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PASTO<
DĖŽUTĖ
Kadangi skautė laikosi savo 
duotojo žodžio, atsakydama į Jūsų 
prašymą (ir savo pažadą), siunčiu 
"Skautų Aidui" rašinėlį ir 2 
nuotraukas apie A.PPL.E. bendrijos 
veiklą.
Su geriausiais sveikinimais ir 
linkėjimais, 
Budinti, 
Sesė Ritonė

Pranešu, kad mirė skautų 
vietininkas Hartforde v.sjuozas 
Beniūnas. Jo pavardė buvo 
Benešiūnas ir daugelis jį taip žino. 
Parašiau trumpą santrauką. Taip pat 
siunčiu ir jo nuotrauką. Jei 
nesudarys per daug sunkumų, 
panaudojus, prašau man grąžinti. 
Liūdna, kad skirstomės... 
Pranešiau sesei Albinai, kad 
sustabdytų "Skautų Aido" siuntimą. 
Su geriausiais linkėjimais - 
v.s.Danguolė Banevičienė

Čia vaikiškas posmelis 
"Skautų Aidui". Rodos dar 
nebuvau spausdinus. Gal 
kokiai paukštytei-vilkiukui 
mama paskaitys. Gyvuok- 
budėk, skauda ar 
neskauda, vistiek!
Nijolė

Siunčiu 2 nuotraukas. Jos yra tikrai 
istorinės. Panaudojus, perduok 
archyvui. A
Sesė Lilė

Persiunčiu Anglijos laikraštėlį. 
Žinoma, pirma pati jį perskaitau. 
Džiaugiuos SA gražiu vaizdu. 
Padėk Dieve arti skautišką dirvą.
Halina

Maloniai prašau patalpinti 
sekančią žinutę Jūsų 
redaguojamo "Skautų Aido" 
Kanados kronikos skyriuje. 
Lieku dėkinga ir kartu linkiu 
tolimesnės sėkmės taip gražiai 
redaguojant "Skautų Aidą", 
kuris yra visada taip maloniai 
laukiamas. v.s.Regina 
Bagdonienė

Naujo veido "Skautų aidas" teaidi dar 
daugel metų!
Spaudžiu kairę, sveikink visus SA 
darbuotojus.
br. Česlovas S.

filTanya Barauskaitė parašys apie šių 
metų vasaros stovyklą, o nuotraukas 
atsiųsiu aš. Mums buvo didelė garbė 
stovykloje turėti LSS Tarybos pirmininkę 
vs.Birutę Banaitienę. A
Sesė Birutė R NyAMjUA

Sesė Nida teisingai jums sakė, kad 
skautai visada susirenka ir savo 
sueigai Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
kongresuose. Būna labai linksma. 
Bet oficialioje kongreso 
programoje yra labai daug visiems 
lietuviams bendrų ir svarbių 
klausimų, kurie visus mus riša. 
Pasiųsiu jums kongreso rengimo 
komiteto nuotrauką ir prašomas 
biografijas.
Melisa Savickaitė 

švKalėdų proga norėčiau pasveikinti 
"Skautų Aido" redakcijos darbuotojas ir 
palinkėti, kad Kalėdų eglutės žvakučių 
liepsna šildytų Jūsų leidžiamą "Skautų 
Aidą".

Sesėms ir Broliams linkėčiau saugoti šią 
liepsną ir neleisti jai užgesti 
v.s.Alina Dvoreckienė I Lietuvos na 

M.Mažvydo

“Skautų Aidui” rašinius, 
nuotraukas, pranešimus atsiuntė 
v.s.N.Užubalienė, Chicago, IL, 
vyr.sk.Melisa Savickaitė, 
Melbourne, Australia, 
v.s.B.Prasauskienė, Lomita,CA, 
v.s.L.Milukienė, Plainview, NY, 
v.s.F.Mockus, Toronto, ON, 
v.s.D.Banevičienė, W.Hartford,CT, 
s.fil.R.Rudaitienė, Lemont, IL, 
s.v.T.Dundzila, Warrenton, VA, 
v.s.A.Pažiūrienė, Oak Park, CA, 
ps.fil.N.Bichnevičiūtė, Darien, IL, 
v.s.fil.A.Saulaitis, Vilnius, 
v.s.R.Bagdonienė, Hamilton, ON, 
fil.T.Barauskaitė, Los Angeles, CA, 
ps.A.Lintakienė, Brookfield, IL, 
v.s.C.Senkevičius, Toronto, ON 
v.s.S.B.Vaitkevičius, Peterborough, 
Anglija, atsiuntė LSS Europos 
rajono leidinį “Budėkime” (Nr.132).

Visiems labai nuoširdus AČIŪ! 
Ypatingas ačiū sesėms Nidai 
Bichnevičiūtei ir Melisai 
Savickaitei. Paskambinau sesei 
Nidai dėl PLJ kongreso ir sekančią 
dieną E-paštu jau gavau visą 
informaciją iš sesės Melisos! Buvo 
malonu būti skaute!

Mielam Bendradarbiui, Broliui 
Gerardui - sveikatos ir ilgų 
skautiškų metų!

AN

nacionalinė
> biblioteka’
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LIETUVIŠKOSIOS SKAUTYBĖS GIMTADIENIS

Gražios gamtos ir viso pasaulio Kūrėjau, 
Dieve, stiprink mūsų brangiosios Lietu vos 
skautų dvasią, idant mes tobulėtume šviesaus 
proto žiniomis, kilnių jausmų švelnumu ir 
veiklios valios tvirtumu. Padėk mums, 
Visagali, semtis reikalingų jėgų iš Tavęs, kuris 
esi Tiesos, Grožio ir Gėrio Šaltinis, idant, 
n ugalėdami visas kliūtis ir kasdien eidami 
geryn, gryna sąžine ir linksmu veidu 
dirbtumėm mūsų Tėvynės ir žmonijos naudai

Amen.
(Šią lietuvių skautų maldą parašė kun.Vladas Mažonas 1924 m.)

Mes lietuviai skautybę priėmėm, davėm lietuvišką 
turinį ir tuo būdu sukūrėme lietuviškąją skautybę 
didiems lietuvių skautijos uždaviniams vykdyti.

v.s.Petras Jurgėla

Organizuodamas pirmąjį Lietuvos skautų ir skaučių 
vienetą Vilniuje, P.Jurgelevičius-Jurgėla šį savo žygį 
skyrė Lietuvai. Tą mintį jis yra nepaprastai griežtai 
užakcentavęs visuose savo leidiniuose. Jo žodžiais - 
Lietuvos jaunuomenė per skautystę turi tarnauti 
Lietuvai - lietuvių tautai ir Lietuvos valstybei.

v.s.Kazys Palčiauskas
buv.LSS Tarybos Pirmininkas

Vadovų, i ų suvažiavimas 1924 m. Lietuvių skautų įkūrėjas P/urgėla sėdi ketvirtas iš kairės, šalia jo Vyr. Skautininkas 
v.sVŠenbergas, B.Grigaitytė, v.s.M.Kalmantas, A.Mačiuika, AVaiušis ir vs.A.Blynaitė-Šenbergienė. Priekyje tarp 
sesių antra iš kairės yra Izabelė Barniškaitė - Clevelande gyvenusi v.s.jonaitienė.
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Lietuviškajai skautybei - 82 metai. Jie nužymėti 

steigimo ryžtu, 22-jų žydėjimo metų 
džiaugsmais, okupacijų metų krauju ir 
kankiniais, 50-ies metų auka ir darbu išeivijoje ir 

dešimtmečiu ieškonės ir atstatymo vėl laisvoje 
Tėvynėje.

1918 m. lapkričio mėn. pirmuosius lietuvius 
jaunuolius į skautybę sukvietė Amerikoje gimęs 
septyniolikmetis jaunuolis Petras Jurgelevičius.

1919 m. įsteigta draugija “Lietuvos Skautų Paspirties 
D-ja”. Tais pačiais metais “Ateityje” buvo išspausdinti 
Petro Jurgelevičiaus “Pirmieji skauto žingsneliai”.

1923.111.15. išėjo pirmas “Skautų Aido” numeris.
Nuo 1935 m. labai gausią ir gražią Lietuvos Skautų 

Sąjungą sudarė Skautų Brolija ir Skaučių Seserija.
Nuo 1962 m. Lietuvių Skautų Sąjungą sudaro 

Lietuvių Skautų Brolija, Lietuvių Skaučių Seserija ir 
Akademinis Skautų Sąjūdis.

Ilgiausių, skautiškiausių metų Dievo, Tėvynės ir 
Artimo tarnyboje!

Lietuviškosios skautybės apraiškos ir tradicijos
Ištraukos iš Petro Jurgėlos “Lietuviškoji Skautija”
1917-1918 m. pirmieji lietuvių skautai,-ės vadinosi 

vyčiais, vytėmis, vytija.
Potroškis turėti savą - lietuvišką skauto,-ės ženkliuką 

reiškėsi nuo pat pradžios. Šį ženkliuką vaizdavo Vytis, 
Lelija Vyčio Kryžiaus pagrinde, Lelija su Gedimino 
Stulpais ir Inkaru - vėliau su Vyčiu skydely ir Inkaru. 
Ženkliukus tebevaizduoja Lelija ir Rūta su Vyčio 
Kryžiaus žyme.

Kituose kraštuose aukščiausią skautų or-jos garbės 
ženklą simboliškai vaizduoja pilkas, baltas ar sidabrinis 
taurusis vilkas, o Lietuvoje - Gedimino Vilkas.

Dr. Vydūnas, pradėjęs domėtis taurių asmenybių 
ugdymu pagal skautybės sistemą, 1926 m. pasiūlė 
skautams vadintis budžiais. Klaipėdos jūros skautai šį 
vardą mielai priėmė.

1929-30 m., vadovaudamas Kauno rajono tuntui, 
kurį sudarė Kauno miesto bei apylinkių ir Ukmergės 
vienetai, J.Kuprionis paskatino skaučių seseriškumą ir 
skautų broliškumą įprasminti atitinkamu kreipiniu 
“sese, broli”. Šis kreipinys veikiai prigijo visoje lietuvių 
skautijoje. Dėl tokio nusiteikimo ir organizacijos 
atitinkamai pasivadino: Lietuvos Skaučių Seserija, 
Lietuvos Skautų Brolija. Mūsų skautai vyčiai, taip 
pasivadinę 1926 m., iš viso pasaulio vyresniųjų skautų 
(roverių) išsiskyrė ne tik įmantriu bei tautiniu vardu, 
bet ir savo idealistiniais pasireiškimais, riteriškais 

žygiais.
Lietuviškas kryžius greta skautinių palapinių pradėta 

statyti A.Saulaičio vadovaujamose Šiaulių tunto 
stovyklose: 1926 Santekliuose, 1927 Palangoje, kur 
buvo skautų ir iš kitų tuntų. Skautai ir skautės, grįžę iš 
šių stovyklų, paskleidė po visą kraštą kilnią naujovę - 
statyti lietuvišką kryžių stovykloje ir jąpuošti tautiniais 
bei skautiniais reikšmenimis. Stovyklose jie pradėjo 
statyti lietuvišką kryžių, įvairiai stilizuojamą pagal savo 
tėviškės kryžių pavyzdžius.

Generolas lt. Vladas Nagevičius Kaune sukūrė tautos 
šventovę ir romantines apeigas kovose dėl Lietuvos 
Nepriklausomybės žuvusiems kariams atminti ir gerbti. 
Amerikos lietuviai padovanojo Laisvės Varpą, kuris 
buvo įkeltas į Karo Muziejaus bokštą. 1922.11.16. 
iškilmėse Laisvės Varpu pirmą kartą skambino 
“Rimgaudo” draugovės skautas-C.Virpša. Šią garbę 
skautui gen.Nagevičius suteikė dėl savo įsitikinimo, 
jog skautybė yra patriotizmo mokykla.

1922 “Kary” ir 192^, m. “Lietuvoje” skautas 
(P.Jurgėla.Red.) priminė užmirštus Tėvynės vaduotojų 
karių kapus, ragindamas juos atrasti laukuose ir 
miškuose , sutvarkyti, papuošti akmenėliais, gėlėmis 
ir kryžiais. Šį balsą parėmė ir kiti. Iki tol kryžiai ant 
atskirų karių kapų buvo statomi tiktai giminių rūpesčiu 
ir nevienodi. 1925 m. “Kardas” Nr.13 rašė: “Mūsų 
skautai ėmėsi tvarkyti ir puošti karių kapus. Ypač 
veiklūs Šiaulių skautai, kurie padirbo betoninius 
kryžiukus karių kapams.” Sumanymą iškėlė ir jo 
įvykdymu rūpinosi A.Saulaitis. Kryžių liejimo darbui 
vadovavo miesto skautų (nemoksleivių) Kęstučio 
draugovės vadovai. Karių kapus prižiūrėjo ir gėlėmis 
apsodindavo skautės.

Širdyje Dievas, jėgos Tėvynei.
Padėti artimui, o kaip smagu!

Šypsena lūpas pasidabinę 
norime dirbti kiekvienas už du.

Liuda Baltrušytė
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PIRMAS KELIO ženklas LAIŠKAS PRITYRUSIAI SKAUTEI
Dar mažiukė Lina, 
Dreba jos lūpytė, 
Tankiai kojos mina: 
“Noriu būt paukštyte...”

“Dar maža, sesute, 
Negali įstoti:
Gera skaute būti 
Reikia daug žinoti!”

Ašarėlės gausios 
Seses sugraudina,
Ir vadovė klausia 
Ką Linutė žino.

“Ar skaityti moki?’ 
Purto ji galvelę.
“Ar Bitutę šoki?
Daug žinai dainelių?”

“Eglę ar pažįsti - 
Žilvino žmonelę?
Jei miške paklystum, 
Žinai ženklus kelio?”

Sublizga akelės:
“Taip, žinau, girdėjau:
Pirmas ženklas kelio
Tai - ŽVAIGŽDĖ BETLIEJAUS!”

Miela Sese,

Visada prisimink, kad Tu esi lietuvaitė ir, kad 
visada ja būsi. Taip pat Tu esi skautė! Po dviejų 
metų duosi vyr. skautės įžodį. Jam pasiruošti nėra 
taip lengva. Reikia atlikti daug darbo ir daug 
išmokti. Džiaugsmingiausias iš visų darbų yra lydėti 
jaunesniasias į skautybę, kartu su jomis 
bendraujant.

Žinau, kad Tu, kaip ir aš, visą gyvenimą norėjai
būti vyresniąją skaute. į šį kelią mes įstojom nuo pat mažens. Kai buvai 
paukštyte, išmokai mylėti Dievą ir Tėvynę, padaryti gerąjį darbelį ir 
klausyti vyresniųjų. Būdama geltonšlipse ir dabar prit. skaute stengies 
tarnauti Dievui, Tėvynei ir padėti Artimui. Šie trys punktai yra 
pagrindiniai vykdant skaučių įstatus. Tas pats ir vyr. skautėms. Mes 
ruošiamės tarnauti savo kraštui.

Ne vien mėlynšlipsė gali būti vadove, bet norint būti “baisiai fine” 
vadove - reikia pasiruošimo. Tikra vyresnioji skautė yra tam tikro amžiaus 
ir subrendimo, kad galėtų būti pavyzdžiu jaunesnėms.

Ruoštis vyr. skautės įžodžiui yra labai smagu. Kandidačių būrelis pasidaro 
kaip šeima. Pasijunti, kad kiekviena skautė yra tau, o tu - jai. Tu žinai, 
kad tave supras, kad tau išties pagalbos ranką. Tokiam būrely bendri darbai 
būna gerai atlikti. Seseriškumas yra ir tarp viso pasaulio skaučių. Visos 
yra kaip viena šeima.

Sesule, stenkis pažinti save, lavink atsakomybės, drausmės, teisingumo 
jausmus, atlik savo pareigas ir visada rinkis tik tai, kas veda į gėrį!

Neužmiršk, kad esi lietuvaitė ir skautė.

Sesė Aušra Brooks 
“Aušros vartų-Kernavės” t.

Šiandien sesė Lina 
Net draugovę turi, 
Daug dainų mokina 
Raudonšlipsių būrį.

Linksmos šventės gausios, 
Ir varpų gaudimas, 
Bet už vis linksmiausias 
Kristaus Užgimimas!' 

Aukso žvaigždės krinta, 
Baltos snaigės sninga 
Kūčių naktį šventą, 
Šaltą, stebuklingą...

Sesė Rita
Prano Peleckio medžio drožinys.

d
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DEŠIMTASIS PLJ KONGRESAS

SVEIKINIMAS

Lietuvių Skautų Sąjungos vardu nuoširdžiai sveikinu X-tąjį 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresą, organizacinį komitetą, 
dalyvius ir svečius.

Yra džiugu, kad po 50 metų išeivijoje, lietuvių kilmės jaunimas 
supranta tautos ir savo kalbos reikšmę ir rūpinasi lietuvybės 
išlaikymu už tėvynės Lietuvos ribų. Kas būtų tikėję, kad prieš 10 
metų Lietuva atgaus nepriklausomybę ir lietuviškas jaunimas 
visame pasaulyje galės susiburti vienoje vietoje svarstyti užsienio 
lietuvių bei Lietuvos klausimus liečiančius jaunimo organizacijas, 
išsilaikymo galimybes ir ryšius su Lietuvos jaunimu. Prieš 10 metų 
buvo visų svajonė, o šiandieną - realybė!

LSS džiaugiasi skautišku jaunimu, kurie ypatingais skaičiais 
reiškiasi kongreso organizavime.

Linkiu sėkmės ir ištvermės sprendimams ir nutarimams tolimesnei 
veiklai ir bendradarbiavimui su Lietuva.

Geriausi skautiški linkėjimai.

BUDĖKIME!
v.s.Birutė Banaitienė
Lietuvių Skautų Sąjungos
Tarybos Pirmininkė

Skautai ir skautės savo sueigoje, Pasaulio Lietuvių Jaunimo kongrese Brazilijoje 
1992 m. Kairėje priekyje v.s.fil.A.Saulaitis,S.J., pačiam krašte dešinėje PLJS 
pirmininkas s.v.fil.PMickus.

Dešimtasis Pasaulio Lietuvių 

Jaunimo kongresas vyksta 
Australijoje 2000 m. gruodžio 22 - 

2001 m. sausio 11 dienomis.
Nuo pat pirmojo PLJ kongreso 

Lietuvių Skautų sąjungos narių 
įnašas kongresus ruošiant buvo labai 
didelis ir dažnai pagrindinis.

Lietuvių Bendruomenės 
globojamo pirmojo kongreso 
pirmininku buvo fil.Algis 
Zaparackas, vicepirmininku ir 
informacijos vadovu - 
s.fil.Eugenijus Vilkas, kongreso 
dalyvių stovyklos viršininku - 
s.fil.Antanas Saulaitis,SJ. Kiti 
įvairiose kongreso komisijose 
dirbusieji LSS nariai, skautai 
akademikai: R.Kviklytė Lukienė, 
D.Tallat-Kelpšaitė, V.Kamantas, 
B.Juodikienė, A.Senbergas, G. ir 
S.Matai, R.Griškelis, 
Z.Zaparackaitė, A.Trinkūnas, 
D.Markutė, B.Kviklys, kongreso 
plakatą nupiešęs V.Ramonis.

Tas pirmasis, istorinis, kongresas 
vyko prieš 34 metus (1966) 
S. Amerikoje, o Australijoje - prieš 
tuos pačius 34 metus gimė 
dešimtojo PLJ kongreso rengimo 
komiteto pirmininkas Petras 
Šurna!

Visi kiti šio jubiliejinio kongreso 
rengėjai yra 21-33 metų, gimę 
Australijoje, išskyrus Šarūną Vaitkų 
gimusį Lietuvoje. Taip pat iš 
komiteto narių biografijų matome, 
kad visi tie jaunuoliai yra praėję tą 
pačią lietuviškojo gyvenimo kelionę 
išeivijoje - lankė lituanistinę 
mokyklą, šoko tautinius šokius, 
dainavo chore, priklausė sporto 
klubui. Kaip savo laiške rašo 
vyr.sk.Melisa Savickaitė: “Visi 
esame iš Melbourno. Skautai 
priklausom “Džiugo” tuntui, kartu 
stovyklavome “Gilwell Parke” 
Viktorijos valstijoje ir kitose
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Viktorijos valstijoje ir kitose
stovyklose prie Adelaides, Canberros ir Sydnejaus”.
Visi kongreso rengėjai yra baigę ar bebaigią 

aukštuosius mokslus.
įdomi ir graži jų jaunųjų dienų kelionė vedanti į X- 

tąjį kongresą.

Kongreso rengimo komiteto pirmininkas ps.Petras 
Šurna, dalyvavęs Atstovu šeštame PLJ kongrese 
(Australijoje), buvo vienas iš organizatorių tuo metu 
vykusių triukšmingų demonstracijų Melbourne už 
Lietuvos laisvę. (Kaip mums visiems tada buvo svarbu 
- demonstracijos pateko (žinias televizijoje.) Gi šiame 
kongrese ps.Petras Talentų vakare skambins 
Beethoveno sonatą.

Vida Laimaitė yra Australijos Lietuvių Jaunimo 
sąjungos (ALJS) pirmininkė, rašo į spaudą, vaidino 
lietuvių teatre. Tikisi, kad po šio kongreso dar atsiras 
norinčių ruošti sekantį kuriame kitame krašte.

Kazys Algis Zdanius prisimena Vl-ją Tautinę 
stovyklą “Gilwell Parke”, kuri jam - septynmečiui 
buvusi pati maloniausia. Dalyvavo dviejuose 
kongresuose, žaidžia krepšinį “Varpo” klube. Džiaugiasi 
nuoširdžiu kongresui ruošti komiteto darbu ir tikisi, 
kad “bus surasta naujų įdėjųbei paskatinimų lietuviškai 
egzistencijai išeivijoje”.

Tanya Cugura, baigusi studijas,' atidavė 6 mėnesius 
Lietuvai Vilniuje dėstydama anglų kalbą ir sportą. 
Pusantrų metų Kroatijoje (tėvelis - kroatas) buvo 
reportere ir Europos Sąjungos žinių redaktore Zagrebe. 
Vėliau ir Kosove teko būti 3 mėnesius dirbant su 
Rudonojo Kryžiaus organizacija. Kongreso komitete jai 
patikėtas lėšų telkimas, tai vis darbuojasi ruošdama 
pietus Melbourne lietuvių klube. Ji paruošė visą 
turizmo programą kongreso dalyviams.

s.v.Martyna Zdanius jau du kartus buvo Lietuvoje 
su tautinių šokių grupe ir su “Varpo” sportininkais. Kaip 
aplinkos architektas dirbantis svarbiam Native Botanic 
Gardens projektui, jis dar randa laiko prisidėti prie lėšų 
telkimo programų. “Aš tikiuosi, kad kongresas 
Australijoje įtikins pasaulio lietuvius, kad mes turime 
tikslą ir teisę išsilaikyti savose bendruomenėse už 
Lietuvos ribų.”

ps.Jonas Rukšėnas, buvęs ALJS pirmininkas ir 
iždininkas, sąjungai priklauso nuo 1988 m. Laukia į 

kongresą atvykstančių senų bičiulių, taip pat ir 
naujuosius kviečia džiaugtis ir dalyvauti, nes “svarbu 
bus pasvarstyti ne tik apie lietuviškąjį gyvenimą 
Australijoje, bet ir apie lietuvių jaunimo organizacijų 
ateitį”.

ps.Lukas Zdanius australų mokykloje 1987 m. baigęs 
lietuvių kalbą kaip “subject”, kelis metus buvo skautų 
vyčių vadovų. Su tautinių šokių grupe dalyvavo dvejose 
koncertinėse kelionėse į Lietuvą. Apie septynis metus 
(iki 1998 m.) Lukas buvo Australijos lietuvių jaunimo 
žurnalo “JauZinios” redaktoriumi. Trijų kongresų 
dalyvis. Siame kongrese dalyvauja kaip Atstovas 
studijų dienose ir stovykloje. Tiki, “kad kongresas padės 
įvykdyti pasiryžimą išlaikyti, sustiprinti ir ateičiai 
perduoti lietuvių palikimą, kultūrą, papročius.”

Gabrielė Staugaitytė sako, kad lietuviškoji gyvenimo 
dalis pradėta kūdikystėje klausant “Dainos Sambūrio” 
koncertų, vėliau per mokyklą ir skautus atvedė į 20- 
ties metų entuziastingą dalyvavimą tautinių šokių 
grupėje ir chore, su kuriais pora kartų galėjo dalyvauti 
nuostabiose šventėse Tėvynėje. Gabrielė yra ALJS ir 
kongreso komiteto iždininkė. Gyvendama puikiame 
Australijos krašte, nori, kad ir kiti galėtų jį pamatyti 
ir, svarbiausia, “gali būti tik nauda susitikti lietuvius iš 
kitur ir pasidalinti mintimis apie tai - kodėl mes norime 
priklausyti lietuvškoms bendrijoms.”

ps.Linas Seikis yra kongreso ruošos komiteto 
vicepirmininkas. Buvo LSS Australijos rajono vadijoje, 
priklauso ALJS. Dalyvao Atstovu šeštame PLJ 
kongrese ir galvoja, kad dabar turi atiduoti nors dalį 
to gero, ką pats patyrė dalyvaudamas organizacijoje. 
“Kongresas suteikia geriausią progą įvertinti praeitį ir 
pažvelgti į ateities reikalavimus, ypač dabar, kai 
lietuvių išeivijos tikslai ir reikšmė keičiasi.”

Šarūnas Vaitkus yra Australijos lietuvių jaunimo 
žurnalo “JauZinios” redaktorius. Gimęs Lietuvoje, 
Melbourne gyvena 10 metų. Sako, kad ėmė 5 metus 
priprasti prie australiško gyvenimo būdo, kurio iki 
dabar dar nėra perpratęs. Dalyvaudamas praėjusiame 
IX kongrese JAV-bėse pastebėjo, kad angliškai 
kalbantieji, Europos ir “tikri” Lietuvos lietuviai yra trys 
labai skirtingos grupės. “Kongresas yra junginys, 
kuriame tos trys skirtingos grupės gali būti kartu ir turėti 
galimybę tartis kaip išlaikyti lietuvių kultūrą išeivijoje”.

8



LAPKRITS • GRUODIS ( 9

X»Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso ruošos komitetas

Linas Šeikis Lukas Zdanius Gabrielė Staugaitytė

Tanya Cugura Vytas Brazaitis Petras Šurna
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vyr.sk.Melisa Savickaitė į 
lietuviškąją veiklą ateina iš savo 
senelio,ilgamečio lietuvių skautų 
vadovo, Australijos raj. vado 
v.s.Antano Krauso šeimos. 
Priklauso Džiugo” tuntui. Kai metus 
laiko mokėsi Vasario 16 
gimnazijoje, Vokietijoje, ten 
priklausė “Aušros” tuntui ir 
stovyklavo Europos rajono 
stovykloje Anglijoje 1989 m. 
Priklauso ALJS, dalyvavo dviejuose 
kongresuose ir paskutiniu metu 
redaguoja Jaunimo Puslapį “Mūsų 
Pastogėje”. Su ps.Linu Seikiu 2000 
m. keliavo JAV-se ir Kanadoje 
garsindami X-jį PLJ kongresą, 
kviesdami jaunimą ruoštis ir 
dalyvauti. Sesė Melisa yra kongreso 
reklamų skyriaus direktorė. Turinti 
laipsnį pedagogikoje, dirba digital 
fotografe interneto skyriuje ir gal 
todėl “Skautų Aidas” gavo taip 
puikiai paruoštą kongreso rengėjų 
nuotrauką bei visų biografijas. Sesė 
Melisa ypatingai vertina draugystę 
visų, kuriuos susitiko Vasario 16 
gimnazijoje, kongresuose ir 

Busimai LSS Tarybos narei, X-jo PLJ kongreso ryšininkei Nidai Bichnevičiutei - 
skautės kaklaraištis.

dabartinėje kelionėje S. Amerikoj e 
ir Kanadoje. “Tai yra vienas iš 
didžiųjų malonumų mano 
gyvenime, kad galiu priklausyti taip 
didelei šeimai.”

s.v.Vytas Brazaitis - jauniausias 
kongreso komiteto narys - 21 metų. 
Jo pareigos yra Webmaster, paruošė 
kongreso lipdukus, lankstinuką. 
Ankstyviausias Vyto prisiminimas 
iš lietuviško gyvenimo yra Kalėdų 
šventė Lietuvių namuose, kur 
Kalėdų seneliui turėjo pasakyti 
“viens, du, trys, atvažiuoja 
traukinys”. Nors buvo labai gerai 
išmokęs, bet scenoje užvaldė baimė 
ir ašaros, ir vistiek gavo raudoną 
mašiną... Tai buvo pirmoj i praktika 
prieš vėliau sekusius keturis įžodžius 
skautybėje. Su tautinių šokių grupe 
dalyvavo Dainų ir Šokių šventėje 
Lietuvoje. Priklausydamas ALJS, 
rūpinasi ką lietuvių visuomenė 
galvoja apie Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo organizaciją ir kartu 
džiaugiasi pats galėdamas joje 
dalyvauti, nes “mus visus jungia tos 
pačios vertybės, kilmė, panaši 

galvosena. Mano geriausi draugai 
yra Lietuviai, bet aš norėčiau juos 
vadinti broliais ir sesėmis”.

JAV-ėse gyvenančio lietuvių 
jaunimo ryšininke su PLJ kongresui 
ruošti komitetu yra s.fil.Nida 
Bichnevičiutė. Sesė Nida dalyvavo 
keturiuose kongresuose, o IX-jame 
buvo rinkta Atstove iš Chicagos. 
Baigusi farmaciją, augusi “Aušros 
Vartų” tunte Chicago]e, sesė Nida 
šalia Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
sąjungos, priklauso vyr.skaučių 
“Juozės Augustaitytės Vaičiūnienės” 
būreliui (yra vadovės pavaduotoja) 
ir jau trečia kadencija yra LSS 
Tarybos nare. “Maloniausias 
kongresų momentas yra susitikti 
bendraamžius, bendraminčius iš 
viso pasaulio. Lietuvybė yra visų 
mūsų junginys, susitikę

vieni iš kitų galime pasimokyti, o 
kongreso skautų sueigoje išgirstame 
apie kitus vienetus”.

AN
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"ŽVAIGŽDYNAS" KALIFORNIJOS 
KALNUOSE

Ramiojo Vandenyno rajono 
skautai ir skautės susirinko į gausią 
“Žvaigždyno” stovyklą rugpjūčio 5- 
13 dienomis. Su šypsniu ir dairia, 
sesės stovyklavo “Sietyno” 
pastovyklėje, broliai - “Kosminiam 
laive”, skautai akademikai - “ASS- 
tronomų”, o jaunos šeimos - 
“Žvaigždučių” pastovyklėje.

Savaitės bėgyje Rambyne 
stovyklavo virš 60 skautu ir skaučių, 
o savaitgaliui buvo jau virš 100! 
Stovyklos viršininkas s.fil.Tadas 
Dabšys minėjo, kad ši stovykla 
pasižymėjo skautų,-čių energija ir 
gerais vadovais. Brolijos pastovyklės 
viršininkais buvo s.fil.Vytenis 
Vilkas ir s.v.Aras Matis, prityrusių 
skautų vadovas - Vincas Giedraitis, 
vilkiukų - s.v.Kęstutis Reivydas. 
Sesių pastovyklės viršininke buvo 
ps.fil.Danutė Mažeikienė, prityrusių 
skaučių globėja - Daina 
Žemaitaitytė, skaučių - Vaida 
Kiškytė, paukštyčių vadovės - 
ps.Regina Jogienė ir ps.Regina 
Polikaitienė. Jaunų šeimų 
pastovyklės viršininkės buvo Rita 
Žukienė ir Lina Ruplėnienė, 
akademikų - Auris Jarašūnas.

Gintaro Vadovių Mokyklos 
kursantės entuziastiškai organizavo 
ir vadovavo dienos programoms. 
Mūsų gintarietės yra - Daiva 
Mattytė, Audra Griciūtė, Simona 
Gajauskaitė, Lina Wallace, Karina 
Balchaitė ir Lina Jocaitė 
(ateinančių metų Gintarietė). Jos 
visos turėjo įvairias pareigas: Daiva 
buvo komendante ir jaun. skaučių 
draugovės adjutante, Audra - adju
tante ir prit. skaučių d-vės adju
tante, Simona - jaun. skaučių 
draugininke, Lina Wallace - 
skaučių d-kė ir sporto vadovė, 

Karina - prit. skaučių d- 
kė ir iškylos vadovė, Lina 
Jocaitė - skaučių d-vės ad- 
jutantė. Sitų sesių 
pareigingumas buvo 
puikus pavyzdys visai 
stovyklai. Valio 
Gintarietėms!

Ūkvedžiai Dainius 
Petronis ir Algis Vaitkus 
smagiai stovyklaudami 
visus pralinksmindavo. Jie 
su “vanu”, kuris buvo 
pavadintas “Grigo ratais”, 
bet amerikiečiai galvojo, 
kad “Gringo ratai”, 
vežiojo stovyklautojus, 
nupirkdavo maistą ir visas 
savo pareigas atliko su 
šypsniu ir daina! Jiems labai patiko 
kaip Daiva Mattaitė, Tomas 
Mikuckis ir Janina Griciūtė 
vadovavo laužų programoms, kurios 
buvo labai įvairios, žaismingos, 
nesikartojančios.

Nuostabi stovyklos šeimininkė 
buvo Valerija Hale. Visi labai 
skaniai valgė!

Izabelė Sagadauskaitė ir Alma 
Stočkienė buvo stovyklos slaugės, 
Aldona Kudirkienė ir Audra
Reivydienė - iždininkės. Sesė 
Kudirkienė taip pat vadovavo 
pirmos pagalbos užsiėmimas savaitės 
bėgyje. Visi stovyklautojai 
prižiūrėjo stovyklos tvarką taip, kad 
atvykęs inspektorius pasakė, jog 
mūsų stovyklavietė yra švariausia 
visame rajone!

Skautiškas ačiū visiems 
vadovams, stovyklautojams, 
padėjėjams ir tėveliams už nuostabią 
stovyklą!

Šių metų “erdvių” tema buvo 
ypatingai smagi. Sporto dienoje

IAFKKITS • GRUODIS ( 11

Linksmos "Žvaigždyno" Kalifornijoje 
sesės. Iš priekio: Daina Karaliūtė, Vilija 
Dudor, vadovė Karina Balčaitė, Vita 
Reivydaitė ir Evelina Culbinaitė.

buvo Žvaigždžių karas - “Star Wars” 
ir “alien” šokiai, kuriuose 
dalyvavom kosmiškai apsirengę. 
Labai įdomus buvo naktinis 
žaidimas, kurio metu stovykloje 
atsirado ateiviai iš erdvių su įvairiais 
įsakymais. Kai stovyklautojai 
nenorėjo vykdyti jų įsakymų, tai 
ateiviai pagrobė stovyklos 
viršininką Tadą Dabšį ir paslėpė 
miške. Stovyklautojai turėjo 
pasistatyti savo kosminius laivus ir 
atlikti uždavinius savo viršininko 
išlaisvinimui. Sėkmingai išlaisvinus 
brolį Tadą, stovykloje buvo vėl 
ramu. Baigėsi žaidimas.
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"Žvaigždyno" prityrusios skautės trijų 
mylių žygyje po naktinės iškylos. Iš k.: 

Auksė Stočkutė, Birutė Pakuckaitė, Viktutė 
Balčaitė, Lina Jocaitė, Daina Mattytė, 

Darija Varnaitė ir Janina Griciūtė, nuotr.
Karinos Balčaitės

Ramiojo Vandenyno raj. "Žvaigždyno" 
stovyklos prityrusios skautės prie Big Bear - 
Didžiojo Lokio - ežero San Bernardino 
kalnuose. I-oje eilėje Viktutė Balčaitė, 
Auksė Stonkutė, Birutė Pakuckaitė, vadovė 
Karina Balčaitė, Daina Mattytė, Angelė 
Hale, Janina Griciūtė. II-oje eilėje: Indraja 
Šulcaitė ir Darija Varnaitė.

Stovykloje buvo daug ir rimto skautavimo. Sesės 
iškylavo už trijų mylių nuo stovyklos ir nakvojo 
gamtoje. Broliai iškylaudami sekančią dieną irgi atėjo 
į tą pačią vietą. Buvo smagi iškyla. Patyrimų dienos 
programoje skautės ir skautai labai daug ruošėsi 
patyrimo laipsniams ir įžodžiams. Šiais metais 
jaunesniosios skautės įžodįdavė Asta Karalytė, skautės 
-Alytė Mažeikaitė, Vilija Dudoraitė, Genutė Skiriutė, 
Viltė Šulcaitė, Rugilė Tuskevičiūtė, prit. skaučių - 
Birutė Pakuckaitė. Pagal seną paprotį, broliai davusias 
įžodžius seses mėtė tris kartus į orą. Miškas aidėjo jų 
šūkavimais ir juoku. Bravo sesės!

Vadovai Vincas Giedraitis ir Aras Mattis džiaugiasi 
skautų vyčių kandidatų energija ir darbštumu. Šiuo 
metu skautai vyčiai kandidatai yra: Saulius Žemaitaitis, 
Povilas Jocas, Jonathan Dudor, Evaldas Gulbinas, 
Valdas Varnas, Aleksas Newsom, Marius Laurinkus ir 
Jonas Zygas.

Draugystės diena buvo pilna žaidimų ir progų 
susipažinti su naujais stovyklautojais. Šiais metais 
turėjome apie 12 naujų stovyklautojų iš Kalifornijos ir 
Arizonos. Vadovams buvo malonu, kad visi naujieji 
stovyklautojai gražiai pritapo stovykloje, buvo 
entuziastingi ir daug išmoko. Valio naujiems 
stovyklautojams!

Stovykloje buvo įdomių išdaigų: skautės paliko 
broliams iškylautojams kibirą su šluota, kaip ženklą, 
kad jos ten apsilankė, o broliai vidury nakties atnešė 
laivą į sesių pastovyklę! Skilčių vardai šiemet buvo: 
sesių - “Kometos”, “Saturnos”, “Planetos” ir 
“Krintančios žvaigždės”, o brolių - “Raketos”, “Mėnulio 
atspindžiai” ir “Juodos žvaigždės”.
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Turėjome nuostabią viešnią - LSS Tarybos 
Pirmininkę v.s.Birutę Banaitienę. Ji entuziastingai 
dalyvavo savaitgalio programoje ir net atvežė dovanų 
vadovybei ir stovyklautojams! Vėliavų 
nuleidimo metu ji kalbėjo apie mūsų 
gražią gamtą ir nuostabią skautišką šeimą. 
Turėjome progą su ja stovyklauti ir arčiau 
susipažinti. Buvo labai malonu turėti 
tokią viešnią mūsų stovykloje. Dėkojame 
sesei Birutei už aplankymą!

Šių metų stovykla buvo pilna energijos, 
draugystės, dainų ir prisiminimų. Žinom, 
kad mūsų skautiška dvasia ir stovyklos 
prisiminimai lydės mus per ateinančius 
metus!

Sesė Tara Barauskaitė

JUOSTINĖ KAZIUKO MUGEI
Sesės Alės piešinys, Prano Peleckio paukščiukai.

Ramiojo Vandenyno raj. stovyklavietę San Bernardino kalnuose aplankė LSS 
Tarybos pirmininkė v.s.Birutė Banaitienė. Stovyklos vadovai ir viešnia 
klausosi įsakymų. Iš k.: s.fil.Alma Stočkienė, s.filVytenis Vilkas, s.v.Aras 
Mattis, s.v.Dainius Petronis, s.filTadas Dabšys - stovyklos viršininkas, 
v.s.Birutė Banaitienė, v.s.Birutė Prasauskienė, v.s.Daina Kasputienė ir 
ps. Danutė Mažeikienė. Nuotr. Mirgos Vaitkienės

nnrsnnn'M\»MwiMir«'
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"ROMUVA 2000" KANADOJE

Vyriausio Skautininko sveikinimas

Sveikinu brolius ir seses stovyklaujančius gražioje "Romuva 2000" stovykloje. Linkiu Jums 
palankaus oro, gražaus ir linksmo skautiško bendravimo. Trumpai stovyklaudamas su Jumis patyriau 
Jūsų šeimynišką nuoširdumą ir skautišką dvasią. Už tai, Jums skautiškas ačiū!

Ypatingai dėkoju vadovams, kad nesigaili savo brangaus laisvalaikio ir stengiasi išlaikyti 
lietuviškos skautybės tęstinumą už Lietuvos ribų.

Budėkime!
v.s.Romas Otto
LSB Vyriausias Skautininkas

Toronto “Šatrijos” ir “Rambyno” 
tuntų skautės ir skautai 
rugpjūčio mėn. dvi savaites 
stovyldavo Romuvos stovyklavietėje, 

Fox Lake, ON.
Pirmąją savaitę stovyklos 

viršininke buvo ps.Rūta 
Baltaduonytė-Lemon, antrą - 
s.Marius Rusinas.

Kiti stovyklos vadovai buvo: 
komendante s.Audra Puzerytė- 
Viskontienė, adjutantas ir antrą 
savaitę komendantas s.Ramūnas 
Saplys, instruktoriai v.s.Romas 
Otto, j.b.R.Juknevičius, ps.Rūta 
Gečienė, ps.Algis Gečas, sporto 
vadovės vyr.sk.sl.Remy Vanagaitė ir 
Jesika Thorn.

Pastovyklėse skautėms vadovavo 
ps.Indrė Paškauskienė, ps.Vida 
Tirilienė, vyr.sk. v.si.Ilona
Tarvydienė; prit. skautėms - 
ps.Irena Petrauskienė ir vyr.sk. 
si.Kristina Petrauskaitė; skautams 
- v.s.fil.Arūnas Dailydė, s.Ričardas 
Kalendra, s.Andrius Gaputis, sk. 
vyčiai kandidatai si.Andrius 
Rusinas, Andrius Povilaitis, 
psl.Jonas Didžbalis, j.b.kand. Paulius 
Sergautis, Dainius Šileika; prit. 
skautams vadovavo v.s.Romas Otto, 
s.fil.Algis Simonavičius; jūros 
skautams - j.ps.Antanas Šileika, 
v.v.Viktoras Kulikauskas, j.b.Julius 

Gorys; vilkiukams - v.si.Darius 
Sonda, ps.Gilius Bulota, Paulius 
Stauskas; Liepsnelėms ir Giliukams
- vyr.sk.Lina Valickienė, vyr.sk. 
Violeta Sriubiškienė, Rasa Aiello, 
psl. Silvija Saplienė, Eglė Ploog.

Pirmąja pagalba rūpinosi 
v.s.fil.dr.A.Dailyde, s.R.Saplys ir 
s.A.Puzerytė'Viskontienė. 
Vandens ir paplūdimio apsauga 
buvo j.b.kand.Antano Pacevičiaus.

Stovyklos ūkvedys buvo Kazys 
Pajaujis, vyr.šeimininkės 
ps.R.Yčienė ir J.Krikščiūnienė, 
šeimininkės - ps.J.Ruslienė, 
V.Tirilienė, V.Lemon,
I.Paznekienė, A.Šimkienė.

Stovykloje buvo daug iškylauta, 
draugauta ir mokytasi. Vilkiuko 
įžodį davė 7 broliai, paukštytės įžodį
- trys sesės. Rugpjūčio 12 d. išleistas 
stovyklos laikraštėlis Romuva 2000 
“ŠŪKIS”. (Laikraštėlio redakcija 
nepažymėta)

Rugpjūčio 13 d. buvo pranešta, 
kad stovykloje bus aukojamos 
šv.Mišios. Keletas vyresnių skautų 
paruošė laužavietėje altorių. 
Diakonas Vytautas Staškevičius 
atvežė svečią iš Lietuvos kun.Justiną 
Aleknavičių. Buvo miela dalyvauti 
vienkartinėse šv.Mišiose. Visi 
priėmė šv.Komuniją. Skaitinius 

skaitė du skautai ir viena sesė, 
giesmių giedojimui vadovavo 
s.fil.N.Simonavičienė. Po Mišių 
stovyklos viršininkas s.M.Rusinas 
kunigui ir diakonui dovanojo 
stovyklinius marškinėlius ir parodė 
stovyklavietės žymesnes vietas. 
Išleidus svečius, išlydėjom ir skautus 
vyčius kandidatus, kurie kartu su 
kitais skautais vyčiais, vadovaujami 
kun.E.Putrimo vyks į pasaulinį 
jaunimo suvažiavimą Romoje.

Antrai savaitei į stovyklą atvyko 
Montrealio “Geležinio Vilko” t. 
tuntininkas s.A.Gaputis, adjutantas 
ps.G.Bulota ir keli skautai.

Prieš 38 metus, kai džiaugėmės ką 
tik įsigytos nuosavos Romuvos 
pirmąja stovykla ir jos atidarymu, 
mūsų Tėvynė buvo okupuota ir 
mūsų organizacija su brangiausiu 
šūkiu Dievui, Tėvynei, Artimui 
buvo panaikinta. Tuomet į 
Romuvos atidarymo dokumentus su 
krikšto tėvais įrašėme, kartu 
švęsdami ir 45 metų Lietuvos skautų 
sąjungos įsikūrimo jubiliejų, kad 
šiam įvykiui atžymėti yra įsteigta 
skautų,'čių stovyklavietė Romuva, 
kuri bus lietuviškumo mokykla 
mūsų vaikams ir jų vaikų vaikams. 
“Dievas neapleidžia smilgos 
palaužtos ir benamio paukščio 
ištikto audros. Neapleis ir mūsų
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tėviškės mielos - ji Marijos žemė ir 
vaikai mes jos.” Dabar jau šios 
maldos žodžiai išsipildė. Gerasis 
Dievulis išklausė mūsų maldas. Jos 
yra įmūrytos ir neužmirštinos šalia 
kryžiaus paminkle ir stebi mūsų 
jaunosios kartos veiklos tąsą jau su 
priemaiša svetimo žodžio...

Pradžioje kelias nuo Hantsvilės 
buvo labai prastas, tačiau Romuva 
mus sulaukdavo labai dažnai - ji 
buvo arti. Dabar visas kelias 
esfaltuotas, o Romuva kažkaip 
sunkiau pasiekiama. Net ir šioje 
“Romuva - 2000” iš vyresnių 
vadovų apsilankė v.s.V. ir 
L.Sendžikai, v.s.C.Senkevičius, 
v.s.F.Mockus, j.s.A.Empakeris, 
j.s.E.Namikienė, 
s.E.Simonavičienė. Rajono vadė 
išvykus į Lietuvą. O kodėl kiti 
užmiršo?

Šeštadienį, rugpjūčio 19 d. 
stovyklautojai išvyko namo, o 
stovyklavietę užėmė Punskiečiai.

F.M.

Romuvoj - labai smagu,
Romuvoj - labai gražu

Visos sesės skautės “Šūkio” 
laikraštėlyje rašo, kad Romuvoj 
labai smagu stovyklauti. Kiti jų 
įspūdžiai:

Mes čia labai daug išmokom ir 
smagiai iškylaujam - Adriana 
Turczyn.

Laužai yra labai linksmi ir man 
patinka maistas - Andrytė 
Juknevičiūtė.

Išmokau rišti mazgus, kepti 
aliuminijaus popietyje, galėjau 
plaukti baidare ir buriuoti - Sigita 
Bersėnaitė.

Iš brolio Romo išmokau kaip kepti 
ir kaip sukrauti ir uždegti gerą laužą

Victoria Yčaitė.
Romuvoj tu išmoksti kaip gyventi 

miške, meniškų rankdarbių ir, 
svarbiausia - čia labai linksma! - 
Austina Tarvydaitė.

Išmokau statyti pastogę, atsargiai 
elgtis su instrumentais, prižiūrėti 
ugnį ir virti aliuminijuj - Victoria 
Stončiutė.

Aš su visais sukroviau didelį laužą 
ir galėjau virti; buvo smagu su broliu 
Romu - Julija Kriščiūnaitė.

Mes čia dainuojam, sportuojam ir 
baliavojam. Visi čia linksmi! 
Šiandien išmokom virti 
aliuminijuje su broliu Romu Otto 
- Daiva Paškauskaitė.

Mano pirmi metai Romuvoje ir 
man labai patinka. Mes sportuojam, 
dainuojam ir iškylaujam - Daina 
Kuraitė.

Mes iškylaujam ir kartais pačios 
gaminamės maistą. Aš čia išmokau 
drožinėti, kuris dabar yra mano 
mėgiamas rankdarbis - Elytė 
Saplytė.

Pirmą savaitę buvo šlapia, bet aš 
noriu čia likti - Virginija Pečiulytė.

Čia galime daug ką daryti ir noriu 
kitais metais vėl sugrįžti - Renata 
Simonavičiutė.

Aš čia daug išmokau ir dabar turiu 
daug draugių - Viktorija Valaitytė.

Romuva - labai smagi vieta ir 
noriu vėl sugrįžti - Vaiva Kuras.

Skautai, vadovaujami
draugininko s.Ričardo Kalendros, 
surašė savo mintis.

Ką išmokom pionerijos iškyloje:

Jaunieji skautai išmoko kaip 
pasiruošti tinkamai vietą, kurioje 
pastačius lapinę ir užkūrus laužą 
būtų galima saugiai praleisti naktį.

Išmokom kaip kepti ir virti be 
puodų ir, kad reikia daug laiko ir 
malkų kol. gauni karštas anglis 
kepimui ar virimui.

Išmokom, kad nors ir planuojam, 
visvien ko nors pritrūkstam. 
Išmokom kaip be to daikto apsieiti.

Sužinojom, kad miške yra daug 
keistų garsų ir vadovas paaiškino, 
kad tenai pelėda šaukia, o ne 
draugai nori mus pagazdinti.

Smagu, kai vadovai suskirsto mus 
į mažas draugų grupes.

Algonquin parko iškylos įspūdžiai:

Ilga kelionė autobusu.
Kelionėje matėme upės krioklius, 

didelėse pelkėse dideles varles, net 
vandens gyvatę ir briedį.

Atrodė, kad gana greitai pasiekėm 
įsikūrimo vietą, bet dažnas lietus 
neleido įdomiau įsirengti nakčiai 
lapines.

Vakare prie laužo sekėme pasakas, 
nuo jų pradėjome bijoti, kad meškos 
mūsų neužpultų - visą naktį 
kūrenom laužą.

Gražus paukščių čiulbėjimas 
prikėlė mus iš ryto.

Iškyloje sutikome daug uodų, ne 
vienam įkando širšės.

Pirmą dieną žaibai ir griaustinis 
buvo netoli, o sekančią dieną 
griaustinį pakeitė artilerijos šūviai 
- buvom netoli Kanados 
kariuomenės bazės Camp 
Petawawa.
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SU DŽIAUGSMU DIEVO, TĖVYNĖS IR ARTIMO TARNYBOJE

Šią 2000 metų vasarą A.P.P.L.E. (Amerikos 
pedagogų talka Lietuvos švietimui) bendrija atšventė 
savo veiklos dešimtmetį. Iškilmiga šventė buvo liepos 
9 d. Vilniuje, kur dalyvavo aukščiausi Lietuvos 
švietimo ministerijos darbuotojai, JAV ambasadorius 
Lietuvai Keith Smith, bei daug kitų garbių svečių. 
Raštu sveikino tuo metu į užsienį išvykęs L.R. 
prezidentas Valdas Adamkus.

Kai 1990 metais Lietuva atstatė savo 
Nepriklausomybę, Lietuvos švietimo ministerija 
kreipėsi į Amerikoje gyvenančius lietuvius, prašydama 
talkos Lietuvos švietimo reformai. Dar tais pačiais 
metais įsisteigė A.P.P.L.E. bendrija, subūrusi JAV 
pedagogus, kurie geranoriškai aukoja savo laiką, patirtį 
ir dažnai savo asmeniškas išlaidas (pav. kelionpinigius), 
vesdami įvairiuose Lietuvos miestuose ir miesteliuose 
pedagogų kvalifikacijų tobulinimo vasaros kursus. 
Mokslo metais taipogi siunčia įvairius JAV specialistus, 
kurie dalinasi vėliausiais auklėjimo / mokymo 
metodais, savo patirtimi ir žiniomis su Lietuvos 
kolegomis. Iki šiol A.P.P.L.E. kursuose dėstė apie 470 
JAV lektorių ir kursus lankė daugiau kaip trečdalis 
Lietuvos pedagogų.

A.P.P.L.E. bendrijos tikslas yra
1 - artimai bendradarbiauti su Lietuvos respublikos 

švietimo ir mokslo ministerija, siekiant padėti Lietuvai 
sukurti modernią, demokratišką švietimo sistemą, 
kurioje būtų bendradarbiavimas, dėmesys mokiniui ir 
bendruomenei;

specialių pedagogų, bibliotekininkų, menininkų ir t.t.;
6 - skatinti mokyklų, verslo įstaigų produktyvius ir 

ilgalaikius tarpusavio ryšius Lietuvoje ir kitose šalyse.
Nuo A.P.P.L.E. bendrijos įsteigimo daugiau ar 

mažiau metų aktyviai savo patirtimi su Lietuvos 
pedagogais dalinasi daugiau kaip pustuzinis Lietuvos 
Skaučių Seserijos narių. Tai skautininkės: Ilona 
Laučienė, Violeta Gedgaudienė, Irena Gedrienė, 
Aldona Marijošienė, Amanda Muliolienė, Ritonė 
Rudaitienė ir Giedrė Stankūnienė. A.P.P.L.E. 
bendrijos rėmuose jos su džiaugsmu dirba ir budi Dievo, 
Tėvynės ir Artimo tarnyboje.

s.fil.Ritonė Rudaitienė

P.S.Bendrijos adresas : 
A.P.P.L.E.
P.O.Box 617
Durham CT 06422

Elektroninis paštas: 
applemail@erols.com

Interneto svetainė:
www.applequest.org/index.html .

2 - vystyti dvipusiai naudingus 
profesinius ryšius ir programas, 
kaip pav. pedagogų rengimo 
specialistus, ir aukštųjų mokyklų 
projektus;

3 - puoselėti viena kitai 
padedančią pedagogų, tėvų, 
mokyklų administratorių ir 
mokinių veiklą;

4 - rūpintis rizikoje esančiais 
mokiniais, jų tėvais ir 
auklėtojais, siūlant efektyvius ir 
ilgalaikius sprendimus;

5 - stiprinti ryšius tarpe
pedagogų ir kritiškos svarbos 
paslaugas teikiančių
profesionalų, kaip pav. 
socialinės rūpybos darbuotojų,

A.EPL.E. bendrijos dešimtmečio veiklos šventėje Vilniuje, Pedagogų profesinės raidos 
centro kiemelyje, lektoriai s. f ii. Ritonė Rudaitienė ir Walter Serbent sodina vieną iš 
dešimties obelaičių. Nuotr.R.Šimkaus
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LIETUVIŠKOSIOS SKAUTYBĖS FONDAS 1975 - 2000

Ilgą laiką, skautų vadovybėje 
gvildenta mintis, iškelta 
v.s.Vytauto Skrinsko, turėti savo 
fondą su neliečiamu kapitalu buvo 
įgyvendinta 1975 metų liepos 30 
dieną, Tarybos Pirmininkui 
v.s.Antanui Saulaičiui paruošus ir 
LSS Tarybai priėmus 
Lietuviškosios Skautybės fondo 
nuostatus. Reikalų vedėju buvo 
pakviestas v.s.Česlovas Kiliulis, 
kurio pareiga - suorganizuoti 
fondo valdybą. LSF tikslas - 
kaupti lėšas ir remti lietuvių 
skautų veiklą, naudojant sukaupto 
kapitalo palūkanas. Lėšų 
paskirstymą prižiūri Tarybos 
Pirmija, kuri ir pradėjo fondą su 
10,000 dol. įnašu. (LS brolijos 
vadijos nutarimu, į LS fondą 
įnešta 3000 dol. iš Brolijos iždo.) 
Fondo lėšos kaupiamos iš aukų , 
palikimų ir kitų pajamų.

LS Fondas yra Lietuvių Skautų 
Sąjungos padalinys. Fondo iždas 
tikrinamas JAV federalinės valdžios 
ir LSS revizijos komisijos. LSF ugdo 
ir tvarko valdyba, kurią sudaro trys 
LSS nariai, išrinkti Tarybos 
Pirmijos ketveriems metams, ir 
keturi nariai po vieną išrinkti LSS 
Tarybos Pirmijos, Seserijos, 
Brolijos ir Akademinio Skautų 
Sąjūdžio. LSF apjungia visas 
pasaulio šalis.

Mieli LS Fondo valdybos nariai, fondo atstovai ir rėmėjai,
LSS Pirmija, pramatydama skautiško jaunimo išeivijoje ateitį, 1975 metais 

įsteigė Lietuviškosios Skautybės fondą.
Jo tikslas buvo ir yra sutelkti didesnę sumą pinigų, palūkanas panaudojant 

išeivijos lietuvių skautų veiklos paramai. Tai minčiai pritarė skautų vadovai, 
tėveliai ir visuomenė, kurie nuoširdžiai fondą rėmė ir remia ligi šiol.

Per tą 25-rių metų laikotarpį LS fondas vis augo, ir jame dabar yra virš 261,000 
dol. nejudinamo kapitalo. Kasmetinės palūkanos panaudojamos skautijos vadovų 
lavinimui, leidiniams, archyvui, rajonų veiklai, jubiliejinių bei tautinių stovyklų 
paramai. Per 25-is metus skautiškai veiklai skirtos palūkanos - 228,104.75 dol.

LS fondo paramos ir vadovų darbo dėka, skautiška veikla daugumoje vietovių 
gražiai klesti. Vis naujos jaunimo kartos bręsta tapti gerais skautais ir sąmoningais 
lietuviais. Kviečiu ir toliau remti LS fondą, o jis savo keliu rems jaunimo veiklą.

Raginu į talką esančius ir buvusius skautų vadovus, užsienio lietuvių 
organizacijas, bei visus geros valios lietuvius savo auka prisidėti prie jaunimo 
auklėjimo-tapti gerais lietuviais. Tikėkim, kad jie ateityje padės Lietuvai greičiau 
išbristi iš įvairių sunkumų.

v.s.fil.Petras Molis
LS fondo Pirmininkas

Per 25-is metus paskirta 228,104 dol. 
lietuviškosios skautybės veiklai!

Pačiais pirmaisiais, po fondo 
įsteigimo, metais vadovų lavinimui 
ir skautiškiems leidiniams jau buvo 
paskirta 1,002 dol. suma, kuri kas 
metai 
sparčiai 
augo. 1999 
metais 
vadovų lavinimui, skautiškiems 
leidiniams, rajonų skautiškai 
veiklai, archyvui, suvažiavimams ir 
kt. paskirta 13,282 dol. Tai 
nuoširdžių rėmėjų ir ypač LS fondo 
valdybos nepailstamo darbo gausus 
vaisius.

LS fondo valdyba yra išleidusi 
pašto-vokų ženklus : 1978 m. 60 
years Lithuanian Scouting 
(dail.V.Jonyno), 1983 m. 65 Jubi
lee Lithuanian Scouting 
(dail.R.Viesulo), 1984 m. 
Šv.Kazimieras 1484-1984 
(dail.A.Tamošaičio), 1987 m. 
Christianitas Lituaniae - 600 years 
1387-1987 (dail.J.Špakevičiaus) ir 
1991 m. Lithuania still occupied 
(dail.P.Lapės).

Taip pat pas leidinių administra
torę galima gauti įvairių 
J ubiliej inių, T autinių stovyklų vokų 
(kai kurie su pirmos dienos 

antspaudu), 
atvirukų, lipdžių, 
metalinių 
(sukaktuvinių) 

ženklų, gairelių, knygų ir 1.1.
Administratorės s.Elenos 

Černienės adresas yra - 37 Midgley 
Lane, Worcester, MA 01604

LS Fondo valdybą šiais, 
jubiliejiniais metais sudaro: 
Pirmininkas v.s.fil.Petras Molis, 
Vice Pirmininkas v.s.Mykolas 
Banevičius, iždininkė s.Elena 
Černienė, sekretorė v.s.Saulė 
Šatienė, narė spausdinių reikalams 
v.s.fil.Danutė Marcinkevičiūtė, 
narys meniniams reikalams fil.Julius 
Špakevičius ir narė ps.Elenutė 
Nalivaikaitė. Šalpos skyriui LS 
fonde vadovauja ps.Danutė 
Kazakaitienė.

(“Lietuviškoji Skautija 1945-1985”)
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BETLIEJAUS ŽVAIGŽDĖ

Mieli Sesės ir Broliai,

Rašau šį laišką iš savo 
observatorijos. Čia jums pranešiu 
įdomių duomenų.

Šventajame Rašte yra aprašyta 
Betliejaus žvaigždė, kuri rodė 
išminčiams kelią į Kristaus gimimo 
vietą. Nesirūpinkit, kad 
mokslininkai šios žvaigždės dabar 
neranda, bet pažvelkit nakties metu 
į giedrą dangų ir suprasit, kad Dievas 
yra visagalis.

Šiais metais Kūčių naktį bus gera 
proga pamatyti dvi “žvaigždes”, 
kurios gali mums priminti Betliejaus 
žvaigždę. Tos dvi žvaigždės iš tikrųjų 
yra planetos Jupiteris ir Saturnas. 
Tai pačios didžiausios planetos 
mūsų saulės sistemoje, lengvai 
surandamos danguje.

Ieškant Jupiterio ir Saturno, reikia 
susirasti kelis žvaigždynus (angliškai 
constellations). Kūčių naktį, tarp 9 

v.v. ir vidurnakčio, jeigu bus giedras 
dangus, žvaigždės matysis taip, kaip 
pirmame žemėlapyje. (Jeigu esate 
žemės pietiniame pusrutulyje, 
žiūrėkite į trečią žemėlapį. 
Atsiprašau savo pietinių skaitytojų, 
čia neparašysiu kaip rasti tas dvi 
planetas.)

Išėję į lauką pasisukit į šiaurę. 
Raskit Šiaurinę žvaigždę (lotyniškai 
Polaris, ang. North Star), kuri yra 
Grįžulo Ratelių (lot.Ursa Minor, 
ang. Little Dipper) žvaigždyne. 
Kasiopėja (lietuviškai Juostadantis, 
lot. Cassiopeia) bus virš galvos. 
Sujungus Kasiopėjos žvaigždes, šis 
žvaigždynas atrodys kaip raidė “W”. 
Pasisukit, iki žiūrėsit į pietus. 
Susiraskit Šaulį (lot. Orion, ang. 
Hunter). Truputį į rytus rasite 
Dvynus arba Du Jaučius (lot. 
Gemini, ang. Twins). Tarp Šaulio 
ir Dvynų ir truputį į vakarus rasit 
Tauro žvaigždyną (lot. Taurus, ang.

Bull). Jo ragai bus atsukti į Dvynus.
Šalia Tauro matysite dvi aiškiai 

šviečiančias žvaigždes - tai šių metų 
Betliejaus žvaigždės - Jupiteris ir 
Saturnas - pažymėti antrajame 
žemėlapyje. Jupiteris bus šviesesnis 
už Saturną ir rasis į rytus nuo 
Saturno.

Jeigu turite binoklius arba 
teleskopą, pažiūrėkit į abi planetas. 
Labai arti prie Jupiterio matysis 
keturios mažos švieselės. Tai ne 
žvaigždės, bet Jupiterio mėnuliai! 
Jupiteris turi bent 16 mėnulių, bet 
tik tie 4 lengvai matosi per binoklius 
ir mažus teleskopus. Jeigu stebite 
Saturną su vidutiniško stiprumo 
teleskopu, aiškiai matysit net 
Saturno žiedus!

Iš tiesų, nereikia laukti Kūčių 
nakties. Galite per visą šių metų 
rudenį matyti abi planetas, bet tai 
įmanoma tik anksti ryte arba 
vidurnaktį. Jupiterį ir Saturną

PIRMAS ŽEMĖLAPIS -
Žvaigždynai
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vakarais galima rasti nuo šių metų 
lapkričio mėnesio iki 2001 kovo. Po 
to planetos leisis vakaruose tuojau 
po saulės nusileidimo.

Jei norite daugiau sužinoti apie 
žvaigždes, planetas ir kitus erdvių 
kūnus, aplankykit šias Interneto 
svetaines:

Lietuvos Dangus:
http: //www. itpa. It/lda ngus/

Vilniaus Universiteto Astronomijos Observatorija: 
http://www.o-o.lt/cgi-bin/videv/detach.pl

Dabar skubu grįžti prie teleskopo. 
Tikiuosi, kad jūs sveiki ir geroje 
nuotaikoje.

Iki sekančio karto - 
Budėk!
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KETVIRTOJI UPĖ

Sulaukėme v.s.Česlovo Senkevičiaus knygos “Ketvirtoji upė”. Brolis Česlovas 
redagavo “Skautų aidą” trylikąmetų! Ilgametis vadovas Lietuvių Skautų Sąjungoje 
- Kanados rajono vadas, Brolijos vadijos narys, LSS Garbės teismo pirmininkas ir 
t.t.

Knygą “Ketvirtoji upė” (1000 egz.) šiais metais išleido “Dienovidis” Lietuvoje. 
Redaktorė Onė Baliukonytė, dailininkė Jūratė Juozėnienė, fotografas Vidas 
Naujikas.

Taip apie šią knygą rašo leidėjai:
“Žinomas lietuvių išeivijos žurnalistas ir knygų leidėjas, ilgametis žurnalo “Skautų 

aidas” ir savaitraščio “Tėviškės žiburiai” (Torontas, Kanada) redaktorius Česlovas 
Senkevičius savo novelių ir apsakymų knygoje “Ketvirtoji upė” tarsi apibendrina 
visą išeivio gyvenimo patirtį. Jo kūriniai pasižymi gražia kalba, tiksliu ir drauge 
menišku realybės piešiniu, giliomis psichologinėmis įžvalgomis.”

ATSAKYMAS

Česlovas Senkevičius

Pratįsęs beržo šešėlis surenka smilgas. Jos sustabdo kvepiančių 
laukų dvelksmą ir pasineria vakaro ramybėje. Aš netikiu, kad dar 
kur nors yra gražesnis slėnis už šitą, nes jame vaikščiojo mano 
motina. Kiekviena žemės pėda kalba apie gimtinės meilę, ir 
niekada nėra buvę švaresnio vandens už Mažupės vandenį. 
Niekada ir niekur gluosniai taip gelsvai nesprogsta, kaip prie 
Mažupės vingio.

Kas po tiek metų, po viso gyvenimo man dar atneša motinos 
pasakojimus apie gimtinę - mano, jos pačios, mano senelės ir 
prosenelės? Tie prisiminimai sruvena su krauju, ir joks poetas 
negalėtų jų užrašyti, nes kraujas niekad nevirsta rašalu. Kiekvienas 
praradimas - tai vis nauja banga, užliejanti širdį. Praradimas 
gimtinės, praradimas motinos, praradimas draugų... Apie tai kalba 
šalti akmenys ir iškalti vardai.

Tarsi slėpdamasis nuo pakilusios saulės, per akmenį nurieda
paskutinis rasos lašelis. Negi tai aš - vienas ir paskutinis, kai visi kiti suskilę į dvi 
dalis: po žemės žiedais ir visatos skliaute, kur susilieja laiko srovės ir teka išdžiūvusios 
upės.

Negaliu būti ramus, kaip šis rytmetis. Negaliu būti vienas, kaip tas rasos lašelis. 
Jei esu amžinybės vaikas, kurgi tada mano gimtinė?

Po vakarinių pamaldų kažkodėl vis dar nenorėjau palikti šventovės. Tada mačiau, 
kaip atėjo maža balta mergytė ir padėjo gėlių prie Dangiškosios Motinos kojų. 
Padėjo, atsiklaupė ir meldėsi.

Pajutau, kad tai ir buvo atsakymas į mano klausimą...
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IŠLYDĖTI ...

Hartforde liepos 24 d. mirė v.s.Juozas 
Beniūnas (Benešiūnas) Gimė 1924 m. 
Suvalkijoje. 1936 m. Lietuvoje įstojo 
į skautų eiles. Atkūrus lietuvius 
skautus Vokietijoje, jis vėl buvo jų 
gretose.

Gyvendamas Hartforde, brolis Juozas ėjo 
įvairias pareigas ir dalyvaudavo stovyklose bei 
suvažiavimuose. Paskutinius 18-ką metų jis buvo 
“Tėviškės” vietininkijos vietininkas. Aktyvus 
šv.Trejybės parapijos narys, priklausė ramovėnams ir 
JAV Lietuvių Bendruomenei.

Hartfordo skautai ir skautės visad prisimins 
a.a.Juozą ir jo pasiges.

Ateina naktis - Diev’s yr’ čia...
Ilsėkis ramybėje.

Danguolė Banevičienė

Ps.fil.Rima Skorubskaitė Tamošiūnienė mirė spalio 
24 d. Downers Grove, IL

Rima, tai kuris čia tavo sūnelis?
- Pats gražiausias, sese...
Taip ir prisiminsiu sesę Rimą - meilingoj šypsenoj 

apkabinant sūnų.
Daugiau nei dešimtį savo jaunystės metų sesė 

Rima džiugiai atidavė įvairiose vadovės pareigose 
“Aušros Vartų” tuntui. Nuo paukštytės augusi “Birutės” 
draugovėje Cicero mieste, jauname amžiuje tampa tos 
d-vės draugininke. “Ramintos” stovykloje (1966) 
geltonšlipsė Rima išrenkama geriausiai kalbančia 
lietuviškai skaute.

Toliau nuo 1970 m. paukštyčių ir skaučių 
vadovės pareigose “Ventės Rago”, “Neries”, “Vilties” 
ir “Sutartinės” stovyklose, instruktorė Seserijos jaun. 
vadovių bei 1973 m. Jubiliejinėje stovykloje.

1973 m. - “Aušros Vartų” tunto “Žaros” 
stovyklos viršininkė. Sesei Rimai tuo metu dar trūko 
poros mėnesių iki 21 metų - legalaus amžiaus, kad 
galėtų būti vyr. vadove jaunimo stovykloje, tai prieš 
valdžios pareigūnus teko kitai tunto vadovei 
pasirašinėti... Bet Rima stovyklai vadovavo 
pavyzdingai, pati sudarė programą, pati parašė taip visų 
pamėgtą “Žaros” stovyklos dainą - - ...laužas jungia 
mūsų širdis...

1973 m. lapkričio 1 d. LSS gimtadieniui Rima 
įsteigė nuo paukštytės AV tunte augusių vyr. skaučių 
“Laumių” būrelį. 1975-76 m. buvo tunto adjutante. 
Fil.Rima buvo baigusi psichologiją ir teisę. Stodama į 
teisės studijas, savo biografijoje ji gražiai ir drąsiai 
parašė apie darbą lietuviškoje skautybėje.

Dideliame straipsnyje “Chicago Tribune” (10/ 
27/00) aprašomi advokatės Rimos nuopelnai, 
nepaprasti atsiekimai. Tik iš to straipsnio ir 
tesužinojome, kad 1997 m. “Leadership America” 
organizacija pripažino ją kaip vieną iš valstybės 
pasižymėjusių moterų, kad CAN HealthPro 
kompanijoje ji buvo paskirta aukščiausioms pareigoms, 
kad kelis metus po darbo Chicagos mieste mokė ir 
auklėjo nelaimingiausius, apleistus vaikus...

Kaip niekad nesigyrė, taip niekad ir nesiskundė. 
Niekas negirdėjo jos liūdno žodžio skaudžios ligos 
eigoje.

Garbė Dievui už sūnaus skauto Mato meilingos 
Motinos, vyro ps.fil.Algio ypatingosios Žmonos, 
nepaprastos Moters, brangios Sesės - Rimos 
Skorubskaitės Tamošiūnienės gyvenimą.

Sesė Alė N.
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50 METŲ CHICAGOS SKAUTININKIŲ DRAUGOVEI

Švenčiant LSS 60-jį Jubiliejų, 1978 m. Chicagos Skautininkių d-vės sueiga vyko 
Balzeko muziejuje. Draugovės dovaną - LSS ženkliukus muziejui priėmė 
St.Balzekas Sr. Nuotraukoje šalia S.Balzeko sėdi v.s.Grasilija Meiluvienė - pirmoji 
draugovės d-kė. Nuotr. VNoreikos

Ilgas, ilgas paukštės skrydis
Per kalnus, marias,
O už jų lelijos žydi
Saulės varsose.

Sopinkime rankas
Ir skautiškas širdis,
Žiedu rate težydi
Ir meilė, ir viltis!

žodžiai s.I.B.K.Serelienės,
muz. - Fausto Strolios 1984 m.
(Iš LSS Chicagos skautininkių draugovės dainos)

S
kaučių Seserijos 
VSP 
v.s.O.Zailskienė 
1949 m. rugsėjo 18 d. 

sukvietė skautininkių sueigą 
- pasitarimą Cicero, IL. 
Ieškota kelių kaip 
palengvinti vis naujai 
atsikeliančių į Chicagą 
sesių dienas, ir kaip 
sudaryti joms sąlygas 
neatitrūkti nuo 
skautiškos veiklos.

Atvykus į Chicagą 
Seserijos VS 
v.s.J. Augustaitytei- 
Vaičiūnienei, 1950 m. 
įsteigiama Chicagos 
Skautininkių draugovė. 
Pirmąja draugininke 
išrenkama s.Grasilija 
Meiluvienė, tose 
pareigose išbuvusi visą 
dešimtmetį.

Skaučių Seserijoje 
Skautininkių draugovė 
yra savarankiškas 
vienetas. Jai vadovauja 
draugininke su savo 

nuožiūra kviesta vadija. 
Draugininkėmis yra 
buvusios šios 
skautininkės: Grasilija 
Meiluvienė, Ona 
Siliūnienė, Halina 
Plaušinaitienė, Sofija 
Kunstmanienė, Birutė 
Vindašienė, Aldona 
Gasnerienė, Regina 
Kučienė, Alė 
Namikienė, Malvina 
Jonikienė, Danutė 
Vakarė, Nijolė 
Balzarienė, Aldona 
Palukaitienė.

Skautininkių draugovės 
sueigose gvildenami 
skautiški, tautiniai, 
visuomeniniai ir 
kultūriniai klausimai. 
Paminimos tautinės, 
religinės ir skautiškos 
šventės, sukaktys. į 
sueigas kviečiami 
paskaitininkai. Sueigos 
dažnai turi ir meninės 
programos dalį, kurią 
atlieka pačios sesės arba 

kviesti asmenys. Vėlinių 
proga apsilankoma 
kapinėse, pasimeldžiama, 
padedama gėlių ant ten 
palaidotų skautininkų,-ių 
kapų.

Skautininkių draugovė 
talkina įvairiems 
skautiškiems ir 
visuomeniniams 
renginiams. Kaziuko 
mugėse įrengia savo 
kavinę su loterija ir savo 
narių pagamintais 
“muginukais”. Draugovė 
ir pavienės jos narės 
remia Seserijos socialinį 
skyrių. Ne kartą 
piniginiai paremia 
lietuvišką ir skautišką 
spaudą, kasmet 
apmokamos kelios 
“Skautų aido” 
prenumeratos užsienio 
lietuviams skautams. 
Draugovė yra pasiuntusi 
kelias siuntas knygų 
Europos lietuviams, 
parėmusi Brazilijos 

lietuvaites skautes; 
įteikusi 100 dol. auką, 
draugovė tapo Vl-tosios 
Tautinės stovyklos 
Australijoje mecenate ir 
t.t.

1957 m. draugovės 
pastangomis buvo išleista 
v.s.J.Vaičiūnienės 
poezijos knyga - 
“Žvaigždėtos naktys”. 
1957 m. Skaučių 
Seserijos naudai 
suruoštas balius, o 1961 - 
priėmimas Chicagos 
skaučių vadovėms, 
grįžusioms iš stovyklų.

1966 m. ASS Vydūno 
Jaunimo fondo išleistoje 
plokštelėje “Laužų aidai” 
v.s.Bronės Variakojienės 
vadovaujamos 
skautininkės įdainavo 
kelias dainas, 1976 m. 
Jaunimo centre surengta 
s.Birutės Kidolienės iš 
New York siuvinėtų 
paveikslų paroda. 1977 
m. kovo 25'27 d.
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Chicagos skautininkių 
draugovė, vadovaujama 
d-kės v.s.A.Namikienės 
ir vadijos narių: 
v.s.G.Meiluvienės, 
j.v.s.I.Regienės ir 
s.A.Martienės, globojo 
LS Seserijos skautininkių 
suvažiavimą. 1977 m. 
draugovė įstojo nare į 
Lietuviškosios Skautybės 
fondą. 1979 m. birželio 
22 d. (d-kė 
v.s.M.Jonikienė) įvyko 
ypatinga sueiga su 
Lietuvos savanorių 
kūrėjų sąjungos nariais. 
1983 m. liepos 1 d. 
Lietuvių dienų metu 
Chicagoje “Tėviškės” 
parapijoje, draugovė 
“Aušros” sueigoje priėmė 
virš šimto sesių ir brolių 
skautininkų, suvažiavusių 
į Chicagą. 1984 m. 
gruodžio 16 d. 
Tautiniuose namuose 
įvyko draugovės vėliavos 
krikštynos. Krikšto tėvai 
- v.s.Grasilija Meiluvienė 
ir v.s.Sigitas Miknaitis. 
Vėliavą šventino 
v.s.Juozas Vaišnys, S.J. 
1985 m. draugovė šventė 
35 metų veiklos sukaktį, 
vadovaujant dr-kei 
ps.A.Palukaitienei ir 
vadijos narėms 
s.H.Moliejienei, 
s.I.Paulauskienei ir 
s.J.Kerelienei. Tų pat 
metų balandžio 12-21 d. 
Čiurlionio galerijoje 
suruošta dailininkių 
M.Stankūnienės, 
s.fil.D.Jurgutienės, 
ps.R.Zotovienės, 
D.Ancevičienės ir: 
dr.s.R.Povilaičio darbų 
paroda, o tų pat metų 

gegužės 11d. Jaunimo 
centre suruoštas solistės 
A.Simonaitytės- 
Gaižiūnienės ir fleitistės 
A.Šepetytės koncertas.

Dauguma draugovės 
narių plačiai reiškiasi 
lietuvių visuomenėje, 
kultūrinėje ir šalpos 
srityje, dalyvauja 
skautiškų vienetų 
veikloje. Dalis jų 
mokytojauja 
lituanistinėse mokyklose, 
talkina Balfui, Lietuvių 
Bendruomenei, dainuoja 
choruose. Skautininkių 
tarpe yra įvairių 
profesionalių: gydytojų, 
rašytojų, dailininkių, 
mokytojų, gail. seserų, 
laborančių ir kt.

j.v.s.I.Regienė 
(‘LietuviškojiSkautija 1945-1985”)
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Chicagos Skautininkių draugovės 50-čio šventės rengėjos 
v.s.fil. Danutė Eidukienė, s.Halina Moliejienė, v.s.Zuzana 
Juškevičienė, v.s. Albina Ramanauskienė ir s. Ieva 
Paulauskienė. Nuotr. Zigmo Degučio

Chicagos Skautininkių d-vės šventėje 2000 m. spalio 8 d. 
Sėdi: s.Halina Moliejienė, v.s.fil.Danutė Eidukienė, 
v.s.Zuzana Juškevičienė, s.Nijolė Balzarienė, s.fil.Birutė 
Vinclašienė, v.s.fil.Halina Plaušinaitienė. Stovi: v.s.fil.Jolanda 
Kerei ienė, v.s.Albina Ramanauskienė, s.Danutė Vakarė, 
s.leva Paulauskienė ir s.fil.Svajonė Kerelytė.

C
hicagos skautininkių draugovei apie 15 metų vadovavo s.Aldona 

Palukaitienė, iki savo mirties 1999 m. vasarą. Sesė Aldona turėjo 
ypatingus gabumus didelių, gražių švenčių organizavimui. 1989 m. su d- 
vės vadijos narėmis s.I.Paulauskiene ir s.H.Moliejiene globojo Chicagoje vykusį 

LSS skautininkų,-ių suvažiavimą. 1998 m. pasiuntė 1000 dol. Lietuviškosios 
Skautybės Fondui, gaudamos fundatorių vardą. Ypatinga draugininkės Palukaitienės 
padėjėja visuose darbuose buvo s.leva Paulauskienė. Skautininkių draugovės vardu 
jos suruošė labai gerai pavykusias lietuviškosios skautybės jubiliejų šventes 1993 ir 
1998 metais.

Nuo 2000 m. pradžios Chicagos skautininkių draugovei vadovauja 
v.s.Zuzana Juškevičienė. Š.m. spalio 8 d. Jaunimo centre draugovė mini šio “Ilgo, 
ilgo paukštės skrydžio” - 50-ties metų veiklos jubiliejų.

v.s.A.Namikienė
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TRISDEŠIMT "SAULUČIŲ"

Lemonto “Saulučių” draugovė 
entuziastiškai tęsia savo veiklą. 
Šiuo metu mūsų draugovėje yra net 
30 paukštyčių! Darbas nelengvas, 
nes vykdomos keturios atskiros 
programos - kandidačių, pirmo, 

antro ir trečio patyrimo laipsnių! Be šaunių vadovių ir
sesių mamyčių, programų negalėtumėm vykdyti.

Kandidatės dirba su sese Rūta Ozers. Mažiausios 
mokosi skautiško pasisveikinimo, įstatus, švilpesius, 
kaklaraiščio rišimą, mazgus ir ruošiasi šeimininkės, 
dainininkės ir žaidėjos specialybėms.

Vyresniųjų sesių programa susidaro iš specialybių ir 
ženklų. Šiuo metu visos vyresnės sesės veda užrašų 
sąsiuvinius, piešia, rašo ir mokosi kultūros, gamtos ir 
fizinio auklėjimo.

Be “sueiginių” darbų, sesės spėja visur dalyvauti. 
Spalio 14 d. vyko “Aušros Vartų-Kernavės” tunto 
sueiga. Sesės, pavyzdingai uniformuotos, sueigon 
atžygiavo dainuodamos smagią dainą. Sueigoje pamatė 
buvusią tuntininkę Laimutę Rupinskienę ir naująją 
tuntininkę Rūtą Sušinskienę. Pasimatė su vyresnėmis 
sesėmis, su kuriomis susipažino Rako stovykloje. 
Auginame gražią šeimą!

Spalio 21 d. vyko iškyla dviračiais I ir M kanalo 
dviračių taku. Visos nekantriai laukė tos dienos. Šiltą 
ir gražią dieną susirinkome PLC laiptinėje. Kaip smagu 
buvo matyti automobilius apkrautus dviračiais! 
Važiavome vilkstine į Henry Detony miškus, kur 
prasideda dviračių takas. Buvo neįmanoma paklysti, 
tik reikėjo sekti dviračius!

Brolis Donatas Ramanauskas vadovavo 
“dviratininkės” specialybės pratyboms. Sesės ir du 
broliai tikrino savuosius dviračius, pripūtė padangas, 
tikrino grandinėles, išmoko dviratininkystės signalus 
ir saugumą. Vaikai važiavo kliūčių keliu ir mokėsi 
staigiai stabdyti. Kartu su tėveliais išvykome keleliu. 
Diena nuostabi, gamta graži, ko daugiau norėti? 
Važiuojant keliuku pamatėme straksinčią baltauodegę 
stirną!

Spalio mėnesį vyko “Saulučių” draugovės naudotų 
antklodžių rinkliava “Saulutės” - “Saulutei”. 
Dėkojame visiems aukojusiems antklodes. Spalio 28 
d. “Saulutės” vaikų globos organizacijos sandėlyje 
krausime krovinį Lietuvoje vargstantiems vaikams.

Štai, vienas geras darbelis ir atliktas. Antrasis vyks 
pavasarį, kai rinksime mokslo priemones tėvų Jėzuitų 
gimnazijai Lietuvoje.

Kaip matote, kruopščiai dirba mūsų sesės, 
tobulėdamos skautamokslyje ir lietuvybėje. Dėkoju 
visoms vadovėms, kurios gražiai padeda ir dirba, tai - 
Daina Siliūnienė, Violeta Strikienė, Lidija Viktorienė, 
Rūta Ozers ir Žibutė 
Pranskevičienė.

Be jų būtų sunku. Dėkoju 
visiems tėveliams, kurie 
nepailsdamai prisideda prie 
draugovės veiklos ir prašau 
tolimesnės pagalbos. Mūsų 
draugovės veiklos sėkmė 
priklauso nuo jūsų! Ačiū, 
ačiū, ačiū!

Vyr.sk.ps.Audra Lintakienė
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ŽINIOS IŠ HAMILTON RUOŠIASI ŠVENTEI
Sekmadienį, spalio 15 d., 

“ŠirvintoS'Nemuno” tuntas 
Hamiltone, Kanadoje pradėjo šio 
sezono veiklą. Uniformuotos skautės 
ir skautai kartu su “Šatrijos Raganos” 
skautininkių būrelio narėmis 
dalyvavo šv.Mišiose, kurių metu 
skaitinius skaitė ps.M.Kalvaitienė. Po 
Mišių skautės ir skautai mažojoje 
parapijos salėje susirinko tunto 
sueigai. įnešus vėliavą, buvo 
perskaityti įsakymai ir vyko įžodis. 
Užrišus tėvynės ir gerojo darbelio 
mazgelius, gražius sveikinimo žodžius 
tarė Hamiltono parapijos klebonas 
tėvas Juvenalis Liauba, OFM. Po to 
skautai ir skautės, kartu dalyvaujant 
tėveliams ir seneliams, vaišinosi kava 
ir saldumynais. Sueigai pasibaigus, 
sekė žuvavimo iškyla.

“Šatrijos Raganos” skautininkių 
būrelis įžengė į trečiąjį savo darbo 
sezoną spalio 18 dieną susirinkusios 
pas sesę Ireną Jokubynienę ir 
aptarusios ateities darbo planus.

Po nepastebėtai greitai prabėgusio 
pokalbio atvyko šiam vakarui 
pakviestas prelegentas Robert 
Johnson, C.S.T., diplomuotas Shiatsu 
(Japanese acupressure) terapistas, 
vedęs vyr. skautę Silviją Stonkutę ir 
yra buvęs Lietuvoje. Jis gražiai ir 
įdomiai pravedė pašnekesį 
supažindindamas su šios srities 
gydymo metodais. į duodamus 
klausimus jis maloniai atsakinėjo. Po 
to prie gausaus gardumynų stalo 
gėrėme kavą bei kinietišką arbatą. 
Teko net paragauti skanios ruginės 
duonos, kurią buvo iškepusi mūsų 
darbščioji ir vaišingoji sesė Irena. 
Išsiskirstėme geroje nuotaikoje; vėl 
susitiksime kalėdinėje sueigoje 
gruodžio 7 d. pas sesę 
G.Breichmanienę.

Reg.B.

Ramiojo vandenyno rajono sesės ir broliai, Los Angeles, ruošiasi šventei. 
2001 m. jie mini savo našios, darnios skautiškos veiklos 50-tį.

Su “Skautų Aido” skaitytojais dalinamės vienu iš jų gražiųjų prisiminimų.
LSS Ramiojo Vandenyno rajonas

Skautininkų,-kių Ramovė

Nemuno Daina

Miela Sese,

Siunčiu Jūsų žiniai šį gražų eilėraštį, 
Vyr.Skautininkės v.s.Onos Zailskienės skirtą Los 
Angeles sesėms ir broliams.

1938 m. Tautinė Stovykla sušaukė visus...
Džiaugiuos, kad ir aš galėjau Tautinėje 

Stovykloje Pažaislyje stovyklauti. Rodos, dar ir 
šiandien girdžiu “Nemuno dainos” žodžius...

Su nuoširdžiausiais skautiškais linkėjimais.

v.s.Alfonsą Budriūnaitė-Pažiūrienė

Tamsi, kaip snaudžiantis miško ežeras, 
Nusileido lietuviškoji naktis 
ant Nemuno kranto 
ošiančių miškų.
Aš budžiu,
O lauželio žarijos pamažu blėsta.
Naktis šventa ir tyli, 
Minčių ir sapno naktis.

Iš Nemuno bangų
Girdėjau kažkokius paslaptingus balsus, 
šaukiančius mane klausytis 
keistų ir nuostabių žodžių.
Tai buvo Nemuno siela, 
lietuvių tautai taip gerai žinoma, 
kuri vienišam svetimajam šnabždėjo:

... “Taigi, ištikimai tu turi saugoti turtą, 
kurį paveldėjai, kurs tau duotas naudotis, 
o perleisti jį tu kitiems 
privalai tūkstantį kartų didesnį.
Amžinas tavo vardas bus dainuojamas 
čia Nemuno krantuose, 
kur lietuvių tauta turi laisvėj gyventi...”
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IR VĖL DŽIUGU

Ir vėl turime laimę išgirsti 
malonią žinią ir pasidžiaugti 
lietuviškosios skautybės nariu.

Rugpjūčio 26 d. “Drauge” Teresė 
Gečienė rašo apie Los Angeles 
priemiestyje gyvenantį inžinierių 
Joną Navicką, kuriam Boeing 
kompanija šiais metais suteikė 
aukščiausią mokslinį įvertinimą 
“Technical Fellow” titulą, žymenį ir 
premiją.

T.Gečienės straipsnyje skaitome, 
kad J.Navickas yra vienintelis taip 
įvertintas tarp 8000 Huntingdon 
Beach Boeing įmonės tarnautojų, 
kad jo išvystytų programų dėka 
Boeing įmonė yra sutaupiusi per 160 
milijonų dolerių, kad jo straipsniai 
yra pasaulinio lygio technikos 
žurnaluose, tačiau - “didžiausią 
pasitenkinimą J.Navickas patyrė, 
vykdamas į Lietuvą ir ten su 
akademikais ir studentais 
dalindamasis žiniomis Lietuvos 
aukštose mokslo institucijose”.

Inžinierius Jonas Navickas - tai 
buvęs “Kalniškių” skautų tunto 
tuntininkas, ASS narys. 1957 ir 
1960 metais ps.J.Navickas buvo 
instruktorius vadovų lavinimo 
kursuose, Kalifornijos lietuvių 
skautų stovyklavietei pirkti 
komisijos narys 1965 m. Pirmai 
stovyklai 1966 metais savame, 
gražiajame RAMBYNE vadovavo 
“Kalniškių” ir “Palangos” tuntų 
tuntininkai ps.J.Navickas ir 
s.A.Pažiūrienė.

Paskutinius keletą metų 
ps.J.Navicko jėgos ir laisvalaikiai 
atiduodami “Lietuvos Vaikų vilties” 
Los Angeles skyriuje, besirūpinant 
ir gelbstint iš Lietuvos atvežamiems 
vaikams gydytis Shriner’s 
ligoninėje.

AN

Inžjonui Navickui (viduryje) "Technical Fellow" premijos žymenį įteikia Boeing 
įmonės viceprezidentai R.Duncan ir D.Swain

TRUMPAI...

“Pulk.Juozo Šarausko” skautų 
vyčių židinys skautiškus darbo 
metus pradėjo rugsėjo 1 d. Sueigos 
prelegentu buvo kviestas vienas iš 
pirmųjų skautų vadovų Chicagoje 
prieš 50-metį - s.v.fil.Vytautas 
Šliūpas. Židinio seniūnu šiais 
metais yra pr.s.v.v.s.Romas 
Povilaitis.

Ir skautai gavo dovanų!
Pasibaigus olimpiadai, Lietuvos 
olimpiečiai su Australijos 
lietuviais atsisveikino Sydney 
lietuvių klube. Lietuviams 
skautams jie atidavė prieš pusmetį 
įsigytą ir sportininkų reikalams 
olimpiados metu naudotą 
mikroautobusą. Kaip žinome, 
Lietuvos olimpinis atašė 
Australijoje yra s.v.Antanas 
Laukaitis.

Rugsėjo 16 d. Chicagos 
“Nerijos” ir “Lituanicos” tuntų 
jūros skautės ir skautai veiklos 
metus pradėjo iškyla Michigano 
ežere plaukdami aštuoniais 

burlaiviais. Nuo “Audros” 
burlaivio į ežero gelmes nuleido 
ąžuolo lapų vainiką v.j.s.Kęstučio 
ir v.s.fil.Juzės Aglinskų 
prisiminimui.

“Nerijos” jūros skaučių tuntui 
vadovauja t-kė j.ps.Danutė 
Navickas, pavaduotoja 
j.ps. Aldona Weir, gin tariu 
kandidačių vadovė j.s.fil.Virga 
Rimeikienė, jūros skaučių - 
j.s.fil.Taiyda Chiapetta ir 
j.s.fil.Rūta Kirkuvienė, jūros 
jaunių - j.ps.A.Weir ir g.v.v.Laima 
Bacevičienė, ūdryčių - g.v.v.Alda 
Brakauskienė ir v.sl.Rima 
Jokubauskienė.

“Šatrijos” tunto, Toronte, 
tuntininkė ps.Rūta Baltaduonytė 
Lemon šiems metams paskyrė 
paukštyčių globėja 
ps.K.Dambaraitę Janowicz, 
“Baltijos”laivo vade 
j.ps.KJanavičiūtę, ūdryčių vadove 
g.V.Kulikauskaitę,o 
psl.K.Petrauskaitė paskirta meno
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Mūsų brolis - v.s.fil.Antanas Saulaitis,S.J. rašo, kad 
Liet. Sk. sąjungos stovykloje Gulbinuose liepos mėn. 
lijo ištisai.

LAFKIilTS • GRUODIS ( Z7

Šitaip verda grikių košė Lietuvos skautų sąjungos 
stovykloje Gulbinuose.

ir sporto instruktore.
“Rambyno” tunte, Toronte, 

paskirti vadovai: “DLK Vytauto” 
vilkiukų d-vės globėjas 
s.v.V.Šimkus, d-kas v.sl.V.Ruslys, 
adjutantas sl.D.Sonda; 
“Mindaugo” d-vės globėjas 
v.s.fil.dr.A.Dailydė, d-kas 
s.R.Kalendra, adj. S.v.M.Sungaila, 
pav. sl.T.Jonaitis ir 
sl.S.Simonavičius; “DLK 
Gedimino” d-vės globėjas 
s.fil.A.Simonavičius, pav.
ps.P.Petrauskas; “Herkaus 
Montės” įgulos vadas 
j.ps.E.Birgiolas, pav. ps.A.Sileika.

Chicagos Skautininkių d-vės 
50-to jubiliejaus šventė įvyko 
spalio 8 d. Jaunimo centre. Malda 
šventę pradėjo v.s.fil J.Vaišnys,S.J. 
Meninę programą atliko jaunieji - 
sesė Aušra Bužėnaitė skambino 
kanklėmis, vyr.sk.Vilija Vakarytė 
skaitė Juozės Vaičiūnienės ir savo 
poeziją, skautas Linas Aleksiūnas 
skambino pianinu. Ps.Ritos 
Fabijonienės “vyresniųjų 

apdūmoj imus” perskaitė 
v.s.fil.D.Eidukienė. Šventę ruošė 
d-kė v.s.Zuzana Juškevičienė, 
v.s.Halina Moliejienė, v.s.Albina 
Ramanauskienė, v.s.fil.Danutė 
Eidukienė ir s.Ieva Paulauskienė.

Spalio 14 d. “Aušros Vartų- 
Kernavės” skaučių tunto 
tuntininkės pareigas perėmė 
ps.Rūta Sušinskienė.

“Puota jūros dugne” vyko 
spalio 14 d. Lietuvių fondo salėje, 
PLC Lemonte. Rengėjai - 
Chicagos jūros skautininkų ir 
skautininkių “Grandis”.

Spalio 15 ir 21 dienomis 
Chicagos ASS skyrius (kaip 
visada) surengė Metinę šventę. 
Spalio 15 d. nariai dalyvavo 
šv.Mišiose Pal.Jurgio Matulaičio 
misijoje, Lemonte ir aplankė ASS 
narių kapus. Spalio 21 d. vyko 
iškilminga sueiga ir puota, kurios 
metu tikrosios narės spalvas gavo 

Kristina Jonušaitė, Adriana 
Karkaitė ir Audra Kazlauskaitė; 
Korp! Vytis spalvas gavo 
Edmundas Brooks ir Rimas 
Marčiulionis. Skautininkės įžodį 
davė fil.Jennifer Antanaitytė ir 
fil.dr.Danutė Penčylaitė. 
Fil.Jūratei Variakojienei ir 
fil.Ginai Mačiulienei buvo įteikti 
Lelijos Ordinai. Šventėje 
dalyvavo apie 80 ASS narių.

Ps.Audros Aleknaitės 
Lintakienės vadovaujama jaun. 
skaučių “Saulučių” d-vė 
Lemonte, spalio mėnesį suruošė 
antklodžių vajų Lietuvos 
vaikučiams. Pačios paukštytės 
pripakavo keturias didžiules dėžes 
išsiuntimui. Sėkmingai rinkliavai 
vadovavo vyr.sk.Daina Tijūnėlytė 
Siliūnienė.
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Nijolė Jankutė

Apie bitę samanę, kuri 
mokslų neišmanė

Garsus mokslininkai kartą susėdę 
1 didelę didelę kėdę,
Apžiurėjo bitę samanę
Ir kiekvienas pasakė, ką manė:

Būtent, kas liečia sparnus - 
Žinoma, nieko nebus...

Sparnai per maži, 
O kūnas per storas!
Tokio sutvėrimo išlaikyti
Negali joks oras!
Liūdna, samane, tavo 

istorija...
Taip sako mokslo teorija!

Bet apie mokslą samanė 
Visai neišmanė,
Todėl padūzgeno sparnus 
Ir ... nuskrido!
Tokia tai buvo samanės istorija.

O mokslininkai nusiminę, 
Samanę prisiminę, 
Perrašo savo teoriją.

(Bitė Samanė - angį. - Earth 
Bumblebee, lot. - Bombus terrestis)
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PELYTĖS PUSLAPIS

Išbėgs, išbėgs pelė iš miško.
Išbėgs, išbėgs pelė iš miško.
Ta pelė tą grūdą, tas grūdas per pusę -■ 
Avižėlių žalių.

Išbėgs, išbėgs katė iš miško.
Išbėgs, išbėgs katė iš miško.
Ta katė tą pelę,
Ta pelė tą grūdą, tas grūdas per pusę - 
Avižėlių žąlių.

Išbėgs, išbėgs lapė iš miško.
Išbėgs, išbėgs lapė iš miško.
Ta lapė tą katę,
Ta katė tą pelę,
Ta pelė tą grūdą, tas grūdas per pusę - 
Avižėlių žalių.

Išbėgs, išbėgs vilkas iš miško.
Išbėgs, išbėgs vilkas iš miško.
Tas vilkas tą lapę,
Ta lapė tą katę,
Ta katė tą pelę,
Ta pelė tą grūdą, tas grūdas per pusę - 
Avižėlių žalių.

Išbėgs, išbėgs meška iš miško.
Išbėgs, išbėgs meška iš miško.
Ta meška tą vilką,
Tas vilkas tą lapę,
Ta lapė tą katę,
Ta katė tą pelę,
Ta pelė tą grūdą, tas grūdas per pusę 
Avižėlių žalių.

(Lietuvių liaudies dainelė. Piešinys L.Barisaitės) 
Mama pelė su mažais peliukais išėjo pasivaikščioti.

-Mamyte, kas čia?
- klausia peliukai, pamatę šikšnosparnį.

-Tai m ūsų pusbrolis, kuris dirba aviacijoje,
- atsakė pelė.

Pelių šeima bėga nuo katino. Staiga peliukų tėvas 
sustoja ir ima loti. Katinas susiriesdamas bėga šalin, 
o pelių mama sako nustebusiems peliukams:

-Žiūrėkit, vaikučiai, štai dėl ko verta mokytis 
svetimų kalbų.
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WD.IUSKAUTU AIDAS
4613 W I06TH PLACE 
OAK LAWN, IL 60453-5246

National Libr 
Gedimino Pr. 51 
2635 Vilnius 
LITHUANIA

Giruliuose, pasibaigus "Viltis" neįgalių vaikų-jaunuolh.  ̂stovyklai ir A.PPL.E. -2000 
vasaros kursams jų mokytojams, Lietuvos universitetų stuoontai savanoriai atsisveikina 
su Baltijos jūra. Būtų kilnu, jei į jų gretas įsijungtų ir užjūri^kajatiškasis jaunimas.

Nuotr. s.fil.Rįtonės Rudaitienės

32


	2000-Nr06-SKAUTU-AIDAS_0001
	2000-Nr06-SKAUTU-AIDAS_0002
	2000-Nr06-SKAUTU-AIDAS_0003
	2000-Nr06-SKAUTU-AIDAS_0004
	2000-Nr06-SKAUTU-AIDAS_0005
	2000-Nr06-SKAUTU-AIDAS_0006
	2000-Nr06-SKAUTU-AIDAS_0007
	2000-Nr06-SKAUTU-AIDAS_0008
	2000-Nr06-SKAUTU-AIDAS_0009
	2000-Nr06-SKAUTU-AIDAS_0010
	2000-Nr06-SKAUTU-AIDAS_0011
	2000-Nr06-SKAUTU-AIDAS_0012
	2000-Nr06-SKAUTU-AIDAS_0013
	2000-Nr06-SKAUTU-AIDAS_0014
	2000-Nr06-SKAUTU-AIDAS_0015
	2000-Nr06-SKAUTU-AIDAS_0016
	2000-Nr06-SKAUTU-AIDAS_0017
	2000-Nr06-SKAUTU-AIDAS_0018
	2000-Nr06-SKAUTU-AIDAS_0019
	2000-Nr06-SKAUTU-AIDAS_0020
	2000-Nr06-SKAUTU-AIDAS_0021
	2000-Nr06-SKAUTU-AIDAS_0022
	2000-Nr06-SKAUTU-AIDAS_0023
	2000-Nr06-SKAUTU-AIDAS_0024
	2000-Nr06-SKAUTU-AIDAS_0025
	2000-Nr06-SKAUTU-AIDAS_0026
	2000-Nr06-SKAUTU-AIDAS_0027
	2000-Nr06-SKAUTU-AIDAS_0028
	2000-Nr06-SKAUTU-AIDAS_0029
	2000-Nr06-SKAUTU-AIDAS_0030
	2000-Nr06-SKAUTU-AIDAS_0031
	2000-Nr06-SKAUTU-AIDAS_0032

