas

Užpakliname viršelyje Kazės Kuraitytės 
pjaustytas "gaidelis".
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SKAUTU AITAS

Mamai mirus,
ypatingąją “Skautų Aido” bendradarbę, 
“Skautybės Kelio” redaktorę j.v.s.Ireną 
Regienę ir šeimą
nuoširdžiai užjaučiame.

“Skautų Aido” redakcija ir 
administracija

Ačiū šio “Skautų Aido” 
bendradarbiams atsiuntusiems 
straipsnius, nuotraukas, pranešimus: 
v.s.fil.A.Saulaičiui,SJ, Vilnius, 
kun.V.Viktoravičiui, Telšiai, už 
skautiškomis nuotraukomis puoštą 

gražų 2000 m. kalendorių,
v5.G.Juskenui, 
Cleveland, 

OH,
v.s.B.Banaitienei,

s.fil.S.Kerelytei, Bridgeview, IL, 
kun.P.Rukšiui, Sao Paulo, Brazilija, 
v.s.F.Mockui, Toronto, ON,
v.s.R.Daukienei, Chicago, IL, 
v.s.A.Pažiūrienei, Oak Park, CA, 
v.s.S.Subatienei, Boston,MA

1999 m. lapkričio-gruodžio S A 
numeryje panaudojom Vydūno Fondo 
išleistą kalėdinį atviruką ir iškrito sesės 
dail. Ados Sutkuvienės pavardė. 
Atsiprašome.

Švenčiame du Prisikėlimus - 

Viešpaties Jėzaus Kristaus ir Lietuvos, 
taip pat ir dviejų šventųjų - lietuvių 
skautų globėjo šv.Kazimiero ir pasaulio 
skautų globėjo šv.Jurgio šventes.

Ketvirto puslapio iliustracijoms 
panaudota 1990 m. Lietuvoje išleisto 
voko piešinys, dail. V.Skabeikienė; 
Vilniaus šv.Kazimiero bažnyčios 
altoriaus nuotrauka, dail. 
A.Kmieliauskas. Prisikėlimui 
naudojame 1990 m. išleisto atviruko 
nuotrauką - XV Kryžiaus Kelio Stotis 
(Kristaus Prisikėlimas) Kernavės Svč. 
Mergelės Marijos Škaplierinės 

Bažnyčios šventoriuje, dail. 
S.K.J.Grišiūtė, nuotrauka A.Varankos.

Nuolankiai prašau Seses ir Brolius 
vienetų vadovus dalintis su “Skautų 
Aidu” Jūsų veiklos nuotraukomis, 
aprašymais, mūsų jaunųjų pasisakymais, 
paskirų sąjungos narių atliekamais 
darbais ir ypatingai VARDAIS ir 
PAVARDĖMIS naujai davusių 

įžodžius.

AN
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IJHIO III.II

Bet tu, paglostęs rytmetį, kaip baltą paukštį, 
Jo užmintąją mįslę atminei tada;
Tai leisk po šimtmečių penkių paklausti, 
Kada prabils mūsų didžioji valanda?

J.Augustaitytė - Vaičiūnienė

Skautų įsakymas

Su Sv Velykom

atkurta nepriklausoma
LIETUVOS RESPUBLIKA

Gluosnio gležnas, gelsvas katinėlis, 
Melsva žibutė Nemuno krantuos, 
Pavasaris ir Kristus prisikėlęs - 
Gyvybės didžią paslaptį kartos.

Zigmas Gavelis

Sek skautų patroną šv.Jurgį: 
naikink pikta pasaulyje, o pirmiausia savyje.
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NAUJA 2000 - 2002
METŲ LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGOS VADOVYBĖ

LSS Vadovybės Rinkimų Prezidiumo pirmininkė v.s.fil.Lilė Milukienė pranešė, kad balsų skaičiavimo sueiga įvyko 
1999 m. gruodžio 4 d. skautininkų Vilgalių namuose, Great Neck, NY. Balsų skaičiavimo komisiją sudarė: ps.Irena 
Vilgalienė - pirm., v.s.Giedrė Stankūnienė, vyr.sk.Ona Osmolskienė, vyr.sk. Rasa Miklienė.

Į LSS Tarybą išrinkti:
v.s.Birutė Banaitienė, s.fil.Nida Bichnevičiūtė, j.s.fil.TaiydaRudaitytė-Chiapetta, vyr.sk.fil.Vida Damijonaitytė, 
ps.fil.Tadas Dabšys, v.s.Gediminas Deveikis, ps.fil.Auris Jarašūnas, s.fil. Daina Kasputienė, v.s.Laima Kiliulienė, 
ps.fil.Vytenis Kirvelaitis, fil. Audrius Kirvelaitis, j.s.ViligailėLendraitienė, v.s.IrenaMarkevičienė, v.s.fil.Meilė 
Mickienė, v.s.fil.Sigitas Miknaitis, v.s.fil.Petras Molis, j.v.s.Algis Paulius, v.s.fil.Rasa Statkuvienė.

LSB Vyriausiu Skautininku išrinktas - s.v.v.s.Romas Otto
LSB Vyriausio Skautininko Pavaduotoju — s.v.v.s.fil.Albinas Sekas
LSB Garbės Gynėju - v.s.fil. Kazys Matonis

LSS Vyriausia Skautininke išrinkta - v.s.fil.Rita Penčylienė
LSS Vyriausios Skautininkės pavaduotoja - s.Dalia Trakienė
LSS Garbės Gynėja - v.s.Danutė Surdėnienė

ASS Vadijos Pirmininku išrinktas - s.fil.Rimantas Griškelis
ASS Vadijos Pirmininko Pavaduotoja - v.s.fil.Zita Carneckaitė'Rahbar
ASS Garbės Gynėju - v.s.fil.Eugenijus Vilkas

Į LSS Garbės Teismą išrinkti - s.fil.Vladas Morkūnas - pirm., v.s.Marija Vasiliauskienė, v.s.Feliksas Mockus.

Į LSS Kontrolės Komisiją išrinkti - j.ps.Algis Jonušas - pirm., j.ps.Romas Cesas, j.ps.Aleksas Rimeika.

Į Rajono vadus išrinkti -
Atlanto - s.fil.Naida Snipaitė, Australijos - v.s.fil.Henrikas Antanaitis,
Europos - s.Vincas O’Brien, Kanados - v.s.fil.Rūta Žilinskienė,
Ramiojo Vandenyno - v.s.Birutė Prasauskienė, Vidurio - j.v.s.Violeta Paulienė.
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PRADEDANT LSS VADOVYBĖS KADENCIJĄ 2000 - 2002

MALDA

Esu aš paukštis, vėtroj nepaklydęs 
Ir niekad neišleidęs žemės iš akių...

Bernardas Brazdžionis

Dėkojame Tau, Viešpatie, už vadoves ir vadovus, norinčius dirbti su jaunimu. Laimink Lietuvių Skautų 
Sąjungos naujai išrinktos vadovybės darbus, vedančius skautę ir skautą tiesiu gyvenimo keliu. Sv.Kazimierai, 
Lietuvos jaunimo ir Skautų globėjau, leisk mūsų sesėms ir broliams ne tik išmokti Skautų įstatus, bet jais 
kasdien gyventi. Viešpatie, suteik amžiną atilsį LSS vadovėms ir vadovams, kurie iškeliavo namo...Suteik, 
Viešpatie, mums visiems Dievo, Tėvynės ir Artimo meilės dvasią, kad ji taptų mūsų gyvenimo tikslu.

Amen

Maldą parašė v.s.fil.Lilė Milukienė

NEUŽTENKA 
UŽSIDĖTI 
UNIFORMĄ

v.s.Birutė Banaitienė

Pradėdama antrąją LSS Tarybos 
Pirmininkės pareigų kadenciją, dėkoju 
už pasitikėjimą ir stengsiuos atlikti savo 
pareigas kuo geriausiai.
Mūsų Sąjungos istorija yra įspūdinga, 
įvairi, nuostabi. Gyvuojame jau 81-rius 
metus. Per visus tuos metus iki šiandien 
sąjunga yra pergyvenusi, visokių 

pasikeitimų. Kad LSS gyvuotų ir 
ateinančioms kartoms, šiandien turime 
galvoti kuria kryptimi eisime, kad 
sąjunga neprarastų stiprybės, kad 
prilaikytume lietuvišką jaunimą, kad 
augantis jaunimas stotų į šią 
organizaciją. Iki šiol tai padaryti 
sugebėjome. Bet visi žinome, kad 
sąlygos keičiasi. Jau ir šiuo metu kai 
kurie vienetai egzistuoja tik ant 
popieriaus. Turime įvertinti padėtį ir 
kreipti dėmesį į aktyvius vienetus ir jų 
vadovus.
Mes negalime pamiršti sąjungos tikslo. 
Esame jaunimo ugdymo organizacija, 
kurios pagrindinis tikslas yra vesti 
jaunimą DIEVO, TĖVYNĖS ir 
ARTIMO keliu. Brolija, Seserija ir 
Akademinis Skautų Sąjūdis turi rimtai 
apgalvoti tolimesnės veiklos kryptį, kad 
mūsų jaunimas prasmingai skautautų, 
kad jų gretose užaugtų vertingi ir 
sąžiningi vadovai, kurie ateityje perims 
sąjungos vairą. Šiandien yra labai 
sunku prikalbinti jaunesnius vadovus 
į svarbesnes pareigas, ar tai būtų tunte, 
rajone ar taryboje. Visi bijosi. Kodėl? 
Neužtenka užsidėti uniformą ir 
parodyti, kad mes esam skautai,-ės, 
skautininkai,-ės. Turime pagalvoti 

kodėl mes skautaujam, kodėl šiai 
organizacijai priklausom. Jei 
neatliekam apsiimtų pareigų, mes 
apleidžiame jaunimą ir duodame 
netinkamą pavyzdį. Todėl visi vadovai 
stenkimės sąžiningai ir rūpestingai 
atlikti mūsų pareigas jaunimo labui.
LSS Tarybos Pirmija sekantiems trims 
metams numato šiuos darbus - suvesti 
narių kartoteką į kompiuterį, nagrinėti 
ryšius ir pagalbą Lietuvos skautams, 
suruošti Tarybos akivaizdinį posėdį, 
nagrinėti kaip efektingiau įjungti 
Tarybos narius į veiklą sudarant 
įvairiems sprendimams komisijas ir 
pan. Bet pagrindinis mūsų visų rūpestis 
yra jaunimas. Be jo nėra sąjungos. Nėra 
sąjungos — nereikia vadovų, 
skautininkų, Tarybos, nei Pirmijos. 
Budėkime!
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LSS VADOVYBĖS PAREIGŲ PERDAVIMO IŠKILMĖS BOSTONE
2000 m. vasario 5 d. iš tolimų ir 
artimesnių vietovių LSS vadovai 
suvažiavo perduoti pareigas naujai 
išrinktiesiems arba pareigų tęstinumą 
(tiems, kurie buvo išrinkti antrai

Iškilmingą sueigą vedė 
v.s. Laima Kiliulienė.

kadencijai).
Iškilmingai sueigai 
vadovavo v.s.fil.Laima 
Kiliulienė. Po vėliavų 
pagerbimo, Himno ir maldos 
buvo paminėti praėjusiais 
metais iškeliavusieji 
amžinybėn. Mes visi juos 
prisiminkime: a.a. Algis 
Gerdžiūnas (Anglija), a.a. 
Vytautas Jokūbaitis (Cleve
land), a.a. Izabelė Jonaitienė 
(Cleveland), a.a.Edmundas 
Korzonas (Chicago), 
a.a.Aldona Palukaitienė 
(Chicago), a.a.Jonas Paronis 
(Chicago), a.a. Juozas Pažėra 
(Kanada), a.a.Albinas 
Pocius (Australija), 
a.a.Vytautas Skrinskas 
(Kanada), a.a.Vytautas 
Trečiokas (California), 
a.a.Danutė Venslauskaitė 
(Waterbury). Sesė Laima 
perskaitė jaudinantį eilėraštį,
visi sukalbėjo “Amžiną 

Atilsį” ir nulenkę galvas pagerbė tylos 
minute. Kiekvienas garsiai ištartas 
vardas buvo palydėtas varpelio dūžiu 
ir žvakelės uždegimu.
Pasveikinusi susirinkusius, v.s.Laima 
Kiliulienė įvado žodyje priminė 
v.s.kun.Antano Saulaičio SJ mintis: 
LSS tikslas, Ideologija, Šūkis, įstatai, 
įžodžiai. Lietuviškos asmenybės 
ugdymo principai, skautiško darbo 
siekiai, skautybės idealų supratimas, 
užsidegimas jais sekti pagal 
pasižadėjimus ir įstatus, o taip pat 
sugebėjimas reikštis organizacinėje 
sistemoje. Skautybės tikslas nekinta; ir 
štai - dutūkstantmečio aušroje, jis 
mums aiškus kelrodis. Kinta tik 

žmonės, keičiasi sąlygos ir socialiniai 
santykiai su kitais žmonėmis.
Tarybos Pirmininkė v.s.Birutė 
Banaitienė pasveikino sueigos dalyvius 
ne tik žodžiu, bet ir malonia šypsena. 
Trumpai paminėjo visąeilę praėjusioje 
kadencijoje atliktų darbų. Ypač 
nebuvo lengva suorganizuoti VIILją 
Tautinę stovyklą. Dėkojo visiems 
vadovams už energiją, darbą ir darnų 
bendradarbiavimą TS organizavimo ir 
paruošimo metu. Pasidžiaugė vadovų 
sumanumu ir darbštumu. Stovykla 
praėjo pakiliai ir sėkmingai. Trumpai 
apžvelgė Pirmijos veiklą: suruoštus 
konkursus,, leidinius ir netikėtą- 
neplanuotą “Skautų Aido” redakcijos 
persitvarkymą. Padėkojo LSS Rinkimų 
Prezidijumo pirmininkei v.s.Lilei 
Milukienei ir visiems rinkimų 
komisijos nariams už jų darbą, ištvermę 
ir kantrybę.
Toliau sekė naujos LSS Tarybos narių 
pristatymas ir apdovanojimai. 
Pirmininkė kiekvieną apjuosė 
gražiausia lietuviška juosta su Pirmijos 
įrašu ir įteikė įrėmintą pirmijos 
nuotrauką.
Pareigų perdavimas vyko skautiškų 
vėliavų fone. LSB VS fil. Albinas Sekas 
garbingą VS virvutę uždėjo naujai 
išrinktam v.s.Romui Otto. LSS VS 
Rita Penčylienė ir ASS Vadijos 
pirmininkas v.s.fil.Rimas Griškelis, 
stovėdami po skautiška vėliava, širdyse 
priėmė pareigų Tęstinumą. LSS 
Garbės Teismo pirm, pareigas perėmė 
s.Vladas Morkūnas, o LSS Kontrolės 
Komisijos tęstinumą - j.s. Algis Jonušas. 
Atlanto rajono vado pareigas 
v.s.Bronius Naras perdavė s.Naidai 
Šnipaitei. Atiduodamas savo virvelę, 
pažadėjo jai dar tris istorines dėžes. 
V.s.Glorija Adomkaitienė ir v.s.Vytas 
Dilba jaunai vadei įteikė gėlių. 
V.s.fil.Meilė Mickienė perskaitė 
sveikinimus. Seserijos ir Brolijos Vyr. 
Skautininkų ir ASS Vadijos
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Pirmininko nerašytų įsakymų 
pagrindu, buvo apdovanota Tarybos 
Pirmininkė v.s.Birutė Banaitienė.
Sesė Birutė, sutikdama tęsti Tarybos 
Pirmininkės pareigas, dėkojo už 
pasitikėjimą. Priminė, kad LSS gyvuoja 
81 metus. Per tą laiką sąjunga 
pergyveno daug pasikeitimų. 
Gyvenimo sąlygos keičiasi kasdien, 
todėl turime apgalvoti ateities darbų 
kryptį. Ragino ruošti ir lavinti jaunus 
vadovus, įkvėpti jiems sąžiningumo 
jausmą. Apgailestavo, kad labai trūksta 
pareigos supratimo ir skautiško 
sąžiningumo dirbant jaunimo gerovei. 
Didelis trūkumas gerų vadovų
Įterpsiu ir v.s.fil.Rimo Griškelio mintį, 
kad skautai akademikai stengsis 
bendradarbiauti su priaugančiu 
jaunimu, įsilieti į jų veiklą ir 
visapusiškai padėti.
Iškilminga sueiga baigiama v.s.Laimos 
Kiliulienės mintimis:
“Kadangi skautybė teikia tikrą idealą 
ir sugeba taip įkvėpti, kad jaunimas 
pasižada brangindamas savo garbę 
stengtis visomis jėgomis to idealo siekti: 
kadangi skautybė veiksmingai papildo 
namų, bažnyčios ir mokyklos darbą; 
kadangi skautybė duoda priaugančiam 
jaunimui teigiamą ir sąžiningą kryptį 
reikštis, veikti;
kadangi skautybė pripažįsta įgimtą 
norą sekti ir duoda jaunimui sektinų 
dalykų;
kadangi programa patraukia jaunimą 
ir ugdo sugyvenimą, draugiškumą, 
žmoniškumą ir susivaldymą;
kadangi tikiu skautybės 
bendruomeniniu uždaviniu;
todėl prisiėmiau pareigas vadovauti, 

pasirįžau prisidėti ir padėti kur ir kaip 
galiu.
Noriu, kad tai atitiktų Aukščiausiojo 
valiai, būtų naudinga mūsų tautai, 
padėtų mūsų bendruomenei ir, kad tai 
ugdytų mūsų skautes ir skautus bei 

kilnintų mane. Dieve, man padėk.” 
Pabaigai - visiems brangi daina 
“Lietuva brangi".
Po geros vakarienės, prasidėjo 
linksmoji dalis-vakaronė. Visų veidai 
švietė energija ir užsidegimu darbui. 
Vakaronė buvo nepakartojamo juoko, 
linksmumo ir dainų valandėlė. 
Nuotaika tokia smagi ir gera, kad 
nesinorėjo sakyti LABANAKTIS.

Sesė Stefa

Sueigą pradedant - Janina Matulaitienė, t-kė Birutė Žiaugrienė, 
Bronius Banaitis, Stefa Subatienė, Atlanto raj. Atstovė Gloria 
Adomkaitienė, Atlanto raj. vadė Naida Šnipaitė,Irena Veitienė, 
Ina Nenortienė, Saulė Šatienė.
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Visi kartu Bostone, vadovybės pareigų perdavimo iškilmėse.

Padėkos Ordiną Tarybos Pirmininkei įteikia fil.R.Criškelis, v.s.fil.R.Penčylienė ir v.s.fil.A.Sekas. Stebi 
v.s.fil.M.Mickienė.
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LSS Tarybos Pirmija. Iš k.: v.s.Laima Kiliulienė, v.s.fil.Rita Penčylienė, v.s.Romas Olto, 
v.s.Birutė Banaitienė, fil.Rimas Ghškelis, v.s.fil.Meilė Mickienė ir v.s.Irena Markevičienė.

Ten kaip mes laisvais keliais žyguosi 
Mus lydės paukšyteliai ir daina, 
O kai mes žyguodami dainuosim 
Su mumis dainuos ir Lietuva.

Dieną tą kai močios vėl šypsosis 
Mes sugrįšim tėviškę paguost, 
Jai pakelti palenktą jos galvą, 
Mūsų darbo vainiku papuošt

Dievui, tau tėvyne, ir žmonijai 
Skiriam visą meilę mūs' širdžių. 
Mes teturim mokslą ir jaunystę 
Esam skautai be savų miškų.

Mūsų mintys skrenda baltu vyčiu, 
O krūtinę puošia lelija, 
Dainą jauno ilgesio supintą 
Teišgirs kilnoji žmonija.

11
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Visi 1999 metų Gintaro ir Ąžuolo vadovų mokyklų kursantai Rako stovyklavietėje.

GVM 1999

1999 metų Gintaro vadovių 
mokyklos (GVM) stovykla įvyko 
liepos 20-27 dienomis Rako 
stovyklavietėje, Michigano valstijoje. 
Dalyvavo 19 kursančių iš Kalifornijos, 
Illinois, Michigan ir Ohio.

Stabą sudarė viršininkė ps.Rūta 
Sušinskienė, viršininkės pavaduotoja 
v.s.Gilanda Matonienė, komendante 
vyr.valt.Kristina Jonušaitė, instruktorės 
s.Dalia Trakienė ir s.Naida Snipaitė, 
ūkio vedėja v.s.Marytė Utz.

Virtuvės štabą sudarė vyr. skautės 
Stefotė Utz, Jolanta Asijavičiūtė (iš 
Lietuvos) ir prit. skautės Aurelija 
Sušinskaitė ir Viktorija Trakytė.

GVM tęsėsi 10 dienų ir kiekvienos 
dienos programa buvo pilnesnė negu 
praėjusios. Oras mums buvo labai 
palankus, visą programą galėjome 
įvykdyti taip, kaip buvo planuota. 
Kartu vyko ir Ąžuolo vadovų mokyklos 

stovykla, kurioje dalyvavo 18 kursantų 
ir penki štabo nariai. Beveik visa 
programa vyko bendrai su broliais, 
išsiskiriant tik GVM ir AVM sueigoms.

Kiekvienoje mokykloje susidarė po 
tris skiltis. GVM skiltys buvo “Lapės”, 
“Vištos” ir “Laumžirgės”. Pirmąją dieną 
skiltys įsirengė stovyklavietes, 
pasiskirstė pareigomis, pradėjo 
susipažinti ir susigyventi. Kiekviena 
skiltis savo stovyklavietėje turėjo 
pasistayti palapines, įrengti lauko 
virtuvę, malkidę, pastatyti vartus, 
rankšluostinę ir stalą prie kurio galėtų 
valgyti. Tąpirmądienąskiltys patarėjų 
tik stebimos savarankiškai organizavosi 
ir pasiskirstė darbus. Antrą dieną 
instruktoriai jau atėjo padėti ir 
pamokyti. Mūsų jaunimas pripratęs 
būti mokomas, pripratęs klausyti 
vadovų, čia turėjo patys tvarkytis ir 
ruoštis vadovauti. Sis 
persiorientavimas ėmė laiko.

Skiltys laisvalaikio metu galėjo 
sugalvoti skilties vardą, šūkį, žingsnį, 

pasisveikinimą ir pasidaryti gairelę. O 
to laisvalaikio buvo taip mažai. 
Tinkamas pasiskirstymas darbais buvo 
vienintelis būdas atlikti visus 
uždavinius. Vienmetėms yra sunku 
viena kitai vadovauti, bet ant galo 
suprato, kad pasiskirsčius darbus ir 
kiekvieną pareigą sąžiningai atlikus, 
galima nemažai atsiekti. Taip sesės 
išmoko, kad yra įvairių būdų vadovauti 
- gal nereikia įsakinėti, bet susitarti, ar, 
dar geriau - mokyti, vadovauti 
pavyzdžiu.

Tarp visų skautiškų uždavinių vyko 
instruktorių pravedami pašnekesiai ir 
jų tikrai netrūko! Pašnekesiai vyko 
kartu su pratimais. Instruktoriai 
pasakojo, o kursantės turėjo pratimus 
atlikti, ar pritaikyti skautiškai veiklai 
tai ką girdėjo. Sėdėti ir tik klausytis 
nebuvo laiko. Kursantės išmoko apie 
skilčių sistemą, pareigas, komunikaciją, 
žaidimus, motivaciją, orientaciją, 
planavimą, dalyvavo skautoramoje ir 
t.t.

12
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Viena labai svarbi programos dalis 
buvo mokytis kaip suplanuoti ir 
pravesti sueigas. Kiekvieną rytą skiltys 
rasdavo naujos temos sueigai uždavinį. 
Nurodymai buvo įvairūs. Uždavinys 
galėjo būti : paukštytėms pravesti 
sueigą, kurios tema yra signalizavimas, 
ar paruošti sueigą prityrusioms 
skautėms apie gamtos pažinimą ir t.t. 
Skiltis iš ryto turėjo sueigą suplanuoti, 
surasti ir paruošti medžiagą, o po pietų 
tą sueigą pravesti. Skiltyse sesės 
pasiskirstydavo kurios bus vadovės ir 
kurios - dalyvės. Taip pasikeisdamos 
visos turėjo progą ir vadovauti, ir 
dalyvauti. Kai kurios sueigos buvo 
nuostabiai įdomios ir kūrybingos. Visos 
galėjome pasimokyti.

Vieną dieną visos kursantės 
iškylavo. Broliai iškylavo kartu, bet 
programa vyko skiltimis, tai nebuvo 
daug laiko pabendravimui. Sesės 
išmoko kaip pasiruošti ir kaip iškylą 
pravesti. Tai nebuvo koks 
pasivaikščiojimas, bet žygis pro kliūtis 
atliekant įvairius uždavinius. Atėjus 
vakarui, gamtos ir žvaidždžių apsuptos 
pavargusios skiltys baigė dieną prie 
atskirų lauželių, besidalindamos 
įspūdžiais ir mintimis.

Turbūt sunkiausias skiltims 
uždavinys buvo tris kartus per dieną 
pačioms gamintis maistą. Skilčių 
virėjos keitėsi kasdieną, pajėgumas taip 
pat. Neturint lauko virtuvės patirties, 
maisto gaminimas kartais ėmė daugiau 
laiko, nei jo turėta. Skiltys tikrai 
išmoko kaip yra svarbu pasidalinti 
darbus.

Paskutinę dieną skiltys patiekė 
sudėtinę vakarienę - GVM ir AVM 
puotą. Skiltys ne tik ruošė maistą, bet 
jį turėjo kaip nors ypatingai pristatyti 
vakarienei. Visos skiltys tą puikiai 
atliko - pagamino ir labai sumaniai 
patiekalus pristatė į pastogę vakarienės 
metu. Visi džiaugėmės lauko virtuvės 
mokslo tobulumu. Stovyklos pradžioje 
skiltys pradėjo ruošdamos paprastą 
maistą ir pabaigė su puotai tinkamais 

patiekalais.
Vakarinės programos buvo labai 

įvairios: susidraugavimo žaidimai, 
liaudies žaidimai, naktiniai žaidimai ir 
laužai. Buvo įdomu - nakčiai artėjant 
lėtėjo visų žingsniai ir matėsi nuovargis, 
bet tik pradėjo žaisti ar dainuoti, tuoj 
nugalėdavo jaunystės atsparumas. 
Kursantės mėgo vakaroti. Čia buvo 
joms atsipalaidavimo laikas, ko dienos 
metu tikrai nebuvo.

Stovyklos dienos prabėgo labai 
greitai. Pradėjome kartu stovyklauti 
pilnos energijos ir entuziazmo. Kasdien 
visos būdavom kaip kempinės, 
semdamos žinias viena iš kitos - 
kursantės iš štabo, štabas iš kursančių. 
Po kelių dienų sesės dar buvo labai 
energingos, o štabui jau norėjosi 
poilsio. Na, taip ir turi būti. Į Dievą su 
malda.

Matėsi, kad sesės buvo linksmos ir 
patenkintos, nors jų dienos buvo 
perpildytos užsiėmimais, pratimais ir 
darbais. Stabo uždavinys buvo perduoti 
kiek galima daugiau žinių ir patyrimo, 
geriausiai išnaudojant turimą laiką. 
Manau, kad uždavinys atliktas. Linkiu 
kursantėms sėkmės gautas žinias ir 
patyrimą panaudoti savo skautiškuose 
vienetuose.

ps.Ruta Sušinskienė
Gintaro Vadovių Mokyklos vedėja
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"Laumžirgės" pristato puotai 
savo patiekalą. Iš k.: Karina 
Balčaitė, Ciedrė Kazlauskaitė, 
Laura Rukšėnaitė, Lina Wallace, 
Rasa Milo, Aura Baltrušaitytė

Susipažinimo žaidimus stebi stovyklos vadovai 
Kristina Jonušaitė, Gilanda Matonienė, Dalia Trakienė, 
Naida Šnipaitė ir Kazys Matonis.
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‘Skautų Aido” sesėm redaktorėm ir administratorėm.

■/e fafas" .

Lt c CC.

LIETUVIU SKA UTU SĄJUNGA 
australuos rajonas

Mes, Sydnėjaus “Aušros” tunto skautai-skautės, susirinkę sto
vyklauti australiškame eukaliptų gojuje, žaidžiame, lavinamės 
skautamokslyje ir leidžiame dienas gražioje gamtoje.

Prisimename ir jus, sesės-broliai Tėvynėje ir plačiuose pasaulio 
kraštuose, linkėdami saulėtų gyvenimo dienų, skautiškųjų idealų - 
“Dievui, Tėvynei ir Artimui” obalsio šviesoje!

Budėdami su jumis!

“Aušros” Tuntas ir Sydnėjaus Skautų Židinys:

15



ie) SKAUTU AIDAS

SVEIKINAME RAŠYTOJĄ V.S. NIJOLĘ JANKUTĘ - UŽUBALIENĘ
Sulaukėm devintos v.s.Nijolės Jankutės — Užubalienės knygos “ATVIRUKAI”.

Nijolė lankutė - Užubalicnė
Nuotr.Onos Pajėdaitės

Anksčiau išleistosios knygos: “Žebriuko nuotykiai miške” (1963), “Danutė stovyklauja” 
(1966), “Kaip Algiukas vėjo ieškojo” (1967), “Šamo ežero sekliai” (1972), “Kelionė į septintą 

stotį” (1973), “Nuo devynių iki pirmos” (1973), “Karilė ir jos draugai” (1990), “Saulėgrąžų 
tvanas” (1990)

“Atvirukai” pasaulį išvysta antrą kartą. Sesės Nijolės kelionių įspūdžius “Atvirukuose” 
skaitydavome “Drauge” vos jai grįžus namo, o dabar vėl galime jais džiaugtis naujoje knygoje, 
kurią išleido Vydūno fondas.

Sesė Nijolė gimė Panevėžyje, augo Kupiškyje, nuo 1949 m. gyvena Chicagoje.
Šie metai - jubiliejiniai. Prieš 50 metų Nijolė Jankutė laimėjo “Draugo” dienraščio 

novelės konkurso pirmąją premiją. 1954 m. Skaučių Seserijos vadijos skelbtame rašinio 
“Kelionė į Lietuvą” konkurse pirmoji vieta teko sesei Nijolei.

v.s.N.Užubalienės darbų sąrašas yra nepaprastai ilgas. Žurnalų “Mūsų Vytis” ir “Eglutės” 
bendradarbė, “Laiškai Lietuviams” ir “Skautų Aido” ilgametė redakcijų narė, Seserijos 
“Gabijos” redaktorė 1979'81 m. Penkioliką metų atidavė lituanistiniam švietimui - 
mokytojavo “Kristijono Donelaičio” aukštesniojoje mokykloje ir Ped. Lituanistikos institute.

1977 m. Chicagoje buvo pastatyta jos muzikinė pjesė “Kūlgrinda”.
Chicagoje nuo 1950 m. buvo draugininke “Aušros Vartų” tunte, nuo 1958 m. - draugininke “Kernavės” tunte. Priklauso 

vyr.skaučių - skautininkių “Verpsčių” būreliui, 1970-72 m. buvo LSS Kontrolės Komisijos pirmininke.
Įvairiomis progomis sesė Nijolė yra apdovanojusi Lietuvių Skautų Sąjungą savo gražiuoju žodžiu. Jos parašytos yra Vyresnių 

Skaučių Daina, “Kernavės” tunto daina, LSS jubiliejų - 1963 ir 1988 m. stovyklų dainos.
Gyvuok, brangi Sese!

1963 m. Jubiliejinės stovyklos daina

Žodžiai s.Nijolės Užubalienės, muzika Juozo 
Žilevičiaus

Skuba mūsų dienos, skamba mūsų dainos 
Margame pasauly po visas šalis.
Mylima Tėvyne, širdies neišmainėm - 
Tave mūsų mintys visada lankys.

Liepsnoki!, karštieji laužai!
Te plazda vienybės ugnis!
Ne žodžiais budėkim - darbais, - 
Prieš aušrą tamsiausia naktis...

Su lelijos žiedu, su žaliaja rūta 
Perkellavom daugel vieškelių plačių - 
Verti norim ainiai tų didvyrių būti, 
Kurie Gėrį nešė ant tvirtų pečių.

Liepsnokit...

Tavo kovų dvasią, Tavo sūnų ryžtą 
Sirdysna jrašėm su laužų ugnim - 
Niekas jų išdildyt niekad tenedrįsta - 
Tikim vėl saulėta Tavo ateitim!

Liepsnokit...

VII Tautinės stovyklos daina
"Mano Lietuva" (1988 m.)

Žodžiai v.s.Nijolės Užubalienės, 
muzika Viltenio

Tylioj dainoj, karštoj laužų liepsnoj
Tu man arti, tu man sava, 
Tu - mano Lietuva!

Kalboj tėvų, tyroj širdy draugų
Tu man arti, tu man sava, 
Tu - mano Lietuva!

Su rūtele, su balta lelija, skautijos vėliava žalia
Tu man esi brangi sava, 
Tu - mano Lietuva!

Mėlyna Padangė - Vyr. skaučių daina

Žodžiai v.s.Nijolės Užubalienės, 
muzika Gintros Narienės

Mėlyna padangė, mėlynos svajonės,
Bet pasauliui reikia meilės ir darbų.
Tieski ranką, sese, nuramink dejones, 
Su tavim šypsosis tūkstančiai veidų.

I artimą su meile,

Gyva darbais atgimsta
Ir skautės Lietuva.

Tyrą karštą ugnį garbino senoliai, 
Mūsų širdys dega Gabijos liepsna. 
Žmonija ir skautė, seserys ir broliai, 
Meilę, tiesų žodį nešame pas ją.

I artimą...

Didelis pasaulis, pilnas abejonių, 
Kad už gėrį stosi, daugeliui netiks.
Daug kelių į tamsą, daug gudrių vilionių, 
Bet vyresnė skautė žmogumi paliks.

I artimą...
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PRISIMENAME TRIS "SKAUTŲ AIDO" REDAKTORIUS

TRISDEŠIMTIES IR
VIENERIŲ METU
SUKAKTYS

Prieš 30 metų (1970 m.) Australijoje 
mirė buv. “Skautų Aido” Vokietijoje 
atkūrėjas v.s Antanas Krausas.

1947-sius metus sutinkant jis rašė:
“Skautų uždavinys - būti naujojo 

amžiaus šviesiu žvalgu, meilės ir 
pasiaukojimo nešėju žmonijai, būti 
ryšininku tarp tautų ir vienyti viso 
pasaulio tautas vienybės ir sugyvenimo 
ryšiais. Eidami į tą kilnų naujojo amžiaus 
tikslą pasiaukojimo taku nesustokime 
pusiaukelėje, bet kas akimirksnį prieš akis

v.s.Antanas Krausas.

laikydami savo vėliavą, kurioje įrašytas 
pats gražiausias obalsis: Dievui, Tėvynei, 
Artimui, stenkimės, kad tas obalsis 
liepsnotų ir mūsų pačių širdyse. Tada ir 
tamsiausią naktį saulėtas pasitikėj imas 
neišblės mūsų širdyse, o suliepsnos 
nušviesdamas mūsų šeimos, mūsų 
kenčiančios tautos bei tremtinių niūrias 
dienas.”

v.s.fil.Stepas Kairys.

Prieš 30 metų (1970 m.) Kanadoje 
mirė buv. “Skautų Aido” redaktorius, 
buv. LSB Vyr. Skautininkas 
v.s.fil.prof.Stepas Kairys.

Ištrauka iš jo 1956 m. laiško:
“Mes, vyresnieji skautai, išaugome 

mūsų Brolijoje, kuri mums visuomet 
buvo ir yra antrąja šeima. Už daug ką 
turime būti dėkingi šiai skautiškai 
šeimai. Juk laimingą vaikystę, 
žaismingas jaunuolių ir pareigomis 
apkrautas subrendusių vyrų, šeimos 
tėvų dienas lydėjo ir lydi skautiška 
malda ir daina. Nuo vilkiukų iki 
skautų vyčių siekėme tų pačių kilnių 
reikalų, tvirtėdami, bręsdami, nuolat į 
viršų augdami. Daug mums davė 
skautiškoji šeima. Už tai turėtume ir 
jai atsidėkoti. Čia ir noriu įterpti savo 

pasiūlymą: ar negalėtume mes, 
vyresnieji, bent vieną dieną metuose 
dirbti Brolijai, t.y. jai skirti vienos 
dienos uždarbį. Tokia diena, gal būt, 
geriausiai tiktų mūsų Šventojo 
Patrono Jurgio - Skautų Kankinių 
Diena.”

Prieš vienerius metus (1999 m.) 
Chicagoje mirė buv. “Skautų Aido” 
redaktorius v.s.Juozas Toliušis - 
Brolis Zū.

1973 metų “Skautų Aide” jis rašė: 
"... Ir aš ir tu, sese-broli, gal 

nevisada žinojom, kodėl mes kartu 
iškylavom, ilgesingai žiūrėjom į laužo 
liepsnas, laukėm lankymo valandos, 
mylėjom ir pykinome savo vadovus.

Pameni sakei: “Tonight we are 
going to bendras laužas”, “watch out, 
sesė draugininke is coming”, “did you 
see my švilpukas?” Matai ir prie 
angliško žodžio reikėjo tų mažų 
žodelių; o ar žinai kodėl juos (pynei? 
Aš išduosiu paslaptį.

Gal nežinojai, bet ir ilgesys, ir 
žodžiai, ir lietuviška daina buvo slapta 
įdeginti tavo širdyje labai seniai. Savo 
genčiai juos diegė senelis Gediminas, 
kunigaikštis Vytautas, 
baudžiauninkai, senelė prie ratelio, 
partizanai tėviškės miškuose, 
tremtiniai ir išeiviai penkiuose 
žemynuose.

Mes gyvename jų dvasia ir 
nuošimčiais - jumis, kurie šiandien 
esate skiltininkai, draugininkės, 
vyčiai, gintarės, budžiai ...”

v.s.Juozas Toliušis.
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DARBŠTUS RUDUO "SIETUVOS" DRAUGOVĖJE

Gamtai pradedant rodyti savo 
gražiausias spalvas, “Sietuvos” 
draugovės sesės susirinko pas v.si.Ireną 
Kirkuvienę pirmai 1999-2000 veiklos 
metų sueigai. “Sietuvos” d-vės d-kė 
v.s.fil.Jolanda Kerelienė pasveikino vi
sas su gražiu rudeniu ir naujais veiklos 
metais. Sueigos viešnia buvo Skaučių 
Seserijos Vyr. Skautininke v.s.fil.Rita 
Penčylienė, kuri labai įdomiai 
papasakojo apie Seserijos veiklą 
įvairiuose pasaulio kraštuose. Po 
pašnekesio dar ilgai šnekučiavomės prie 
sesės Irenos paruoštų puikių vaišių.

Spalio mėn. sueiga vyko Pasaulio 
Lietuvių Centre, Lemonte. Po 
einamųjų d-vės reikalų buvo 
nepaprastai malonu išgirsti,dviejų jūrų 
skaučių - Kazlauskaitės ir Pumputytės 
pasakojimus apie Gintaro Vadovių 
Mokyklos stovyklą Rakė, į kurią 1999 
m. vasarą jas išleido “Sietuvos” d-vė. 
Sesės grįžo iš stovyklos pasisėmusios 
daug žinių, pasirįžusios tolimesnei 
skautiškai veiklai ir vadovavimui.

Lapkričio mėn. sueigai 
rinkomės į ateitininkų namus. 
Ypatingoji sueigos prelegentė buvo 
Rima Kašiubaitė - Binder, su kuria 
sueigos dalyves supažindino j.s.Birutė 
Vindašienė. Sesė Rima labai išsamiai 
ir įdomiai pasakojo apie proto bei 
charakterio skirtumus tarp vyrų ir 
moterų.

Gruodžio 4 d. kalėdinėje mugėje 
Pasaulio Lietuvių Centre “Sietuvos” d- 
vė turėjo loteriją ir sėkmingai papildė 
savo iždą.

Gruodžio 11 d. ateitininkų 
namuose įvyko gausi “Sietuvos” d-vės 

šeimos šventė ir iškilminga sueiga 
dalyvaujant Seserijos Vyr. 
Skautininkei ir sesių šeimų nariams. 
Sueigai vadovavo ps.Valerija 
Plepienė. Vyr. Skautininkės įsakymu 
v.sl.Stasė Korres ir v.sl.Janina 
Mozoliauskienė apdovanotos 
Tėvynės Dukros Žymenimis, kuriuos 
sesėms įteikė v.s.fil.Rita Penčylienė ir 
“Sietuvos” d-vės draugininke 
v.s.fil.Jolanda Kerelienė.
Draugininkės įsakymu buvo pranešta, 
kad devynis metus draugovei 
vadovavusi v.s.fil.Jolanda Kerelienė 
baigia 
draugininkės 
pareigas, atleidžia 
d-vės vadiją iš 
pareigų ir naująja 
“Sietuvos” 
draugovės 
draugininke 
skiria v.sl.Ireną 
Kirkuvienę. Sesė 
Jolanda padėkojo 
sietuvietėms už 
gražų 
bendradarbiavimą 
ir seseriškumą, 
linkėjo visoms ir 
toliau turėti 
viena kitai tą gerą 
žodelį ir šypseną. 
Tada buvo 
perduotas 
“draugininkės 
raktas” naujai 
draugininkei Irenai, kuri sesei 
Jolandai įteikė “Sietuvos” draugovės 
dovaną. Stasė Korres ir Svajonė 

Kerelytė apjuosė sesę Jolandągražia 
juosta su mintimi, kad 
v.s.fil.J.Kerelienė įsteigdama šią 
draugovę sujuosė vėl skautiškon 
veiklon tokį didelį būrį vyr. skaučių ir 
skautininkių.

Naujoji draugininke sesė Irena 
Kirkuvienė padėkojo už pasitikėjimą ir 
palinkėjo sesėms malonaus skautavimo. 
D-kės pavaduotoja j .s .fil. Birutė 
Vindašienė perskaitė d-kės įsakymą 
skelbiantį naują draugovės vadiją. Sekė 
sveikinimai, dainos ir vaišės.

s.fil.Svajonė Kerelytė

į.s.fil. Birutė Vindašienė, v.si. Irena 
Kirkuvienė, v.s.fil. Jolanda Kerelienė ir 
s. Valė Kliknienė.
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Šeimos šventė "Sietuvos" draugovėje.

Skautų Kučiose Toronte programą atlieka paukštytės ir vilkiukai Nuotr. E Mockaus

Kalėdų Senelis dalina dovanas skautų Kūčiose Toronte. Nuotr. E Mockaus
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SKAUDUS LAPKRITIS BRAZILIJOJE

Sao Paulo lietuvių bendruomenę ir ypatingai skautų,-čių 
“Palangos” vietininkiją sukrėtė baisi žinia, kad 1999 m. lapkričio 
3 d. vakarą medicinos studentas kino salėje pradėjo šaudyti į 
publiką ir vienas iš aukų buvo 29 metų Julius Mauricius Žemaitis.

Brolis Julius užaugo “Palangos” vietininkijoje nuo vilkiuko 
iki skauto vyčio. Ypatingai gero būdo, draugiškas ir veiklus 
jaunuolis. Ir studijuodamas, ir baigęs aukštąjį mokslą jis vis 
rasdavo laiko dalyvauti lietuviškoje veikloje, parapijoje ir skautų 
stovyklose.

Brazilijos lietuvių laikraščio “Mūsų Lietuva” redaktorius kun. 
Petras Rukšys atsiuntė “Skautų Aidui” nuotraukas liudijančias 
Juliaus jaunystę, gyvenimą.

Šalia lietuvių kalbos “Mūsų Lietuva” laikraštis turi ir portugalų 
kalba skyrelį. Apie brolį Julių buvo straipsniai abiem kalbomis. 
Spausdiname trumpą ištrauką kaip skamba portugalų kalboje jau 
antrą Brazilijos lietuvių kartą vedančios Dievo, Tėvynės ir Artimo 
keliu “Palangos” v. vietininkės v.s.Eugenijos Bacevičienės 
paskutiniai žodžiai broliui Juliui kad ten visi suprastų, kad ir 
tolimesni atjaustų:

Fui Para Casa - Nuėjo Namo
"... Por isso, queremos lembrar do Julinho com alegria, que 

sempre foi de seu carater e desejar, acreditando de todo o coracao, 
que hoje ele engrossa as fileiras dos escoteiros do senhor nos 
acampamentos do ceu.”

Grupo de Escoteiros PALANGA
Sempre alerta! I!

“... Todėl norime prisiminti Julių, visada jį lydėjusiu širdingu 
linksmumu, visa širdimi tikėdami, kad jis dabar puošia dangaus 
stovykloje Viešpaties skautų rikiuotę.”
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Julius Mauricijus Žemaitis stovykloje.

Po pamaldų visi kartu 
žengia į iškilming' sueig' 
Sao Paulo mieste.
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SKAUTŲ VYČIŲ KŪČIOS CLEVELANDE

Mūsų vyčiai kai išeina
Ir užtraukia linksmą dainą, 
Skamba miškas ir laukai, 
Žengia Lietuvos vaikai!

s. vyt. Staškus pasakoja apie pirmąsias 
skautų Kūčias švjurgio parapijos salėje 
1968 m.

Kadaise Lietuvoje mūsų skautai 
žiūrėjo tik ateitin, nes buvome vos 
pradėję veikti. Bet baigiant XX-jį 
šimtmetį, turime jau ir mielus praeities 
prisiminimus. Štai prisitnenu 19.31 
metų Kalėdų laiką Kaune. Kūčias tada 
visi švęsdavome tik šeimose. Kauno 
tuntas paskelbė Kalėdinę iškylą 
Ąžuolyne. Šiltai apsirengę, skubėjome 
nešini po žvakutę arba Kalėdinį 
papuošalą. Radome aikštelėje augančią 
eglę ir ją papuošėme. Temstant 
uždegėm žvakutes ir giedojome

"Pilėnų" t-kas v.s.R.Belzinskas pradeda 1999 m. Kūčių vakarą.

Kalėdines giesmes. Tai tokie mano 
skautiškos veiklos-prisiminimai iš 
praeities Kaune.

O štai dabar jau turime 50-ties 
metų prisiminimus iš Cleveland© 
skautų gyvenimo. Tuose 
prisiminimuose yra ir gražioji “Pilėnų” 
skautų tunto Kūčių tradicija. 1968 
metais šv. Jurgio parapijoje buvo 
surengtos pirmosios skautų Kūčios.

1999 m. gruodžio mėn. Advento 
ketvirtojo sekmadienio pavakarį 
suvažiavo skaitlingi skautai ir skautės 
bei jų tėvai į Dievo Motinos parapijos 
svetainę. Joje mūsų laukė puošni eglutė 
ir stalai nukrauti suneštiniais Kūčių 
valgiais.

Šventę pradėjo “Pilėnų” t. 
tuntininkas v.s.Remigijus Belzinskas. 
Jis pakvietė 1968 m. Kūčių pradininką 
s.Vytautą Staškų apie tai papasakoti. 
Išgirdome anų dienų prisiminimus. 
Vėliau skautai vyčiai laikydami 
uždegtas žvakutes skaitė tradicinius 
Kūčių skaitinius. Dvasios vadas 
s. kun. Gediminas Kijauskas, SJ 
sukalbėjo Kūčioms skirtą maldą ir 

palaimino valgius. Dalyviai laužė 
kalėdaičius, linkėjo vieni kitiems laimės 
ir gėrio, ir rinkosi patiekalus nuo vaišių 
stalų.

Sesės s.Vilija Klimienė ir 
s.Virginija Rubinski papasakojo apie 
Kūčių prietarus bei papročius, šiaudelio 
iš po staltiesės traukimą ir pan. Jos 
pravedė senovinį žaidimą su pavieniais 
batais taip surinkdamos “būsimas 
poras”. Skautui vyčiui Rimui Biliūnui 
grojant akordeonu buvo giedamos 
Kalėdinės giesmės. Ir niekam 
nepastebėjus, per kaminą svetainėn 
atkeliavo Kalėdų Senelis (sk. vytis Linas 
Biliūnas). Jis ne tik mažylius 
pradžiugino dovanėlėmis, bet, 
apeidamas visus stalus, kiekvienam 
įteikė po šokoladėlįsu įrašu. Man teko: 
“Sveikata geresnė, negu galvoji. 
Nesirūpink ir džiaukis šia diena!” Ačiū, 
mielas Seneli, už tokius gražius 
linkėjimus.

Ačiū mieloms sesėms ir 
mieliems broliams už tą nuostabų Kūčių 
vakarą.

v.s.Gerardas Juškėnas
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Sesių šypsenos prie Kūčių stalo.

s.kun.G.Kijauskas S), kartu su mumis.

Sesės s. Vilija Klimienė irs. Virginija Rubinski atkūrė mums 
senovinius Kūčių papročius.

Clevelando skautų Kūčių nuotraukos yra v.s. Gerardo Juškėno.
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KLAIPĖDOS DIENA LEMONTE

o 
o

Vienintelis LS Sąjungoje jūrų skaučių “Nerijos” tuntas 
ir “Lituanicos” tunto jūrų skautų laivai paminėjo 
Klaipėdos išvadavimo dieną iškilminga sueiga 2000 m. 
sausio 23 d. Pasaulio lietuvių centre, LemonteJL.n

Šventės mintį gausiai sueigai perskaitė j.s.Laura 
Lapinskienė, žuvusieji pagerbti eilėraščio posmeliu ir 
žvakių liepsnelėmis.

Su didžiausiu dėmesiu jaunimas klausėsi tuntininkų j.v.s.Viligailės ,
Lendraitienės ir ps.fil.Ričardo Chiapettos įsakymų, kuriuose buvo skelbiamos 
specialybes įsigijusių pavardės. Ilgiausi sąrašai! Dėl įdomumo paskaitykime - *ji

18 bebriukų įsigijo dainininko ir dešimt - plaukiko specialybes. Sesės ūdrytės Oy 
įsigijo 17 dainininkių ir 16 dailininkių specialybių (lauksime jų piešinių i ■

“Skautų Aidui”). Labai ypatingas specialybių programų sąrašas skautėms - tuW’jB 

penkios sesės įsigijo siuvėjos specialybę, šešios - stovyklautojos, iškylautojos, t
devynios - gamtos draugės ir net 21-na sesė atliko pirmosios pagalbos pro-
gramą! Kas geriau galėtų parodyti, kad “skautė naudinga ir padeda artimui”? LSS ir LSB jūrų skautų7čių skyrių vedėjai 

j.s.filJaiyda Chiapetta ir j.s.Petras 
Jokubauskas priėmė raportus.

Vadovai išdalino specialybių ženklus ir ramiai grįžo rikiuotėn. Juos stebint, 
norėjosi smarkiai ploti.

Tuntininkės įsakymu į vyr.valtininkės laipsnį pakelta 
K.Jonušaitė, į valtininkės laipsnį - R. Grigaliūnaitė, 
T.Mikužytė, L.Modestaitė, V.Pauliūtė ir J.Pumputytė. į 
vairininkės laipsnį - A.Kapačinskaitė, V.Mikalčiūtė, 
V.Rimeikaitė, Ž.Šaulytė, A.Strub ir C.Trejo. “Žuvėdros”

ženklu apdovanotos B.Želvytė ir L.Bacevičiūtė.

“Inkaro” Ordinai buvo įteikti j.v.s.V.Pautienei, 
j.s.R.Cesui, j.s.P.Jokubauskui, j.s.Algiui Jonušui, 
“Tėvynės Sūnaus” Žymuo - j.ps.L.Pauliui ir “Žuvėdros” 
Žymuo - A.Tautkui.

Labai svarbi ir džiaugsminga sueigos dalis buvo
bebriukų ir udryčių įžodis.

Štai jie - naujieji lietuviškosios skautybės nariai:
Jonas Jokubauskas, Aleksas Meilus, Lukas Petraitis, Zizi Bagdady, Ashley Nnksmos Nerijos tunto udrytės Laura 

Petrauskaitė, Zizi Bagdady ir Julija 
Emery, Liana Jokubauskaitė, Daina Kielaitė, Kristė Lapkutė ir Julija Petraitytė. Petraitytė

AN
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Su vadovu Šarūnu Brakausku bebriuko Įžodį 
kartoja Lukas Petraitis, Aleksas Meilus ir Jonas 
Jokubauskas.

Lukui Petraičiui mazgelį užriša "Lituanicos" t-kas 
ps.fil.Ričardas Chiapetta.

Vadovių Vidos Petrauskienės ir Aidos Brakauskienės stebimos 
ūdrytės kandidatės žengia prie vėliavos savo pirmajam įžodžiui: 
Daina Kielaitė, Kristė Lapkutė, Ashley Emery Liana 
Jokubauskaitė ir Zizi Bagdady

Pasiruošusios žygiuoti - Dalia Sataitė, Nida 
Lendraitytė, Nina Klepczarek, Vaiva Rimeikaitė, 
Tara Mikužytė ir Aušra Pumputytė.

25



l«,l SKAUTU AIDAS

IŠLYDĖTI...

Chicagoje sausio mėn. mirė v.s.fil.Edmundas Korzonas.
Brolis Edmundas gimė 1909 m. Teisininkas. LS Sąjungai 

priklausė nuo jaunystės. 1926 m. Telšiuose įsteigė jūrų skautus, 
1930 m. pakeltas paskautininkiu, 1935-39 m. vadovavo tuntui 
Jurbarke.

Atkūrus lietuvius skautus Vokietijoje, s.fil.E.Korzonas buvo 
LSB Garbės Gynėju 1949-51 m.

Gyvendamas Chicagoje, buvo išrinktas LSS Tarybos 
Pirmininku 1964-66 m., ASS Garbės Gynėju 1979-81 m., LSS 
Garbės Teismo pirmininku 1982-87 m., ASS Vadijos Pirmininku 
1991-93 m.

v.s.fil.Edmundas Korzonas buvo Korp! Vytis garbės narys, 
ilgametis Vydūno Fondo tarybos darbuotojas, priklausė JAV 
Lietuvių Bendruomenei.

Havajuose sausio mėn. mirė j.s.dr.Kęstutis Aglinskas.
Brolis Kęstutis gimė 1916 m. Baigė V.D.U. medicinos fakultetą, 

o Klaipėdoje dar lankė buriavimo mokyklą ir įsigijo jachtos 
kapitono laipsnį.

1936-38 m. Brolijos jūrų skautų skyriuje brolis Kęstutis paruošė 
vieną iš pirmųjų leidinių jūrų skautams - “Buriavimo vadovėlį”. 
1939 m. vadovavo jūrų skautų vadovų kursams. į paskautininkius 
pakeltas 1936 m., “Už Nuopelnus” Ordinu apdovanotas 1936 m., 
kai jis suorganizavo ir vadovavo ypatingam gelbėjimo skyriui 
Kauno senamiestyje po didelio potvynio, kurio metu be pastogės 
buvo likę 8000 žmonių.

Vokietijoje j.s.K.Aglinskas buvo jūrų skautų “Žilvino” laivo 
vadas.

Chicagoje buvo vienas iš jūrų budžių steigėjų 1953 m., LSS 
Tarybos Pirmijos narys 1958-60 m.
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Sek skautų, patroną šv. Jurgį: naikink 
pikta pasaulyje, o pirmiausia savyje.

Slcgutų, įsskymss

Vargšas šv. Jurgis. Kaip sunku dabar yra matyti jo kilnų 
pavyzdi pro "Pokemon" ir kitus "svarbius" šių dienų 
didvyrius.

Nors visada buvo įdomesnių ir patrauklesnių 
pavyzdžių ir jauniems, ir seniems, bet skaulybės 
pradininkai vistiek išdrįso parinkti šv. Jurgį, kuriuo 
sektume naikindami pikta pasaulyje, o pirmiausia savyje.

Skautų sąjūdžiui prasidėjus "pasaulis" buvo 
mažas.

Dabar gi, tą pačią dieną matome, girdime, 
skaitome apie blogį (kartais ir apie gėrį) vykstantį 
kiekviename pasaulio kampe. Nebesinori skaityti, 
nebesinori matyti, nes žinai, kad visų nepasieksi, 
nepagelbėsi. Pasijunti bejėgis.

Taip pasijutusi rašytoja Madeleine L'Engle rado išeitį - "Jis (Jėzus) ne visus 
pavalgydino, ne visus raupsuotuosius išgydė, ne visiems akliesiems suteikė 
regėjimą, ne visas piktas dvasias išvarė". Ir ji pradėjo nuo tų, kurie yra šalia jos ir 
nuo savęs.

Mums skautams šis įsakymas jau nuo kažkada sako pradėti nuo savęs.
Prieš kiekvieną mums matomą blogį - išstatykime gėrį.
Laikraštyje apleisti vaikai - paruoškime dar geresnę sueigą savo 

draugovei. Žiniose vargšai gatvėse - nuneškim maisto į benamiams remti centrą 
irt.t.

Buv. Seserijos dvasios vadovas s.kun.Pranas Garšva rašė: "Kasdieniai 
darbai kartais yra taip pat sunkūs, kai juos reikia atlikti su savęs išsižadėjimu, kai 
reikia daryti gera net nemėgstamam asmeniui. Skautas visais savo siekimais yra 
didvyriškumo pavyzdys. Skauto ar skautės kilni siela išsiveržia į aplinkątinkamais 
darbais ir aiškiais norais būti naudingu savo artimui ir savo Tėvynei. O kas 
nuoširdžiai aukojasi Tėvynei ir artimui, tas, kaip ir šv. Jurgis, vadovaujasi 
pasiryžimu, reikalui esant, aukotis iki nuovargio, iki didelio pasiaukojimo ar net 
iki gyvybės išsižadėjimo".

AN
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Sveiki, Au-Au,

Vėl rašau Jums iš Lietuvos.

Vieną popietę, taip jau atsitiko, kad išėjome pasivaikščioti su 
sesės Žibutės mama. Pasukę į aikštelę, išgirdome man mielus 

garsus. Prie Herkaus Manto skulptūros būriavosi vaikai ir labai

garsiai šukavo. Vieni sakė, kad Herkus Mantas buvo karvedys, 

kiti - kad jis kovojo su kryžiuočiais, treti - kad jis 

buvo belaisvis. Kilo nemažas šurmulys. 0 aš tik 

veržiaus prie vaikų, kad mane vedanti mokytoja vos 

nepargriuvo.

Vaikai pamatę savo mokytoju apsidžiaugė ir 

pradėjo klausinėti. Visi susėdom ant suoliuko, aš 

irgi patogiai įsitaisiau, ir klausėmės mokytojos 

pasakojimo.

Herkus Mantas buvo vienas iš žymiausių vadų 

1260-75 m. prūsų sukilime prieš vokiečių ordiną, 

kuris tada prūsus buvo pavergęs. Herkus Mantas 

žuvo 1275 m. Labai seniai, prieš 727 metus!

Labai įdomių dalykų galiu sužinoti vaikščiodamas 

po Klaipėdą.

Vis Pudžiu!
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AR ŽINAI KODĖL?

...Arkliai miega stovėdami?

Dauguma žinduolių ilsisi tupėdami arba gulėdami. Tik 
ne arklys! Jo kelių girnelės yra ypatingo sudėjimo. 
Tinkamai jas užfiksavus tam tikroje padėtyje, kojos 
nelinksta net kūnui atsipalaidavus. Dėl šio patikimo 
mechanizmo bėriai gali miegoti stovėdami.

... Vorai niekada neįsipainioja į savo tinklą?

Voratinklius vorai mezga iš kelių rūšių siūlų. Juos sudaro 
vis kitokie baltymai ir vanduo. Paprasčiausiame 
voratinklyje būna net trijų rūšių siūlai. Vieni jų yra tąsūs, 
kiti - lipnūs (aukai sugauti), treti - storesnį ir stipresni, 
kad spurdanti auka tinklo nesutraukytų. Patys vorai yra 
labai nuovokūs - vaikšto tik storais, stipriais siūlais, kurie 
nėra lipnūs.

Štai įdomi idėja skilties būklui: pasistatykite skilties 
veiklos, patyrimų arba laimėjimų medį! Jį galima 
pasidaryti iš gamtos dalykų: konkorėžių, gilių ir kitų 
medžių bei augalų sėklų.

Kiekvienas skilties narys šiame medyje atžymimas 
maža lentele, kurioje įrašomas jo vardas, o šalia 
sukuriama figūrėlė, vaizduojanti šį brolį. Nuo lentelės 
kabo virvutė, į kurią už naujus atsiekimus įrišamas 
pagaliukas ar kitas simbolis.

Gali būti kelios spalvotos virvelės kiekvienam 
skautui: kiekviena reikštų skirtingų pratybų, patyrimo 
ar kitokią pažangą.

Kuriant šį skilties medį, kiekvienam skilties nariui 
bus puiki proga panaudoti savo vaizduotę, pritaikinti 
išradingumą bei nagingumą, bandant save išreikšti.

s.J.A.Starėnas

Du bėga, du veja 
šeši šimtai švilpia. 
(Arklys bėga)

Kabo tinklelis - ne rankų 
darbelis.
(Voratinklis)

1970 m. "Skautų Aidas"
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TRUMPAI IŠ VISUR

1999 m. pabaigoje išeiviją pasiekė 
pirmasis Edvardo Gudavičiaus Lietuvos 
Istorijos tomas, kurio išleidimą rėmė LRS 
Leidykla ir Vydūno Fondas.

1999 metų gale Lietuvoje buvo išleista 
Bernardo Aleknavičiaus stambi knyga - 
albumas “VYDŪNAS”. Knygos sutiktuvių 
vakare dalyvavęs ASS Vydūno Fondo 
atstovas Lietuvoje Edmundas Kilikauskas 
pasakė, kad šio fondo lėšomis nupirkta 40 
egz. Knygos “Vydūnas”. Tos knygos nusiųstos 
Lenkijos, Karaliaučiaus krašto lietuvių 
bibliotekoms. Taip pat šią knygą galima 
įsigyti ASS Vydūno Fonde, Lemonte.

v.s.fil.Amanda Muliolienė su vyru 
Algirdu (gyv. Clevelande) jau dešimtą kartą 
vyko į Lietuvą teikti kompiuterio mokslo 
žinių mokytojams. Jų vykdomos programos 
yra APPLE pagalbos Lietuvai dalis.

Kaune sausio 22 d. įvyko respublikinis 
skautų dainų konkursas, pavadintas “Gražių 
dainelių daug girdėjau”. Iš visos Lietuvos 
susirinko per 130 skautų ir skaučių. 
Konkursas buvo skirtas v.s.Feliksui Šakaliui 
atminti. Nugalėtojai - “Šilo” draugovė iš 
Prienų.

Vasario 5 d. Bostone įvyko LSS 
vadovybės pareigų perdavimo iškilminga 
sueiga - šventė.

JAV LB Švietimo tarybos darbo 

konferencijoje š.m. vasario 27 d., Lemonte 
s.Vilija Klimienė iš Clevelando skaitė 
paskaitą “Kaip paįvairinti dėstomą programą 
trečio - ketvirto skyriaus mokiniams”.

Kovo 31 d. Jaunimo Centre, Chicagoje, 
Lietuvių rašytojų draugija, Vydūno Fondas 
ir “Verpsčių” būrelis rengia v.s.Nijolės 
Jankutės - Užubalienės knygos 
“ATVIRUKAI” sutiktuves.

LSS vienetų ruošiamos Kaziuko mugės vyksta:
Kovo 5 d.
Jaunimo Centre, Chicagoje,
Dievo Apvaizdos parapijos Kultūros centre, Detroit,MI
Švč. Trejybės lietuvių parapijos salėje, Hartford, CT
Šv. Kazimiero parapijoje, Los Angeles, CA

Prisikėlimo parapijoje, Toronto, ON
Kovo 19 d.
Dievo Motinos parapijoje, Cleveland, OH
Balandžio 9 d.
St. Elizabeth’s School, Rockwell, MD (Washingtono skautijos) 
Balandžio 16 d.
Maironio Parke , Shrewsbury, MA

----- Šventė Clevelande.
Vs.fi I. Nijolė 
Kersnauskaitė praneša, 
kad Lietuvos Garbės 
Konsule sesė Ingrida 
Bublienė (deš.) pakelta j 
paskautininkės laipsnį.

Nuotr. G.Juškėno

1993 m. Chicagoje 
susitiko du šiauliškiai - 
v.s.fil.Marija Milvydaitė 
Ročkuvienė ir 
tuometinis skautų 
vadovas Šiauliuose
ps.Romualdas 
Prascevičius.

Nuotr.AN
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ALp(LK)3083
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SKAUTU AIMS
46I3W. I06TH PLACE
OAK LAWN, IL 60453-5246

S12 P2
Lith World Co
5620 5 Claremont Ave
Chicago IL 60636-1039
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