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PAŠTO 
DĖŽUTĖ

Gavau Jūsų laišką. Ilgai 
neatsakiau, nes reikėjo surasti 
fotografijas. Galų gale paklausiau 
dukters Dainos, kuri savo archyve 
atrado keletą fotografijų ir man 
“paskolino”. Linkiu daug sėkmės 
Jūsų darbe leidžiant “Skautų aidą”. 
Vokietijoje buvau surinkęs pilną 
rinkinį. Jie buvo Antano Krauso 
leidžiami mūsų stovykloje. Dabar 
nusiunčiau į Lietuvą.
Viktoras Sliteris

Hartfordo skautai ir skautės po 
pasisekusios Kaziuko mugės jaučia 
norą ir pareigą paremti “Skautų 
Aidą” su $50.00 dovana.
Džiaugiamės, kad j ūs j į labai gražiai 
tvarkote. Sėkmės ir toliau. Su 
geriausiais linkėj imais!
Hartfordo skautų ir skaučių vardu 
—v.s.Danguolė Banevičienė

Šv.Velykų proga norėčiau Jus 

pasveikinti ir palinkėti asmeninės 
laimės, toliau nenuilstančiai 
darbuotis mūsų visų džiaugsmui ir 
labui. Visus seses ir brolius 
sveikinu ir linkiu gražių, linksmų, 
skautiškų Velykų švenčių. 
v.s.Alina Dvoreckienė, Vilnius

Prisikėlusio Kristaus šventėje 
stiprybės, kantrybės, o svarbiausia 
viso gyvenimo ir darbo prasmės 
džiaugsmo linki -
Brolis Vilius ir Telšių skautai

Siunčiu Jums mūsų Kaziuko mugės 
tradicinės tąsos rašinėlį apie draugoves 
ir jų vadoves,-us. O gal jau turite? 
Žadėjo rašyti ir fotografijas siųsti s.Irena 
Meiklejohn ir j.s.Elena Namikienė. 
Tikiu, kad jos taip ir padarė, nes visą 
laiką yra veiklios.
Budėdamas.
v.s.Feliksas Mockus

“Mūsų Pastogėje” vėl atsirado 
“naujienų”, tad siunčiu iškarpas.
Ateina laiškai broliui Broniui Žaliui. O 
jis jau nuo 2000 m. gegužės 11 d. gyvena 
nuolatos Lietuvoje.
Su geriausiais linkėjimais darbuose. 
AdMeliorem! Budžiu!
Brolis Vytas - j.v.s.fil.Vyt.Vaitkus

Ačiū už E-laišką - tikrai geras būdas 
susirašinėti. Siunčiu daugiau 
nuotraukų kaip galėsi patalpinti, bet 
atranką palieku Tau. Kadangi pas mus 
abu tuntai (“Šatrijos” ir “Rambyno” 

Toronte,AN) labai glaudžiai 
bendradarbiauja, kai kada siųsiu 
medžiagą abiejų vardu, kaip ir dabar, 
nes buvau skautų užprašyta tai padaryti. 
Viso geriausio. Vis budžiu!
Irena M.

Ačiū už progą pasididžiuoti savo šeima. 
Geriausi linkėjimai!
Sesė Rūta K.

Lietuvos ' 
nacionalinė 
M. Mažvydo
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Malonu susirašinėti greitu E-paštu. 
Šiandien (kovo 6 d.) keletas skautų 
ir skaučių atliko gerąj į darbelį - Telšių 
vyskupijos besikuriančiame jaunimo 
centre valė langus, plovė grindis.
Sausio pabaigoje turėjau galimybę 
aplankyti Londone gyvenančius 
lietuvius. Susipažinau su Europos 
rajono vadu broliu Vincentu. 
Išeivijoje ir Lietuvoje esančių skautų 
bėdos ir interesai skirtingi. Man ta 
kelionė buvo labai įdomi, rites duoda 
galimybę palyginti su Kaliningrado 
srityje gyvenančių lietuvių bėdomis. 
Telšių skautai jau pradėjom ruoštis 
vasaros stovykloms. Skautų stovyklą 
organizuojam kartu su kurčiaisiais, tai 
dalis skautų jau mokosi gestų kalbą. 
Tai nauja patirtis.
br. Vilius

Mielu noru stengsiuosi parūpinti 
“Skautų aidui” medžiagos apie trijų 
generacijų skautus.
Toronte per abu tuntus turime ne 
vieną šeimą, kurioje skautauja 
seneliai, tėvai ir vaikai.
Iš tikrųjų pas mus yra labai daug trijų 
generacijų skautiškų šeimynų, tik... 
kai kurie mūsų tėveliai ir mamytės 
jau iškeliavę amžinybėn...
Rūta Lemon
(Parašiau sesei Rūtai ar ji ta pati 
Baltaduonytė, kur buvo vadovių 
stovykloje, ir sesė Rūta tuojau 
atsiliepė ir jau pažadą pildo sekančiam 
SA numeriui. Malonu būti skaute. 
AN)
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“Skautų aidui” rašinius, nuotraukas, 
pranešimus atsiuntė: s.v.T.Dundzila, Warrenton,V A, 
v.sl.I.Kirkuvienė, Palos Hills,IL, v.s.S.Miknaitis, 
Darien, IL, v.s.N.Užubalienė, Chicago, IL, 
v.s.L.Milukienė, Plainview, NY, S.Masiulienė, 
Elmhurst,IL, v.s.A.Saulaitis,S.J. Vilnius, G.Thaus, 
Hinsdale, IL, ps.V.Viktoravičius, Telšiai, 
v.s.B.Prasauskienė, Lomita, CA, s.I.Meiklejohn, 
Toronto, ON, s.V.Milavickienė, Chicago, IL, 
s.V.Klimienė, Lyndhurst, OH, v.s.R.Statkuvienė, 
North Baldwyn, Australia, j.v.s.V.Vaitkus, Engadine, 
Australia, v.s.R.Karvelienė, Northville, MI, 
v.s.R.Bagdonienė, Hamilton, ON, v.s.F.Mockus, 
Toronto, ON, ps.D.Mažeikienė, Mission Viejo, CA, 
s.V.Vilkas, Saugus, CA, s.V.Sliteris, Killara, Australia, 
j.s.R.Kirkuvienė, Lemont, IL, LR Ambasada 
Washingtone.

Visiems labai nuoširdus ačiū!
Alė N.

1563 m. gegužės 16 d. Ragainėje mirė Martynas Mažvydas, 
kuris 1547 m. išleido pirmąją knygą lietuvių kalba.

1873 m. gegužės 2 d. gimė poetas ir nepriklausomos 
Lietuvos diplomatas Jurgis Baltrušaitis. (LE)

Pūgos užbarstytas ir viesulo šluotas,
Vis tiesias, vis klojas takelis vingiuotas -

Kalva ir pakalnės žaliuojančia pieva,
Per retą beržyną, pro vienišą ievą,
Pro dyklaukius, pelkes, per pilkas rugienas, 
Daugybės klajūnų  pramintas, bet vienas...

(Lietuvos takeliai)

1906 m. birželio 23 d. gimė poetas, beletristas Antanas 
Vaičiulaitis.

1919 m. birželio 27 d. laikoma oficiali Lietuvos Saulių 
Sąjungos įsikūrimo diena. Tai savanoriška karinė, nepolitinė 
organizacija, turėjusi savo uniformą. LSS pradininku buvo 
Matas Šalčius, bet ją tuoj perėmęs kūrė, išplėtė ir 
ideologinius pagrindus nustatė Vladas PūtvisTutvinskis. 
Nepriklausomoje Lietuvoje daugelis skautų ir skaučių 
priklausė šauliams.

1920 m. gegužės 15 d. Steigiamasis Seimas, susirinkęs 
Kaune, paskelbė Lietuvą demokratine respublika.

“Lietuvos Steigiamasis Seimas, reikšdamas Lietuvos 
žmonių valią, proklamuoja esant atstatytą nepriklausomą 
Lietuvos valstybę, kaip demokratinę respubliką, 
etnografinėmis sienomis ir laisvą nuo valstybinių ryšių, kurie 
yra buvę su kitomis valstybėmis. ” (Iš Seimo priimtos 
rezoliucijos)

1921 m. birželio 5 d. gimė poetas Vytautas Mačernis.

1922 m. birželio 3'5 d. Kaune įvyko pirmas skautų vadų 
ir vadovių suvažiavimas, kurio metu visus skautų ir skaučių 
vienetus sujungė į Lietuvos Skautų Asociaciją - LSA.

1940 m. birželio 15 d. Sovietų Sąjunga okupavo Lietuvą.

1941 m. birželio 14 d. sovietai pradėjo masinius lietuvių 
areštus ir trėmimus į Sibirą.
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Gimimo Panelės Švenčiausios 
bažnyčią Marquette parke, 
Chicagoje puošia Vytauto Kašubos 
keturios Lietuvos madonos. 
(Akmens skulptūra 1954 m.)

Iš Tavo rankų visos upės plaukė, 
Liūliavo slėniai želmenų srauja; 
Apliedavo aušrinė geltonplaukė, 

Laukus pirmąja Sveika Marija. 
Namai ir žemė atidaro langus, 

Gelmes, kad [pustytų žodžiai brangūs.

Per žemę vasaros maldų pripiltą, 
Kai lūždavo širdžių simfonija paini, 
Nušvietus šimtmečiais apklotą tiltą, 

Tu su mumis į Šiluvą eini.
Ten išvyniojusi žyniams paduodi aukso raštą, 

Kad jie mylėtų Tavo šventą kraštą...

Kol lapkritys uždegs vaškinę žvakę
Ir šalnos žirgus pabalnos sartus, 

Slapčiausių žodžių Šiluvoj nebeišsakę, 
Pabundam Vilniuj pas Aušros Vartus.

Tautos kančių ir Tavo grožio stebuklingą dydį 
Plačiai palinkę vėliavos į amžius lydi.

Iš J.Augustaitytės Vaičiūnienės eilėraščio 
"Istorija apie Mariją"

Marijos Nekalto Prasidėjimo šventovėje, Washington, DC. 
1966 m. buvo įrengta Lietuvos Šiluvos Marijos koplyčia.
(nuotr. EJaunienės)

Jubiliejiniais 2000 metais Lietuvos 
tikinčiųjų vardu padovanota Aušros Vartų 
Gailestingumo Motinos paveikslo 
keramikinė kopija Nazareto Apreiškimo 
bazilikai, kurią puošia maldininkų atvežti 
geriausi Marijos paveikslai iš daugelio 
pasaulio kraštų.
(Paveikslo dailininkė Jolanta Kvašytė)
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MOTINOS DIENA
... Vieną kartą moteris 

mus išmokė pažinti aplinką 
ir atskirti dieną nuo nakties.

Mes to niekada neužmirštame.
Mes einame iš dienos į naktį, 
iš nakties į dieną ir atskiriame 

kur tamsa, kur šviesa, kur mums pasilikti...
(Iš M.Saulaitytės eilėraščio)

Motina nuo Adomo ir Ievos iki dabar saugoja giliausias 
gyvybės versmes. Šios versmės mums kalba apie žmogaus 
atvedimą į pasaulį, apie kūdikio kelionę iki subrendimo. 
Pilnutinis žmogaus vystymasis ir atsiskleidimas vyksta 
šeimoje. Tam reikia plačios kūrybos, daugelio sričių 
atskleidimo, lietuviškos aplinkos ir užsispyrimo ją kasdien 
išlaikyti. Reikia protingos globos ir rūpestingos širdies iš 
tėvo ir motinos. Tai ką išmokstame šeimoje - lieka giliai 
ir amžinai mumyse.

Šiandien krikščioniška šeima turi daug rūpesčių; o 
lietuviška šeima jų turi dar daugiau, nes ji yra kaip lašas 
jūroje. Tas lašas yra savitas ir skiriasi nuo visų kitų.

Motinos ir tėvo tinkamas atsinešimas į lietuvybę šeimą 
pakelia nuo kasdienybės, duoda jai stiprybės savo 
papročių išlaikyme. Perdėtas lietuviškumas, šovinistinis 
lietuvybės supratimas šeimos narius suskaldo, darnų 
gyvenimą šeimoj e išdrasko. Lietuvybės išlaikymui reikia 
daug tolerancijos ir daug diplomatijos, gilaus vertybių 
įsitikinimo ir jų perdavimo.

Lietuviškumas: lietuvių kalba, papročiai, visa šeimos 
nuotaika - tai didelė kultūrinė vertybė, kurią mes 
perduodame savo vaikams, ir kurią vėliau subrendę vaikai 
labai įvertina. Mes perduodame tautos kultūros lobius, 
kurie buvo kraunami šimtmečiais mūsų kilmės genčių. 
Tai turtas, kurio pradas yra gaunamas tik šeimoje - 
lietuviškai susipratusioje šeimoje.

Šiandien lietuvės motinos - lietuviškos šeimos 
uždaviniai yra ypač dideli ir jų yra daug: dalyvavimas 
lietuvių bendruomenės veikloje, puoselėjimas vaikuose 
kilmės ir lietuviškumo prasmės, jungimasis į parapijų 
veiklą, išlaikymas krikščioniškų principų, tarnavimas 
gyvybės apsaugoj ime. Reikia sąžiningai perduoti jauniems 
laisvės, teisingumo, pareigos, artimo meilės ir dorovės 
principus. Gyventi pagal tuos principus yra labai sunku, 
nes aplinkui pasaulis garbina kitus stabus. Tačiau yra verta 
kovoti, aukotis ir dirbti. Ateina laikas ir mūsų vaikų 
gyvenime, kada atsimena jiems kalbėtus žodžius, kada ir 
jie patys pradeda atsijoti pelus nuo grūdų.

Gyvendami laisvame krašte dažnai kančios 
nesuprantame, dažnai materialinė gyvenimo pusė 
persveria. Ieškojimas dvasinių turtų darosi vis blankesnis. 
Todėl, prisimindama šiandien visas motinas, ypatingai 
sveikinu šių dienų motiną, kuri sau ir savo šeimai 
pirmiausia ieško dvasinių turtų. Šios motinos, kaip tie 
šviesūs žiburiai horizonte mums šviečia savo pavyzdžiu 
šeimoje, organizacijoje, lietuviškame švietime. Tik tos 
motinos išaugins mums naujas lietuviškas kartas už 
Lietuvos ribų.

v.s.Lilė Milukienė

Edita Pauliukienė
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NEUŽMIRŠKIM
Kazimieras Liaukus

O, Lietuva!

O, Lietuva, kiek daug tu iškentėjai 
Per tuos klaikius ir kruvinus metus.
Kiek daug sūnų ir dukrų išlydėjai
Į Vakarus ir į Rytus.

Vai daug tėvų vaikų raudojo
Užkaltuose vagonuos pakely
1 šaltą Sibirą, į nežinią ir skausmą - 
Šiandien Tu suskaičiuot jų negali.

Kiek kūdikių mažų užduso 
Tuose vagonuos gyvulių - 
Be saulės, oro, be Tėvynės, 
Be vygės, supamos mamų.

Vietoj lopšinės motinų girdėjo
Vagonų dundesį, raudas, dejones kankinių.
Žmonių lavonai kelią sėjo
Nuo Lietuvos lig Sibiro kalvų.

O, Viešpatie! Tu priėmei jų sielas,
Ir priglaudei visus prie mylinčios širdies.
Apsaugok, meldžiam, Lietuvą šiandieną 
Nuo negandų ir pražūties.

Leiskit į Tėvynę

P.Spudienė, buvusi mokytoja Kauno “Aušros” 
mergaičių gimnazijoje ir skaučių vadovė, grįžusi iš baisios 
tremties, knygoje “Leiskit į Tėvynę” rašo:

... Tą lemtingą birželio 14-osios naktį į butą įsiveržė 
trys ginkluoti vyrai ir paskelbė tokį sprendimą: “partijos ir 
vyriausybės sprendimu jūsų šeima ištremiama už LTSR ribų”. 
Leidžiama pasiimti 100 kg daiktų.

Išvedę iš namų, susodino į sunkvežimį, kalbėtis 
neleido. Važiuojant Kauno gatvėmis mačiau ir daugiau 
sunkvežimių su vežamais žmonėmis. Stotyje liepė 
atsisveikint su vyru ir įgrūdo į prekinį vagoną. (P.Spudienę 
ir dvi dukreles 12 ir 9 metų. AN)

... O ešelonas riedėjo vis tolyn ir tolyn į rytus... 
Retkarčiais ešelonas sustodavo ir ne stotyse, o ant lauko. 
Vieną kartą sustojo netoli ežerėlio. Pirmą kartą leido išeiti 
iš vagono. Buvo klaikus vaizdas, kai minia žmonių puolė 
prie vandens - kas prausėsi, kas mėgino net skalbti.

... Nors ir žiaurios sąlygos, stengėmės nepalūžti 
dvasia, to mokėme ir vaikus, skiepijome jiems viltį apie 
gražesnę ateitį, meilę Tėvynei. Šis pasėtas grūdas daugelyje 
iš jų rado dirvą.

... 1943 m. vasarą vaikai susibūrė į skautų skiltį. 
Įstodami davė įžodį, pasižadėdami darbuotis “Dievui, 
Tėvynei, Artimui” Įžodį priėmiau aš, kaip Lietuvos skautų 
sąjungos paskautininkė. Vyresnieji vaikai vadovavo 
jaunesniems. Vasarą vaikai dirbo. Eidavo į darbą 
organizuotai, dainuodami skautiškas bei žygio dainas. Darbe 
padėdavo vieni kitiems greičiau atlikti duotą normą, o po 
to, imituodami skautų iškylas, žaisdavo, dainuodavo...

Nepaskelbti Šventieji

Mūsų Tėvynė turi daug nepaskelbtų šventųjų. 
Lietuvos martirologijos istorijoje reikia prisiminti kun. 
Stanislovą Rimkų, kuris yra pirmasis 1940 metais komunistų 
areštuotas Lietuvos kunigas, o po dviejų metų kančių 1942 
m. gegužės 20 d. sušaudytas Petropavlovsko kalėjime. Jis 
gyveno vos 28 metus, tik ketverius metus kunigavo.

Progimnazijoje jį sužavėjo ano meto gyva skautų 
veikla. Įstojęs įskautus jis stengėsi įsigilinti įvisas jų idėjas. 
Visą savo elgesį sugebėjo derinti pagal Dievo įsakymus ir 
skautų įstatus. Daugelį skautiškų papročių jis laikėsi visą 
gyvenimą.

Stanislovas, įstojęs į Telšių kunigų seminariją, 
susirašė į knygelę 55 pasiryžimus bei įstatymus sau pačiam, 
savo asmens dvasiniam tobulumui ir griežtai jų laikėsi - nė 
žingsnio į šoną.

Kun.Rimkaus mokinė Kražiuose prisimena: 
“Gyvenimas kaskart darėsi tamsesnis ir baisesnis... žodis 
“išvežė” tada skambėjo kone kasdien kaip gedulingas 
varpas... Čia vieno inteligento neliko, čia kito. O rytą 
bažnyčioje nepasirodė ir kun. Rimkus... Išvežė...

Praslinkus dešimčiai mėnesių nuo arešto, 1941 m. 
birželio 22 d. dviem uždarais sunkvežimiais kun.S.Rimkus 
su kitais kaliniais iš Raseinių kalėjimo buvo išvežtas į 
Panevėžio geležinkelio stotį ir įgrūstas į vagoną. Kelionėj iš 
Raseinių į Panevėžį kaliniai budelių buvo taip pakrauti į 
sunkvežimius vienas ant kito, jog jie kurį laiką nebegalėjo 
valdyti kojų. Panevėžyje kaip pagaliai buvo išmesti iš mašinų 
ant grindinio. Kun.S.Rimkaus nugara buvusi kruvina, nes 
vežant jis visą laiką buvo prispaustas prie geležinio varžto. 
Kunigas nesiskundęs, o drąsinęs ir guodęs draugus...

(Iš Pauliaus Petronio sudaryto leidinėlio)
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TRYS KARTOS SKAUTYBĖJE

Buvusi LSS Vyr. Skautininke ir ASS 
Vadijos Pirmininkė v.s.fil.Danutė 
Eidukienė su anūkėliais prit.sk.Linu ir 
vyr.sk.Egle Milavickais Chicagoje.

Mano vardas yra Sarah. Aš esu paukštytė, o mano Dėduką 
yra skautas vytis. Mes kartu stovyklaujame. Mano Dėdukas yra 
LR Garbės Konsulas, bet kai jis yra stovykloje, jis yra virėjas. 
Jis išverda labai skanius valgius; aš labiausiai mėgstu “French 
toast”.

(LR Garbės Konsulo Sydnėjuje Viktoro Sliterio anūkėlė)

Mano vardas yra Aleksas ir aš esu “Dariaus ir Girėno” draugovės skautas. Man 
12 metų ir esu vienas iš devynių anūkų “Vilkų” šeimoje, kurie visi skautauja. 
Los Angeles skautai kiekvienais metais važiuoja įRambyno stovyklą prie Big 
Bear, ir ten būnam visą savaitę. Man labai smagu, kad mano seneliai (Eugenijus 
ir Irena), tėvas, tetos, dėdės, broliukas Marius, pusbroliai ir pusseserės - Auksė, 
Tauras, Gytis, Viktoras, Karina, Aliukas visi kartu stovyklaujam. Neseniai mūsų 
šeima atšventė mano senelio v.s.Eugenijaus Vilko 80'tą gimtadienį. Senelis 
pasakojo, kaip būdamas mano amžiaus jis stovyklavo Lietuvoje, kur lankėsi skautų 
įkūrėjas Lord Baden-Powell ir prezidentas Antanas Smetona.

Mūsų šeimoj visos moterys skautauja. 
Mes, Diana ir Laura esam skautės 
geltonšlipsės. Mūsų mama, Rasa yra 
tuntininkė ir vadovauja vasaros 
stovyklose. O mūsų močiutė Lilė yra 
didžiausia skautė iš visų. Ji buvo 
Vyriausia Skautininke ir Tarybos 
Pirmininkė. J i mėgsta dirbti su j aunimu. 
Jai smagu būti gamtoje ir net miegoti 
palapinėje! Mes gyvename Detroite, o 
močiutė New Yorke, bet esam 
stovyklavę kartu Jubiliejinėj stovykloj 
1993 metais Rakė ir Tautinėj stovykloj 
1998 m., Paxton, MA. Buvo smagu 
močiutę kasdien pamatyti ir aplankyti 
per lankymo laiką. Ji yra labai gera 
skautė ir labai gera močiutė.

(Diana ir Laura Karvelytės, v.s.Lilės 
Milukienės anūkėlės)
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Aš noriu būti tokia skautė, kaip mano mamytė ir močiutė, rašo v.sl.Karina 
Balchaitė

Kai aš užaugsiu, aš būsiu rajono Vadė - si. Viktutė Balchaitė.
(Nuotraukoje: pirmoje eil.: sk.kandidatė Lina Balčaitė, ūdrytė Alytė 

Prasauskaitė.
Antroje eil.: ps.Danutė Prasauskaitė-Cline, Ramiojo Vandenyno rajono Vadė 

v.s.Birutė Prasauskienė, ps. Laima Balčienė, v.sl.Karina Balčaitė ir sl.Viktorija 
Balčaitė)

Man labai patinka būti jūrų skautu. Mes turime labai (domias iškylas ir 
stovyklas. Mano Tėvukas išmokė mane kaip sukurti laužą.

Antanas Kirkus, 10 m.
Aš esu ūdrytė. Man labai patinka stovykla. Mano Muma ir Močiutė žino daug 

stovyklinių dainų.
Viktorija Kirkutė, 8 m.
(Nuotraukoje: s.fil.Aleksas Karaliūnas, Viktorija Kirkutė, Antanas Kirkus, 

Vidurio rajono Atstovė j.s.Rūta Karaliūnaitė-Kirkuvienė, vyr.sk. Elena 
Karaliūnienė ir “Sietuvos” d-vės d-kė v.sl.Irena Kirkuvienė)

Mano vardas yra Aleksandras Thaus. 
Mano močiutė yra Irena Kerelienė. Aš 
esu jos vyriausias anūkas. Nuo šešių 
metų esu skautas “Lituanicos” tunte 
Chicagoje. Prieš kelis mėnesius gavau 
geltoną šlipsą; močiutė ir tėvukas buvo 
toje sueigoje.

Mano močiutė skautauja daug metų. 
Kai jos vaikai buvo maži, ji buvo 
“Kernavės” t. tuntininke. Po to ji ėjo 
įvairias pareigas: stovyklų viršininkės, 
rajono vadeivės, Vyr. Skautininkės 
pavaduotojos, Tarybos vice
pirmininkės. Bet ilgiausiai ji buvo 
Vyriausia Skautininke. Jos kadencijoje 
buvo 7-oji Tautinė stovykla 
Australijoje. Visa šeima važiavo. Mano 
mama (“Lituanicos” t. vadijos narė) dar 
ir dabar pasakoja apie tą kelionę. Gal 
kada ir aš galėsiu su skautais stovyklauti 
Australijoje. Prieš kelis metus su 
močiute kartu keliavome į Lietuvą. 
Buvo labai smagu ir laukiu kada vėl ten 
grįšime.

(Nuotraukoje: Andrius, Petras ir 
Aleksandras Thaus su močiute v.s.Irena 
Kereliene)

9



10 ) SKAUTO AIDAS

Mes esame Diana ir Regina Ramanauskaitės. Mūsų seneliai 
v.s. Albina ir v.s. fil. Liudas Ramanauskai labai seniai skautauja ir 
stovyklauja. Mūsų močiutei Albinai labai patinka dainuoti 
skautiškas dainas kaip mes važiuojame mašina. Jinai irgi labai 
mėgsta grybus! Jinaijuos suranda Rakostovykloje ir vašina visus. 
Mūsų senelis Liudas visą laiką dirbą ant popierių j o raštinėj e. Jisai 
tvarko pinigų reikalus dėl Vydūno Fondo ir Jaunimo Centro. Mes 
juos labai mylim ir būsime laimingos jeigu jie galės šią vasarą mus 
aplankyti stovykloje.

Šiuo nuotraukoje irgi matosi mūsų tėvelis s. fil. Donatas 
Ramanauskas, mūsų mama p.s. Rasa Ramanauskienė, ir mūsų teta 
s. fil. Renata Ramanauskaitė Borucki.

Mūsų Senoliui labai patinka šita mūsų nuotrauka su delfinu 
Šamū-Shamo-O!

Senolis yra v.s.Pranas Pakalniškis, kuris vadovauja lietuvių 
skautų garbės ženklų skyriui. Kai skautai būna apdovanoti 
žymeniu ar ordinu, mūsų Senolis tą ženklą paruošia ir pasiunčia. 
Skautiškus dalykus mes mokomės su mūsų Senoliu. Mūsų 
šeimoje mes visi užaugome Los Angeles “Palangos” ir 
“Kalniškių” tunte. Dabar mama Audra yra “Palangos” tunto 
vadijoje, tėtis Kęstas - “Kalniškių” tunte draugininkas.

Skautas Vytas Reivydas ir prit.skautė Vita Reivydaitė.

“Semiame stiprybę iš skautiškų 
šaknų”, - rašo laiške “Palangos” tunto, 
Los Angeles, tuntininkė ps.Danutė 
Barauskai tė-Mažeikienė.

T-kės Danutės seneliai - Korp! Vytis 
ir AS D garbės nariai prof. Mykolas ir 
Bronislava Biržiškai.

Apie Mykolą Biržišką lietuvių skautų 
įkūrėjas Petras Jurgėla rašo: “Lietuvos 
Nepriklausomybės Akto signataras 
1918 m. vasario 16 d. M.Biržiška, jau 
girdėjęs apie skautybę, troško, kad 
svetur prasidėjęs skautiškas lietuvių 
sąjūdis būtų tęsiamas ir Lietuvoje ...

.. .Jis buvo pirmojo lietuvių skautijos 
tunto globėjas...

...Iš lietuvių pedagogų jis pirmas 
skautybę įteisino mokykloje...”

Sesės Danutės šeima - sesės ir 
broliai skautai. Sūnūs Konradas ir 
Andrius yra prityrę skautai “Kalniškių” 
tunte ir ruošiasi Eagle Scout programai 
amerikiečių skautų organizacijoje. 
Geltošlipsė Alytė yra “Palangos” tunto 
skautė ir Cadette pas amerikietes 
skautes. “Kalifornijoje vieni nuo kitų 
gyvename toli, tai savaitgalius 
atiduodame lituanistinei mokyklai, 
skautavimui ir trupučiui laisvalaikio”- 
baigia laišką Biržiškų skautiškoji anūkė 
sesė Danutė Mažeikienė.

AN

Nuoširdus ačiū Sesėms ir Broliams 
Tėveliams, kurie atsiliepėt į prašymą 
ruošiant šiuos gražius puslapius, ačiū 
Sesėms ir Broliams Anūkėliams, kurie 
parašėte apie savo senelius skautus. 
Sekančiame “Skautų Aido” numeryje 
tikimės matyti tijų kartų skautus 
Toronte. Alė Namikienė
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KONSULAS, SKAUTAS IR... VIRĖJAS?

Jau žinome, kad Australija įdomių keistenybių kraštas, 
kur saulė per pietus šviečia šiaurėj, Kalėdos - vidury vasaros, 
o Velykos - rudenį. įdomybių yra ir Australijos lietuvių tarpe 
pvz., Lietuvos Respublikos 
gerb.gen.konsulas s.Viktoras Šliteris.

Pasitaikė gera proga su juo 
susipažinti ir pasikalbėti Lietuvių 
skautų rajono stovykloje 
“Panemunė”, š.m. sausio 6 d., karštai 
saulei spirginant ir smarkiam vėjui 
ošiant eukaliptų girioje.

Kadangi dabartinės Lietuvos 
Respublikos konsulų tarpe, turbūt, tik 
vienas gerb. V.Šliteris yra skautas, 
pasikalbėt su juo buvo įdomu.

Skautauti konsulas Šliteris pradėjęs 
1947 m. Vokietijoje, Detmold mieste, 
kur mūsų senieji “vilkai” - v.s.Krausas 
atkūrė “Skautų aidą”, o s.V.Bražėnas 
parašė gražiąją dainą “Vėjas iš rytų” 
1948 m. tautinei stovyklai įvykusiai 
Vokietijoje prie Baltijos jūros ir 
Alpėse.

Brolis Viktoras buvo per kuklus
išvardinti ilgo skautavimo žymenis bei ordinus, bet vertai 
pasididžiavo esąs skautas vytis, o visa jo šeima - taip pat 
skautai. Dukros: s.Daina - “Aušros” tunto Sydnėjuje 

tuntininkė, Audra - vyr. skautė, sūnus Viktoras - skautas 
vytis, o anūkėlė - paukštytė.

O kaip atsitiko, kad brolis Viktoras tapo nepamainomu 

Šventė Sydnėjuje! Rūta Kurtinaitienė, Rimas Kurtinaitis, Janina Vabolienė, LR 
Prezidentas Valdas Adamkus, Viktoras Šliteris, Juta Šliterienė, Artūras Poviliūnas, 
Laimutė Poviliūnienė.

skautų stovyklų virėju? Jo paaiškinimas buvo labai paprastas 
(tą esame girdėję iš ne vieno mūsų pasišventusių 
visuomenininkų) - kad reikia, na ir kad patinka. Reikėjo 
kam nors apsiimt šias nelengvas pareigas ir s.Viktoras -

LR Garbės Konsulas Sydney s.v.sViktoras Šliteris, Remigijus Gaška, LR Prezidentas 
Valdas Adamkus, Artūras Poviliūnas ir Algirdas Raslanas.

stovyklų virėjas jau 35 metai! Po tokios 
ilgos praktikos, nestebėtina, kad skautai 
giria jo gurmetiškus gabumus. Tikėkite, 
“Panemunės” stovykloje niekas 
nesimaitino tik dešrelėmis ir Coca- 
Cola.

Gen. Konsulo pareigoms Lietuvos 
Respublika s.V.Šliterį paskyrė 1994 m. 
vasario mėn. Konsulai skiriami 3 
metams, bet šiuo atveju, brolis Šliteris 
pareigose jau šešeri. Čia pasisekė 
Australijos lietuviams, nes taip svarbu 
ir patogu turėti konsulą, kuris gerai 
pažįsta savo bendruomenę ir žino jos 
reikalus.

Kons. V.Šliterio įstaiga-jo namai, o 
sekmadieniais - Lietuvių klubas 
Bankstown miestelyje, nes konsulato, 
kaip tokio, nėra.
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Konsulo darbų nemažai - įvairus ir painus “popierizmas”: 
pasai, įgaliojimai, leidimai, testamentai, turto atgavimo 
procedūros, giminių paieškos, vedybos, mirtys, taip pat 
įvairūs ryšiai su Australijos valdžia, kasmetiniai raportai 
Lietuvos Respublikai, o taip pat tarnybinės kelionės 
Lietuvon, net po 2 kartus į metus.

Daugelį metų kons. Sliteris turėjo nuosavą reguliavimo- 
kontroliavimo mašinų (switchboards) gamyklą. Tos mašinos 
naudojamos didžiųjų pastatų apšvietimo, šildymo, šaldymo, 
etc. reguliavimui.

Grįžtant prie skautavimo s.V.Sliteris pasidžiaugė, kad 
kasmet turįs arti 80 stovyklautojų. O rajono stovyklose, kaip 
šįmet, suvažiuoja iki 130. Taip pat buvo malonu išgirsti, 
kad vilkiukų ir paukštyčių prieaugis didėja, ypač atgijusi ir 
suintensyvėjusi skautų vyčių “Geležinio vilko” būrelio 
veikla.

Kadangi lietuvių skautų gausėja, tai ir stovyklavietės vis 
reikia didesnės. Šįmet “Panemunės” stovyklavietė 
nuomojama iš Australijos skautų, Camp Kariong vietovėje 
maždaug 50 km nuo Sydney.

Skautininko Vytauto Šliterio nuomone 25 proc. skautų 
vadovų kalba lietuviškai. Prie skautavimo prisideda ir kai 
kurie neseniai iš Lietuvos atvykę.

“O tėvai, atsilankę į stovyklą, turi dirbt!” - energingai 
baigė pokalbį gerb. gen. konsulas, ilgametis skautas vytis ir 
ilgametis skautiškų stovyklų virėjas - brolis Viktoras. Nors 
nesigyrė, bet esu tikra, kad jis turi “virėjo'gurmeto I laipsnio” 
specialybę. O jei tokios nėra - reikia įsteigti!

Sesė Nijolė

Skautų stovyklos virtuvėje Mark Wilson, Viktoras Šliteris ir 
Romas Kalėda.

Sydnėjaus skautai vyčiai Camp Couts stovykloje 2001 m. 
sausio mėn. Pirmoje eilėje antras ir trečias iš kairės - tėvas ir 
sūnus Viktorai Šliteriai.

Sydnėjaus 'Aušros" tuntas Vasario 16 d. po pamaldų su 
tuntininke ps.Daina Šliteryte.
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2001 M. KAZIUKO MUGĖ DETROITE

Š.m. kovo 4 dieną šika pavasarinė saulė sukvietė daug 
svečių į Dievo Apvaizdos parapijos kultūrinį centrą ir į 
Detroito “Baltijos” ir “Gabijos” tuntų Kaziuko mugę.

10:30 vai. ryto visi rinkomės šv.Kazimiero šventės 
mišioms. Skautai ir kitų organizacijų atstovai įnešė vėliavas. 
Detroito skautės ir skautai gražia rikiuote įžengė į bažnyčią. 
Mišių patarnautojomis buvo skautės kandidatės Rima 
Giedraitytė ir Diana Karvelytė ir skautas Renatas Tukys. 
Skaitinius skaitė skautė Laura Karvelytė.

Po mišių visi suėjo į didžiąją salę. Mugės atidarymui 
vadovavo “Baltijos” tunto tuntininkas s.Paulius Jankus. 
Mugę atidaryti jis pakvietė naujus skautus vyčius Edmundą 
Kasputį ir Vitą Zubricką, kurie vasario mėnesį, kartu su Phil 
Moss ir Dovu Kauneliu, Dainavoje davė skauto vyčio įžodį.

Lankytojų laukė stalai pilni įvairių rankdarbių, loterijos, 
paukštyčių parduodami širdelių sausainiai, skaučių laimės 
“žuvavimas”, brolių žaidimai. Virtuvėje visus viliojo 
šeimininkių Onutės Abarienės ir Lėlės Viskantienės su 
padėjėjomis skaniai paruošti cepelinai-didkukuliai, kugelis 
ir dešros su kopūstais. Po to galėjome užsigardžiuoti skaniais 
kepsniais ir kavute.

Turtinga Velykinė loterija-televizijos aparatas, kavos ir 
vyno krepšiai, tortai, šampanas, vaikams Velykinis 
krepšiukas, marškinėliai su parašu “Tigers” ir “Pistons” 
komandų lošėjų, ir net lietuvių krepšininkų marškiniai 
privertė visus išbandyti savo laimę. Nuoširdus ačiū 
L.S.Anužiams, M.A.Duobams, R.K.Karveliams, 
p.Leonavičiui, S.K.Miškiniams, V.P.Norkevičiams, 
R.G.Puškoriams, G.A.Rudžiams, V.Viviano ir V.Zubrickui 
už jų aukas šiai loterijai.

Dėkojame visiems, kurie aplankė mūsų Mugę ir prisidėjo 
prie jos pasisekimo. Lauksime visų kitais metais.

rk

GEGUŽIS • BIRŽELIS ( 13

T-kas Paulius Jankus praveda Kaziuko mugės 
atidarymą.

"Širdeles" parduoda paukštyčių draugininke 
Aleksa Jankutė Moss ir sesė Kristė Zombor.
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Skautės kandidatės Aleksa Miškinytė, Liana Šontaitė, Rima
Ciedraitytė, ir Diana Karvelytė dirba prie skaučių stalo.

"Norim laimėti televizijos aparatą!" - sako Svaja, Vilija, Laura 
ir Ingrida.
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Linksmos mamytės - Alma Butikienė, Lina Anužienė, 
Rūta Mikulionienė. (Detroito mugės nuotraukas atsiuntė v.s. 
Rasa Karvelienė)

Broliai Linas Kasputis ir Vitas Paskųs prie golfo 
žaidimo.

"Kiek dar cepelinų?" - klausia sesė Regina 
Puškorienė.

Velykinės loterijos traukimai - Kastytis Karvelis, paukštytė 
Monika Rudytė ir pranešėjas Saulius Anužis.
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KAZIUKO MUGE TORONTE
Apie sėkmingąKaziuko mugę Toronte rašo sesė' enairbrolis užėmė dau§ laiko’ bet visi su s>Psena dirbo ir įaugėsi 

Feliksas. pasisekimu.

Koks gražus vaizdas... Kaziuko mugės Toronte rūpintojėliai

Kaip ir kiekvienais metais, Toronte (kovo 4 d.) vyko 
tradicinė skautų,-ių Kaziuko mugė, tik šiais metais persikėlė į 
Anapilio didžiąją salę. Koks gražus vaizdas įėjus į salę - visur 
pilna vabalų ir vabzdžių, nes tai buvo šių metų tema ir kiekviena 
draugovė kiek galint gražiau ir sumaniau bandė save pristatyti. 
Čia skraidžiojo bitės, čia tykojo tarakonai, kitam kampe 
pasipuošusios Dievo karvutės, ten šv.Jono vabalėliai, žiogai, 
skruzdės, laumžirgiai, peteliškės, uodai, vandens čiuožėjai,-jos... 
Vietos buvo daug, bet reikėjo gana vietos palikti visiems mugę 
aplankiusiems, kurių buvo begalės.

Abu - “Šatrijos” ir “Rambyno” tuntai dalyvavo rikiuotėje 
Lietuvos kankinių parapijos Mišiose, ir po Mišių klebonas, 
prelatas Jonas Staškevičius, oficialiai atidarė mugę atrišdamas 
juostų mazgą. Tada prasidėjo prekiavimas - o pirkti buvo ko. 
Skautai ir skautės bei jų vadovai pardavinėjo savo gamintus 
darbelius bei mamyčių, vyr. skaučių, skautininkių (net ir kai 
kurių jūrų skautų) iškeptus pyragus. Šiais metais buvo 
nepaprastai daug namuose keptų “Napoleonų” - ir didelių ir 
mažų, galėjai pirkti visą arba dalimis, arba tik vieną gabalėlį. 
Užteko ir tradicinių grybų, kurių, mūsų žiniomis, viena 
skautininke iškepė 500! O kas gi eis namo nenusipirkęs 
riestainių?

Skautai žino kas patinka vaikams - taigi buvo galima 
nusipirkti čia pat iškeptą pizza, nachos, na ir kitų vaikų 
mėgiamų skanėstų. Didelįpasisekimą, kaip visada, turėjotėvų 
komiteto pagaminti šilti pietūs - cepelinai, koldūnai, kugelis.

Vyko įvairios loterijos - paukštyčių, skaučių, prityrusių 
skautų, tuntų ir tradicinė skautininkų,-ių loterija, kurios visi 
bilietai pilni! Buvo ir laimės šulinys, sugalvotas ir pravestas 
jūrų skautų,-ių. Daug kas bandė savo laimę ir daug kam sekėsi. 
Batų valymo stotys buvo net dvi - taigi visų batai blizgėjo!

Mugės metu grojo Romuvos stovyklos 25-čio proga įgrota 
juostelė, ir papildomai visus akordeonu linksmino 
s.v.v.sl.Saulius Simonavičius.

Ypatingas momentas tuoj po mugės atidarymo buvo 
liepsnelėms ir giliukams naujų baltų kaklaraiščių užrišimas - 
dabar ir mažiausieji galės pasipuošti kaklaraiščiu kaip jų 
vyresnieji broliukai ir sesutės. Ceremoniją pravedė “Šatrijos” 
tunto tuntininkė ps.Rūta Baltaduonytė-Lemon. “Rambyno” 
tuntininkas s.Marius Rusinas savo stipriu balsu vadovavo 
mugei raginda'mas atsilankiusius pirkti prekes bei 
pranešinėdamas laimikius.

Visiems vadovams, ypač draugininkams, pasiruošimas mugei

Skautų ir skaučių globėjo šv.Kazimiero šventė gražiai praėjo 
erdvioje Anapilio salėje. Tėvų komitetas su pirm. 
ps.O.Narušiene ir ižd. D.Karosu užėmė virtuvę ir parapijos salę 
valgyklai.

Draugovės patogiai išsidėstė aplink salę, o vidurį užėmė 
stovyklos “Romuva” stalas su pirm. j.s.R.Sriubiškiu, skautų,- 
ių tiekimo skyrius, abiejų tuntų loterija ir ps.D.Petrauskienės 
vadovaujamų giliukų ir liepsnelių gėrybių prekystalis. Scenoje 
įsikūrė skautininkų E.Simonavičienės ir K. ir J.Batūrų 
suorganizuota didžioji loterija, kurios bilietus platino v.s.V. ir
L. Sendžikai ir v.s.D.Keršienė. Lietuviškosios Skautybės fondui 
aukas rinko fondo įgaliotinis j.s.A.Empakeris ir 
v.s.M.Vasiliauskienė. Surinko $260.00

Šioje 43-je Kaziuko mugėje buvo miela pasidžiaugti visais 
vadovais ir vadovėmis, kurie parodė draugovių ryžtą Toronto 
visuomenei. Draugovių pavilijonai turėjo įvairių rankdarbių, 
kepsnių, saldainių, žaidimų ir t.t. Skautų draugovė rodė kaip 
galąsti peilius ir kirvius, ir kaip juos naudoti.

Pavilijonus įruošė:
Vyr.skaučių “Birutės” draugovė, vadovės - ps.J.Ruslienė, 

ps.D.Steponaitienė, ps.A.Škėmienė, v.s.G.Tarvydienė. 
“Birutės” d-vė yra Kaziuko mugių pradininkė Toronte; pirmąją 
mugę jos suruošė 1958 m.

Jūros skautų “Herkaus Montes” įgula, vad. j .ps.dr.EJ .Birgiola 
ir pav. ps.A.Šileika. Šalia jų - j.s.E.Namikienė su Palangos 
gintaro papuošalais.

“D.L.K.Mindaugo” skautų d-vė - s.R.Kalendra, pav.
M. Sungaila ir globėjas v.s.fil.A.Dailydė.

Skautų vyčių ir kandidatų “Romo Kalantos” d-vė. Šiuo metu 
d-vei vadovauja tuntininkas s.M.Rusinas ir ps.P.Petrauskas. 
Draugovėje visi skautai yra busimieji geri vadovai.

“Dainos” skaučių d-vė, vad. s.fil.N.Simonavičienė.
Prityrusių skaučių “Mirgos” d-vė - ps.I.Petrauskienė.
“D.L.K.Vytauto” d-vės vilkiukai su vadovais s.v.v.sl.V.Rusliu 

ir A.Janušoniu.
“D.L.K.Gedimino” prityrusių skautų d-vė 

s.fil.A.Simonavičius ir ps.P.Petrauskas.
Paukštyčių “Rūtos” d-vė su vadove vyr.sk.R.Vanagaite.
Vyr.skaučių “Vaidilučių” d-vė - v.sl.D.Bekerienė ir pav. 

Gimčiauskaitė.
Pirmą vai. po pietų atsisveikinta iki kitų metų, o taip 

išradingai išpuoštą Anapilio salę reikėjo palikti skautiškai - 
tokią, kokią rado. F.M.
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Liepsnelės ir giliukai su naujais baltais kaklaraiščiai: 
Nuotr. I.Meiklejohn

T-kė ps.Ruta Baltaduonytė-Lemon (deš) ir vyr.sk. v.sl. Ilona 
Tarvydienė parduoda loterijos bilietus. Nuotr. I.Meiklejohn

Jurų skautės prie "Vandens čiuožėjų" stalo. 
Nuotr. DSondos

Romuvos stalas Kaziuko mugėje. Nuotr. DSondos

"Rūtos" d-vės paukštytės su vadove vyr.sk.psl. Remi Vanagaite 
prie "Dievo karvučių" stalo. Nuotr. I.Meiklejohn

"Tarakonai" - vilkiukai pasiruošę prekyba. 
Nuotr. I.Meiklejohn

\ jIW’iOB
k t
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IŠLYDĖTI ...

Prit. skaučių "Mirgos" d-vės sesės baigia puošti 
"Laumžirgių" stalą. Nuotr. I.Meiklejohn

Jūrų skautas s.Antanas Šileika "Bičių" avily.
Nuotr. D.Soncios

Vytautas Šumskis mirė 2001 m. vasario 24 d.. Chicagoje. 
Jaunystėje buvo “Lituanicos” tunto skautas, priklausė 
“Margučio” radio programų jauniesiems talkininkams.

s.Romas Pakalnis mirė 2001 m. vasario 15 d.,
Waterbury, CT
Į lietuviškąją skautybę brolis Romas įstojo būdamas dešimties 

metų, 1935 m. Šiauliuose. Nuo 1949 m. gyveno Waterburyje. 
“Panerių” vietininkijai s.Romas Pakalnis vadovavo nuo 1959 
m. Taip pat priklausė Lietuvos Vyčiams.

Amerikietiškame laikraštyje labai gražiai aprašomas brolio 
Romo pavyzdingas gyvenimas. Sakoma, kad jis 50 metų dirbo 
skautybėje, apdovanotas įvairiais žymenimis. Savo namuose 
turėjęs didžiulį skautišką muziejų, kuriame buvo virš 400 
keramikos skautiškų puodukų, ženklų, kaklaraiščių ir kt. iš viso 
pasaulio.

1990 m. už ypatingus nuopelnus jaunimui per skautybę, jis 
buvo apdovanotas National Labor Federation’s George Meaney 
atžymėjimu.

v.s.fil.Audronė Tamulionytė-Lentz mirė 2001 m. balandžio 
5 d., Vilniuje.

Sesė Audronė - nuo paukštytės iki paskautininkės 
laipsnio užaugo “Gabijos” tunte Detroit, MI

Ji buvo skaučių “Vilijos” ir vyr. skaučių draugovių draugininke, 
1967 m. su ps.A.Atkočaitiene vadovavo tunto “Merkinės” 
stovyklai, o 1968 m. Tautinėje stovykloje, Rake, MI buvo 
“Gabijos” sodybos vyriausioji.

1967-1970 m. ps.fil.Audronė Tamulionytė buvo skaučių 
“Gabijos” tunto tuntininke.

Paskutiniu metu sesė Audronė gyveno ir dirbo Vilniuje ir 
priklausė Lietuvos Skaučių Seserijai.

s.Petronelė Pajaujienė, g. 1905 m. Jurbarke, mirė 2001 m. 
balandžio 14 d., Livonia, Ml

1 skautininkės laipsnį pakelta Vokietijoje.
Atvykusi į Detroitą 1949 m. įsteigė pirmąją skaučių 

“Neringos” skiltį, kuri netrukus išaugo į “Gražinos” draugovę. 
1950 m. įsteigus skaučių “Gabijos” tuntą, sesė Petronėlė buvo 
t-kės s.K.Kodatienės pavaduotoja.

s.P.Pajaujienė buvo viena iš lituanistinės mokyklos Detroite 
steigėjų.

18



GEGUŽIS • BIRŽELIS 19

LSS ARCHYVAS 2001 METAIS

Jau virš dvidešimt ar daugiau metų buvo diskutuojamas 
reikalingumas įsteigti LSS archyvą gausios skautiškos veiklos 
dokumentų sukaupimui ir apsaugojimui. Buvo steigiamos 
archyvo komisijos, kurios bent iškeldavošįreikalingumą, o 
kitos jau pradėjo dokumentų surinkimą. Didžiausia kliūtis 
buvo nuolatinių patalpų neturėjimas. Kituose archyvuose 
esanti skautiška medžiaga nebuvo kataloguojama ir 
neprieinama panaudojimui, bet jos atgauti šiuo metu taip 
pat neįmanoma.

Dabartinis LSS ARCHYVAS buvo pradėtas steigti apie 
1981 -83-sius metus, sukaupus jau turimus skautiškos veiklos 
dokumentus Jėzuitų namo, esančio prie vienuolyno 
Chicagoje, kambaryje. A.a. A.Saulaičiui su dukra ir jos vyru 
keliantis iš Chicagos į Oakville, CT, buvo gauta dar dešimt 
dėžių įvairios literatūros ir raštų iš 1918' 1940 m. skautiškos 
veiklos Lietuvoje. Jau turimiems dokumentams ir naujai 
gaunamiesiems reikėjo didesnių patalpų. Tame name 
išnuomavome du kambarius už kuriuos iš LSS iždo 
mokėjome metinę nuomą. Buvo nupirktos naudotos 
lentynos ir J.Paronis su skautų vyčių talka sudėjo dėžes į 
lentynas, kad būtų galima nuspręsti reikalingų patalpų 
didumą nuolatiniam archyvo tvarkymui. Nuomojami du 
kambariai nebuvo pakankami rimtam archyvo darbui.

Skautams gavus patalpas 1991 m. Pasaulio Lietuvių Cen
tre (PLC), Lemonte, dėžės ir lentynos buvo perkeltos ir 
laikinai sudėtos PLC sandėlyje. Sąjungai pasirašius patalpų 
nuomavimo sutartį su PLC valdyba, bendromis skautų 
lėšomis pasamdėme kontraktorių įrengti patalpas 
skautiškoms institucijoms. Jas čia turi Chicagos skautų ir 
skaučių tuntai, Vydūno fondas ir LSS archyvas. Po bažnyčia 
minimi vienetai turi užrakinamus sandėlius. PL Centrui 
mokame metinę nuomą LSS vardu, o kiekvienas vienetas 
sumoka į bendrą patalpų iždą pagal užimamo ploto didumą.

Archyvo dokumentus rūšiuojame metų eilės tvarka pagal 
institucijas: Taryba-Pirmija, Brolija, Seserija ir A.S.S. Nuo 
1991 m. gauname vis daugiau archyvinės medžiagos. Tačiau 
joje yra nemažai spragų, nes daugelis buvusių kadencijų 
pareigūnų nėra pristatę namuose laikomos dokumentacijos. 
Archyve turime pilnus “Skautų Aido” ir “Mūsų Vytis” 
komplektus, pertekliumi dalinamės su Lietuvos skautais, bei 
kitomis institucijomis. Kai kuri skautiška spauda ir 
dokumentai siekia skautų įsteigimą Lietuvoje.

Archyvo pradiniuose darbuose, tvarkyme ir perkėlime 
J.Paroniui ir S.Miknaičiui talkino R.Fabijonas, 
T.Kybartienė, Albinas ir Birutė Sasnauskai, J.Miknaitienė 
ir A.Karaliūnas. Medžiagos rūšiavimą nuo pradžios tvarkė 
to meto Pirmijos narys J.Paronis, o nuo 1997 m. įsijungė 

A.Levanas. Iki 1999 m. vidurio jiedu sukatalogavo skautišką 
periodinę spaudą. Per sekančius vienus su puse metų 
S.Miknaitis ir A.Levanas sukatalogavo LSS Tarybos- 
Pirmijos ir Brolijos dokumentus.

Šiuo metu R.Puodžiūnas tvarko gausius nuotraukų 
rinkinius. J.Kirvelaitis rūšiuoja sk. knygas, vėliavas, gaires 
ir sk. memorabiliją. S.Miknaitis kataloguoja Seserijos 
dokumentus ir, su numatoma talka, iki 2002 m. pabaigos 
turėtume užbaigti Seserijos ir Akademinio Skautų Sąjūdžio 
dokumentų sutvarkymą. Archyve dirbame dvi dienas 
savaitėje iš viso apie 10 valandų. Archyvą finansuoja 
Lietuviškosios Skautybės Fondas per LSS Pirmiją. Šiuo metu 
naudojamės ASS paskolintu kompiuteriu. Reikia pirkti 
kopijavimo mašiną, nes turimos dvi senos mašinos nuolatos 
sugenda. Išlaidas stengiamės riboti, tačiau nuomos 
mokėjimas, nuolat reikalingos dėžės, viršeliai, archyviniai 
vokai ir kitos raštinės išlaidos pareikalauja nemažų išteklių.

LSS Archyvo tikslas yra apsaugoti sąjungos dokumentus, 
nes kitaip jie dingtų laiko užmarštyje privačiuose namuose. 
Dėl to, prašome visus buvusius ir esamus sk. pareigūnus ir 
darbuotojus ar jų šeimų narius, pranešti mums apie turimą 
sk. medžiagą. Galima ją siųsti ar pristatyti:

LITHUANIAN WORLD CENTER - LSS ARCHYVAS 
14911 E. 127 th. St.
Lemont, IL 60439

Galite kreiptis telefonu: S.Miknaitis 630-985-1820 
Laukiame Jūsų atsiliepimo.

S.Miknaitis
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AR PAŽĮSTATE VILKUS?

Ar pažįstame vilkus? Turime gerą progą sueigoj e 
supažindinti skautus su vilkais. Čia pateikiami klausimai ir 
atsakymai, kuriuos galima pritaikyti įvairaus amžiaus 
žmonėms. Paukštytėms ir vilkiukams galima sutrumpinti 
“egzaminą”, skautėms ir skautams dar galima pakalbėti apie 
gamtą, žmogaus vaidmenį gamtoj e, ekologiją ir t.t. 
Akademikai gali giliau studijuoti gyvulių priežiūros mokslą 
(wildlife management) ir politiką.

Bendra apžvalga

Kiek vilkų rūšių (species) yra Šiaurės Amerikoje?
Viena, dvi, trys ar keturios?

Amerikoje yra dvi vilkų rūšys. Pilkieji vilkai (ang. - grey 
wolf, lot. -canis lupus) gyvena Kanadoje ir JAV šiaurinėse 
valstijose, pvz. Minnesota, Wisconsin, Idaho. Raudonieji 
vilkai ( ang. - red wolf, lot. - canis rufus) gyvena North 
Carolina. Prieš europiečiams atvykstant į Ameriką, vilkai 
gyveno beveik visoje Siaurės Amerikoje. Pažiūrėkit į 
žemėlapius.

Kiek dantų turi vilkas?
22,32,42 ar52?

Vilkas turi 42 dantis. Suaugęs žmogus turi 32. Dantų 
skaičius nenustato kas kam pavojingesnis. Žmonės vienu 
metu beveik išnaikino visus vilkus JAV-se. Neskaitant 
Alaskos, prieš 35 metus visoje Amerikoje buvo belikę 350- 
700 vilkų. Kanadoje ir Alaskoje vilkų skaičius buvo ir tebėra 
daug didesnis.

Kurioje Amerikos valstijoje randasi didžiausias vilkų skaičius?
Alaskoje, Kalifornijoje, New Yorke ar Texas?

Alaskoje skaičiuojama net 10,000 vilkų, Minnesotoje - 
apie 2,500. Kitose valstijose yra mažiau. Tik 85 raudonieji 
vilkai išlikę atviroje gamtoje. Visi jie gyvena North"Carolina 
valstijoje.

Vilkų gaujos ir vilkiukai

Kokio didumo būna vilkų gaujos (ang. - pack) ?
2-4, 5-10 ar 11-15 vilkų?

Dažniausiai tarp 5 ir 10 vilkų gyvena vienoje šeimoje. Jeigu 
gaujos skaičius viršija 10 vilkų, vienas ar du vilkai palieka 
gaują ir bando prisijungti prie mažesnės, arba sukuria naują 
gaują. Šeimos vadovai vadinami “alfa vilkas” ir “alfa vilkė” 
(ang. - alpha male, alpha female).

Vilkas - dažnai yra skautų 
skilties pavadinimas. 
Jaunesniuosius skautus 
vadiname vilkiukais!

Kiek dienų laukiasi vilkiukų jų motina?
43,63,83 ar 103 dienas?

Vilkiukų motina laukiasi 63 dienas. Paprastai tik alfa vilkė 
susilaukia vilkiukų. Laukimo laikotarpyje vilkė pasiruošia 
urvą (ang. - den), kuriame gimdo. Urvas būna sausoje 
vietoje, netoli maisto ir vandens. Motina dažniausiai 
susilaukia 4-6 vilkiukų per metus.

Per kiek laiko vilkiukas užauga?
3ar 6 mėnesius, 1 ar 3 metus?

Vilkai pilnai subręsta per 3 metus. Kai vilkiukai gimsta, jie 
sveria tik vieną svarą (0.5 kg). Pirmąsias savo savaites jie 
gyvena urve su motina. Po to jie pradeda bėgioti lauke. Visa 
vilkų gauja prižiūri ir augina vilkiukus. Kai vilkiukams 
sueina 6 mėnesiai, jie jau atrodo suaugę, bet dar nesubrendę. 
Pusė vilkiukų nesulaukia pirmų metų dėl įvairių priežasčių. 
Vilkai gyvena tik 6-8 metus, nors yra ir senesnių vilkų.
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Vilkų maistas Vilkai Lietuvoje

Kokius gyvulius medžioja vilkai?
Vilkai ėda panašiai kaip ir meškos, net žuvis; ar minta 
uogomis ir žolėmis, ar ėda mėsą, ypatingai medžioj a stirnas?

Vilkai yra mėsėdžiai (ang. - carnivores). Vilkai medžioja 
laukinius gyvulius su kanopomis (ang. - hoof), pvz. stirnas, 
elnius ir t.t. Kai pritrūksta maisto, vilkai pradeda medžioti 
kitus gyvius. Pasitaiko, kad vilkai užpuola karves, avis ir 
kiaules ūkiuose. Yra svarbu išsaugoti vilkų plotus, kuriuose 
sveikai augtų stirnos, elniai. Tada vilkai nepuola ūkio 
gyvulių.

Kokį žemės plotą galima laikyti vienos vilkų gaujos rajonu? 
5'50,50450 ar 150-1000 kvadratinių mylių?

Vienai vilkų gaujai reikalingas 50-150 kvadratinių mylių 
plotas. Jame jie gali surasti užtenkamai maisto. Vilkai 
medžioja labai jaunus arba senus ir sergančius gyvūnus, nes 
tokie lengviau sugaunami. Sveikos stirnos ir panašūs 
gyvuliai stoja į kovą prieš gaują ir bando vilkams įspirit ir 
juos sumindyti. Jei užpultas gyvulys pasipriešina, vilkai 
greitai pasiduoda ir bėga ieškoti kito. Jeigu norim, kad vilkai 
išliktų gamtoje, reikia prižiūrėti, kad jie turėtų užtenkamai 
vietos laisvai gyventi.

Kiek maisto suaugęs vilkas gali suėsti iš karto?
4svarus, 10,15 ar 20 svarų?

Vilkas gali suėsti net 20 svarų (9 kg) mėsos iš karto. Vilkai 
nesilaiko nustatyto ėdimui laiko. Kartais jie net savaitę 
neėda, kol vėl susimedžioja sau maisto. Metų bėgyje suaugęs 
vilkas suėda apie 15-20 stirnų.

Kiek vilkų yra išlikę Lietuvoje?
100-200,500-600 ar 1000 vilkų?

Lietuvoje gyvena apie 600 vilkų. Latvijoje gyvena gal 900, 
o Baltarusijoje - virš 2000 vilkų. Lietuvoje ir kituose 
kraštuose medžiotojai gali legaliai šaudyti vilkus sporto 
tikslui. Neskaitant Alaskos, Amerikoje vilkus galima šaudyti 
tiktai įrodžius, kad vilkas užpuolė ūkio gyvulį. Tuo atveju, 
valdžios pareigūnai suseka ir nušauna vilką, bet Amerikoje 
vilkus medžioti sporto tikslais yra draudžiama.

Kuris Lietuvos didvyris susapnavo geležinį vilką ir įkūrė 
Lietuvos sostinę Vilnių?
Gedimias, Mindaugas, Smetona aršv.Kazimieras?

Didysis Lietuvos kunigaikštis Gediminas susapnavo 
staugiantį geležinį vilką. Krivis Lizdeika jam išaiškino sapną 
ir jis pradėjo statyti Vilniaus pilį ir miestą apie 1323-sius 
metus.

Oragami Rankdarbis

5. 6. 7. 8. 9.
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"SIETUVA" LEMONTE

“Sietuvos” draugovės malda

Palaimink, Viešpatie, seses
Suėjusias Tavo vardu 

Tarnauti Lietuvai ir žmogui
Bendrom jėgom kartu.

Težydi mūsų “Sietuva”
Bujoja skautiški darbai 
Tejungia širdis Lietuva 

Džiaugsmu tevirsta mūs vargai.

"Sietuvos" d-vė Lemonte. Sėdi: S.Jelionienė, BVindašienė, d-kė 
I.Kirkuvienė, VKliknienė, BVilutienė, J.Kerelienė. Stovi: 
A.Martienė, L.Krutulienė, D.Bilaišienė, L.Kazėnienė, B.Podienė, 
N.Kaveckienė, I.Galinienė, J.Mozoliauskienė, D/itkienė, 
R.Fabijonienė, A.Sakalaitė.

Susimąstymo diena

O Viešpatie, Tavo vardu 
Mes nešam šypseną vilties, 
Palaimink mus visas kartu 

Ir mūsų triūsą ateities.

Sesė B.Vindašienė

“Sietuvos” draugovės sueigoje malda ir tylos minute buvo 
pagerbtos visos mirusios sesės ir broliai skautai.

Skautų susimąstymo diena paminėta prisimenant 1946 m. 
Vokietijoje v.s.Kazio Palčiausko primintus žodžius: “Turėk Dievą 
širdy ir atmink savo šūkį Budėk! ”. Šioje sueigoje “Sietuvietės” turėjo 
progą pakartoti skautų įstatus ir dvasiniai atsigauti. Dainos, 
pasisakymai ir diskusijos sudarė nepaprastai malonią, skautišką 
nuotaiką.

Sueigą baigėme su “Ateina naktis”
d-kė I.Kirkuvienė

GRAŽUS PRISIMINIMAI "ŠATRIJOS RAGANOS" BŪRELYJE

Vasario 22 - pasaulio skaučių susimąstymo dienoje, vienuolika 
“Šatrijos Raganos” būrelio skautininkių Hamiltone susirinkome pas 
būrelio vadovę s.A.Vilimienę, kuri ir vadovavo sueigai.

Sustojusios ratu sueigą pradėjome būrelio šūkiu. Prie uždegtos žvakės, 
sesei Vilimienei skaitant eilėraštį, tylos minute prisiminėme plačiame 
pasaulyje išsisklaidžiusias skautes ir pagerbėme jau mirusias.

Sueigos metu sesė ps.fil.G.Breichmanienė paskaitė labai įdomius savo 
jaunystėje skautybės pradžios žingsnių prisiminimus, kai ji Vilkaviškyje, 
būdama trečiame pradžios mokyklos skyriuje, įstojo įskaūčiųeiles. Taip 
pat papasakojo apie pirmąją stovyklą prie Vištyčio ežero, kai ji jau buvo 
gimnazistė.

Buvo aptarta ateinanti Kaziuko mugė, kuri Hamiltone bus po pamaldų
sekmadienį balandžio 1 d. Jaunimo Centre. Vaišinantis prie sesės "Šatrijos Raganos" būrelio
Vilimienės paruošto užkandžių stalo, smagūs pašnekesiai teikė daug juoko. skautininkės Vasario 16 šventėje.
Sekanti sueiga bus balandžio 25 d. pas sesę v.s.A.Pietrantonio.

Vasario 18 d., sekmadienį, skautininkės kartu su skautais ir kitomis lietuvių 
organizacijomis Hamiltone dalyvavo šv.Mišiose švenčiant Vasario 16-ąją ir po 
pamaldų dalyvavo bendroje “Širvintos” ir “Nemuno” tuntų sueigoje.

Reg.B.
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CLEVELANDO ŽINIOS
2001 m. sausio 8 d. skaučių “Neringos” tunto 

tuntininkės pareigas perėmė s.fil.Virginija Juodišiūtė 
Rubinski. Ji ilgus metus tunte vadovavo draugovėms 
ir ypatingiems renginiams. į tuntininkės pareigų 
perdavimo sueigą susirinko didelis būrys 
skautininkių, židiniečių ir tėvelių. Aštuoneris metus 
co-tuntininkių pareigas ėjusias s.Livią Pollock ir 
s.Viliją Nasvytytę-Klimienę tunto sesės nustebino 
įdomiais “AČIŪ” plakatais. Sesės Livia ir Vilija lieka 
ir toliau talkinti tuntui.

Sueigos metu sesė Nijolė Pollock davė skautės 
įžodį. Sesės Ramunė ir Ernesta Bartuškaitės, Malissa 
Bambic, Monika Juodišiūtė ir Lina Bonda tapo 
kandidatėmis į jaunesniąsias skautes. Liepsnelė Sara 
Verbyla Puškorius gavo baltą liepsnelių kaklaryšį.

GEGUŽIS • BIRŽELIS ( 23

Jaun. skautės Eglė Širvinskaitė, Alytė Čepulytė, Monika 
Čepulytė ir Adrija Traškaitė ruošia mugei rankdarbius. 
Nuotr. M.Juodišiaus

Naują skautę geltonšlipsę Nijolę Pollock sveikina 
d-kė Veronika Traškaitė.
Nuotr. M.Juodišiaus

"Neringos" tunto perdavimo apeigos. Naujoji t-kė s.filVirginija 
Juodišiūtė-Rubinski priklaupusi prie vėliavos, kurią laiko 
s.Livia Pollock ir sVilija Klimienė. Nuotr. Ed.Klimo

Sesė Nijolė Pollock rodo kaip raportuoti 
Neriai Klimaitei ir Alytei Čepulytei.

Nuotr. M.Juodišiaus
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"ŠATRIJOS" IR "RAMBYNO" TUNTŲ VADOVAI

Lietuviai skautai ir skautės Kanadoje oficialiai priklauso 
prie Kanados skautų ir skaučių, ir tuomi vadovai ir vadovės 
turi baigti bent pirmąją dalį Gilvelio kursų.

Pirmosios dalies kursus pravesti lietuvių tarpe buvo 
paprašyta ps.fil.Irena Petrauskienė (Scouts Canada trenerė), 
padedant v.s.Romui Otto, s.Ričardui Kalendrai bei s.Nijolei 
ir s.Algiui Simonavičiams. Jiems padėjo keturi kanadiečiai 
vadovai.

Iškilmingoje Nepriklausomybės šventės sueigoje 
Vyriausias Skautininkas v.s.Romas Otto ir ps.Irena 
Petrauskienė įteikė “krepšiukus” visiems baigusiems. Jų buvo 
25: Eimutis Jonas Birgiolas, Jonas Birgiolas, Paulius 
Didžbalis, Arūnas Dailydė, Kristina Dambaraite-Janowicz, 
Tomas Jonaitis, Darius Juknavičius, Romas Juknavičius, 
Veronika Kulikauskaitė, Vic Kulikauskas, Rūta 
Baltaduonytė'Lemon, Veronika Lemon, Elena Namikienė, 
Steve Osmak, Antanas Pacevičius, Dana Petrauskaitė, 
Kristina Petrauskaitė, Petras Petrauskas, Andrius Povilaitis, 
Andrius Rusinas, Paulius Sergautis, Elzė Simonavičienė, 
Saulius Simonavičius, Dainius Šileika, Jessica Thorn.

Tur būt retai kada tokie atsiekimai yra gaunami tuo pačiu 
metu močiutės ir jos anūko, - t.y. s.v.v.si.Sauliaus 
Simonavičiaus ir s.Elzės Simonavičienės.

Gilvelio kursų antrąją dalį baigę gauna kaklaraištį bei 
“beads”. Tokių jau yra nemažai Toronte, bet bus daugiau, 
kai aukščiau išvardintieji užbaigs antrąją dalį.

"Šatrijos" ir "Rambyno" tuntų Kūčios 2000 m. Toronte. Iš k.: 
Kanados raj. Vadė v.s. Rūta Žilinskienė, U. Bleizgienė, svečias 
iš Lietuvos - diakonas Liudas Miliauskas, LSS evengelikų 
skautc/yčių dvasios vadovas v.s.kun.Algimantas Žilinskas. 
Stovi Indrė Ramanauskaitė Paškauskienė. Nuotr.
I.Meiklejohn

Gilvelio mokyklos "krepšiuką" vyr.sk.psl.Jessicai Thorn įteikia 
ps.fil.Irena Petrauskienė.
Nuotr. I.Meiklejohn

2001-jų metų Susimąstymo dienos sueigos Toronte dalyvės.
Nuotr. ps.DSteponaitienės
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"ŠATRIJOS" TUNTAS TORONTE

Vasario 16-oji

“Šatrijos” skaučių tuntas, kartu su “Rambyno” tuntu, 
atšventė Nepriklausomybės šventę savo iškilmingoje 
sueigoje vasario 11d. Sueiga prasidėjo iškilmingomis 
Mišiomis Lietuvos kankiniųparapijoje (Mississauga). Mišios 
buvo atnašautos prelato Jono Staškevičiaus, skaitinys 
atliktas v.s.Felikso Mockaus. Po Mišių įvyko sueiga Anapilio 
didžiojoje salėje, kurioje taip pat dalyvavo LSB Vyriausias 
Skautininkas v.s.Romas Otto. Perskaitytas Seserijos 
Vyriausios Skautininkės sveikinimas, vyko įvairūs 
apdovanojimai bei vienos skautės (Viktorijos Stonkutės) 
įžodis. Iškilmingoji sueiga užbaigta tradicine “Ateina naktis”.

Susimąstymo dienos sueigoje Viktorija Yčaitė, Renata 
Simonavičiūtė ir Vaida Simonavičiūtė.

Mokomės šokti estišką šokį Susimąstymo dienos sueigoje.
Nuotr. ps.DSteponaitienės
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"Šatrijos" tunto, Toronte, vyr. skautės kandidatės bei 
prityrusios skautės su kandidačių programos vedėja 
ps. Krist i na Dambaraite-Janowicz Vasario 16 iškilmingoje 
sueigoje. Nuotr. I.Meiklejohn.

Susimąstymo sueiga

“Šatrijos” tunto skautės Toronte jau seniai atžymi šią dieną 
su kitatautėm skautėm. Pradžioje bendros sueigos vykdavo 
su estėmis, latvėmis, ukrainietėmis, lenkėmis ir vengrėmis, 
tačiau jau apie 10 metų kai susirenka tik baltietės skautės. 
Šeimininkėmis būna kas met kita tautybė, rotacine tvarka.

Šiais metais lietuvaitėms išpuolė pakviesti estes ir latves 
pas save. Susimąstymo sueiga vyko, kaip įprasta, vasario 22 
d. Lietuvių namuose. Susirinko gražus būrys lietuvių bei 10 
latvių ir 8 estės, viso - 45 dalyvės. Programą sudarė s.Nijolė 
Simonavičienė, o jai vadovavo ps.Kristina Dambaraite- 
Janowicz bei s.Dalia Steponaitienė, nes jų priežiūroje vyr. 
skautės kandidatės, kurios įvykdė šio vakaro programą. 
Vaišėmis rūpinosi “Birutės” draugovė.

Pakaitomis vyr. skautės kandidatės supažindino visas 
dalyves su susimąstymo dienos reikšme, Lady Baden Powell 
istorija, tarptautinio ženkliuko reikšme. Programoje taip pat 
buvo įjungta keletas maldų. Daug pasisekimo turėjo latvių 
pravestas žaidimas kaip surišti ir atrišti mazgą, sudarytą iš 16 
skaučių rankų (t.y. 32 rankų!) Narpliojimas vyko su 
didžiausiu entuziazmu, o ypač didelis džiaugsmas kai 
pavykdavo mazgą atrišti! Estės išmokė visas kaip šokti vieną 
iš jų tautinių šokių - atrodo nesunku, o visvien kai kurios 
sesės sugebėdavo ne į tą pusę suktis ir tuo būdu visai 
pasimesti!

Užbaigta su tradicine nakties malda - “Ateina naktis”, ir 
po to pasivaišinta suneštais užkandžiais ir pyragėliais. Estės 
ir latvės skautės ypač susižavėjo mūsų sesių iškeptais grybais. 
Taip ir praėjo jaukus pabendravimas, sutariant, kad kitais 
metais vėl pasimatysime susimąstymo dienos proga.
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TRUMPAI ...

Estės skautės su vadove El in. Nuotr. ps.DSteponaitienės

Žvakutes uždega latvės skautės. Nuotr. I.Meiklejohn

Lietuvių organizacijų taryba, Worcester, MA, kurios 
pirmininku yra v.s.fil.Petras Molis, surengė gražią 
Vasario 16 šventę šv.Kazimiero parapijoje. Taryboje 
aktyviai dirba LSS nariai - Romas Jakubauskas, Danutė 
Marcinkevičiūtė, Algis Glodas.

Cape Code, MA, Lietuvių Bendruomenės apylinkė, 
vadovaujama v.s.Reginos Petrutienės, surengė Vasario 
16 šventę Craigville vietovėje.

St.Petersburg, FL, Lietuvių Bendruomenės pirm. 
s.Vida Meiluvienė mokytojauja ir “Saulės” lituanistinėje 
mokykloje.

v.s.Amanda Muliolienė, Cleveland, OH, LR 
prezidento V. Adamkaus buvo apdovanota Gedimino 1 
laipsnio ordinu už ypatingą įnašą Lietuvos mokyklų 
kompiuterizavime.

s.v.v.sl.Antanas Laukaitis, Sydney, Australijoje, už 
ypatingus nuopelnus lietuvių jaunimui ir sportui, LR 
prezidento V.Adamkaus buvo apdovanotas Gedimino 
ordinu.

“Palangos” vietininkijos skautų choras, vadovaujamas 
v.s.Eugenijos Bacevičienės, dainavo Sao Paulo, 
Brazilijoje, lietuvių Vasario 16 šventėje. Pianinu chorui 
akompanavo Rozana Tumaitė, gitara - Markus Lipas.

Dar vienas skautas - LR Garbės Konsulas!
s.fil.Jurgis Jurgutis, buvęs “Baltijos” skautų tunto 

tuntininkas 1979-1983 metais, šiais-2001 m. paskirtas 
Lietuvos Respublikos Garbės Konsulu Detroite.

2000 metais ps.fil.Tamara Vingilienė, Sydney, buvo 
apdovanota valstybiniu Order of Australia medaliu. 
Sesė Tamara priklauso Svdnėjaus skautų židiniui.
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• Skoutixi/ Lietuvoje/ •

Viešvėnuose prie paminklo Paulius 
Kniuras davė skauto įžodį.
Kaklaraišti užrišo s.M.Raštikis, 
dešinėje - šventės komendantas 
prit.sk. Aivaras Žukauskas.

Pasakų vakaro skilčių pasirodymai, 2001 m. 
vasario 17 d. Viešvėnuose, Telšių rajone.

SMAGU NE TIK PASAKOJE!

1918 m. vasario 16-osios nepriklausomybės paskelbimas 
yra neginčijamai vienas svarbiausių įvykių Lietuvos 
istorijoje. Šią datą kasmet mini visi lietuviai. Skautams ši 
data taip pat labai svarbi. Kasmet,prisimindami tai kas įvyko, 
Telšių skautai, šios šventės proga organizuoja stovyklas ir 
minėjimus.

Šiais metais skautai ir norintys jais tapti rinkosi į Viešvėnų 
miestelio mokyklą. Ja naudotis leido šios mokyklos 
direktorius J onas Petrauskas. J is ir Viešvėnų seniūnas Petras 
Varnelis suteikė visapusišką pagalbą, tam, kad kiekvienas 
atvykėlis pasijustų kaip namie. Už tai esame jiems labai 
dėkingi. Susirinkusiųjų buvo išties nemažai, net 91. Galėjai 
sutikti jaunimo iš Viešvėnų, Kuršėnų, Mažeikių, Luokės, 
Pavandenės, Judrėnų, Kūlupėnų, Alsėdžių ir Telšių.

Stovykla atidaryta iškilminga rikiuote. Po jos, visi 
išskubėjo į netoliese esantį mišką. Ten buvo surengtas 
žaidimas. Dar nespėjus sutemti, pačiam miestelio centre, 
skautų įžodį davė viena sesė ir keturi broliai. O vakare visi 
kas tik norėjo galėjo parodyti tai, kaip moka vaidinti, šokti, 
dainuoti. Be to, miestelio seniūnas įdomiai papasakojo apie 
Viešvėnus ir visas apylinkes.

Sekančią dieną išklausę šv.Mišias, visi po truputį pajudėjo 
namo, į savo gimtus miestus ir miestelius. Malonu, kad daug 
žmonių moka šią dieną savaip paminėti, kad dar kai kuriuose 
iš mūsų dega patriotiškumo ir tautiškumo liepsnelės.

Tegul kasmet vis mažiau atsiranda namų, kuriuos Vasario 
16-tąją nepuošia trispalvės.

Brolis Andrius

JAUNIMAS BENDRUOMENEI

Telšių skautų tuntas laimėjo Valstybinės jaunimo 
reikalų tarybos ir Telšių rajono savivaldybės konkursą 
“Jaunimas bendruomenei”. Apie įvairias jaunimo grupes, 
organizacijas veikiančias Telšiuose buvo išleistas leidinėlis 
“Telšių rajono ‘Apskritojo stalo’ nevyriausybiriės jaunimo 
organizacijos”, kurio pristatymas visuomenei įvyko sausio 
12 d. Šventėje dalyvavo labai daug jaunimo, vadovavo 
Telšių skautų tunto vadovas kun.s.Vilius Viktoravičius. 
Šventės dalyviai: “Žemaitės" gimnazijos moksleivių grupė
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“Manzana”, Maironiečiai, moksleivių klubas “Verpetas”, 
šv.Antano Paduviečio Kolpingo šeima, klubai “Varnelė”, 
“Sniego gniūžtė”, “Ultrafantazija”, maldos grupelė “Takelis”, 
ateitininkai, skautai ir LSS Telšių apskrities šaulių rinktinė.

Vyko įspūdingi organizacijų pasirodymai, žaidimai 
ir dainos. Šventę baigiant visi dalyviai, “Manzanai” 
vadovaujant, dainavo “Būkim draugais”.

SUSIMĄSTYMO DIENA VILNIUJE
Susimąstymo dienos šventėje, vasario 22 d. 

v.s.fil.Antanas Saulaitis, S.J. atnašavo šv.Mišias už visus 
skautus šv.Jonų bažnyčioje. Šioje šventėje dalyvavo netoli 
400 narių iš visų Lietuvoje veikiančių skautų organizacijų.

Giesmes gitaromis ir vargonėliais palydėjo lietuvių 
ir lenkų skautų grupelė; vienas skaitinys buvo skaitomas 
lenkiškai.

Šventė pradėta rikiuote Vilniaus universiteto 
kieme. Dalyvavo 12 vėliavų.

(Brolis Saulaitis c-paštu pasveikino ir apie šią šventę 
pranešė ir kituose kraštuose gyvenantiems lietuviams 
skautams. AN)

Visos Lietuvoje veikiančios skautiškos organizacijos rikiuojasi 
bendrai Susimąstymo dienos šventei 2001 m. vasario 22 d. 
Vilniaus universiteto kieme. Nuotr. v.s.l.Laučienės

PAS VILKIJOS SKAUTUS
Vilkijos vidurinėje mokykloje skautams vadovauja

l. Valatkevičicnė ir A.Polonskienė. Veikia dvi draugovės. 
Kadangi klebonas Leonas Kalinauskas skautams labai 
padeda, tai daug renginių vyksta parapijoje, bažnyčioje. 
Skautai yra pratinami prie gerojo darbelio. Atsidėkodami 
už teikiamą jiems paramą, jie gamina žaislus, kuriuos 
klebonas dovanoja parapijiečių vaikučiams.

Kaune vykusiame Eucharistiniame kongrese 2000
m. , vaikų dienos renginiuose budėjo ir Vilkijos skautai.

Adresai:
v.s.A.Saulaitis atsiuntė “Skautų aidui”
Lietuvos Skautijos adresus

E-paštas: skautaię takas.lt
Tinklalapis: www.omnitel.net./skautai
Būstinė: Gedimino g. 13, LT-3000 Kaunas

Tel. iš užsienio 370-7-20-17-96

Vilkijos skautųjų vadovė gieda giesmes kartu su visais 
'Advento žvaigždė" vakare, 2000 m. gruodžio mėn.

Kaziuko mugėje Vilniuje Liet. Skautijos jaunimas siūlo 
skautišką arbatą ir informacinius lapelius apie skautavimą 
šalia šv.Kazimiero bažnyčios. Nuotr. v.s.l.Laučienės
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STOVYKLA, STOVYKLA !
Skautų stovykla yra miškų mokykla. Skautas stovyklauja, 

kad išmoktų savimi rūpintis gamtoje, išmoktų virti, statyti 
ir pan.

Vilkiukų stovykla tų tikslų neturi. Vilkiukų stovyklos 
programa yra visai kita. Vilkiukų stovyklos tikslas - duoti 
progos vilkiukui pagyventi stovykloje, kuri yra ir atostogos, 
ir šventė.

Žaidimai, darbeliai, laužai, specialybės, maudymasis, 
trumpos iškylos, gamta, pasakojimai - tai vilkiukams 
tinkama programa. Žiūrėti, kad kiekvienas vilkiukas 
dalyvautų. Palikti užtektinai laiko poilsiui, o vakare laiku 
atsigulti.

! Varžybų perdidelis pabrėžimas gali negerai paveikti 
berniuką, kuris yra lėtesnis. Nors jis gali sueigoje, ar trumpoje 
iškyloje tai pergyventi, ilgesnėje stovykloje pasidaro 
neįmanoma.

I Stovyklos metu vadovas turi sekti, ar atsiranda berniukų, 
kurie kuo nors susirūpinę. Savo supratimu ir pritarimu, jis 
gali padėti nugalėti nesugebėjimo, svetimumo ar silpnumo 
jausmus.

Stovykla, iš tikrųjų, yra žmogiško pergyvenimo turtas: 
gamtos grožis ir didybė,

broliškas skautų jausmas ir iš to sekanti vienybė, 
tam tikras dvasinis atbudimas.

įdomiausia skautybės programos dalis yra stovyklavimas. 
Ji geriausia savarankiškumo mokykla. Patyrusi skautė sugeba 
patogiai įsirengti stovykloje, ji nejaučia jokio sunkumo, jai 
nieko netrūksta.

Gamtos prieglobstyje praleistos dienos grūdina 
jaunuolės kūną ir kilnina sielą. Pats skautybės įkūrėjas Rob- 
ert Baden-Powell pasakė: “Tas negali būti tikras skautas, 
kuris nepraleido keleto nakčių po atviru dangumi.”

Stovykloje išmokstam bendrai dirbti ir džiaugtis. 
Skautės išmoksta savarankiškumo, drausmės, punktualumo, 
atsakingumo^ kuklumo ir geros nuotaikos, o jų vadovėms 
geriausia proga pažinti, suprasti ir lavinti savo skautes.

( “Skautybė Lietuvaitei”)

! Nauja stovyklautoja. Pirmą kartą stovyklaujant miške 
ir būnant palapinėje su mažai pažįstamomis mergaitėmis, 
kiekvienai gali būti ilgu, neramu ir net baisu. Reikia stengtis, 
kad naujos stovyklautojos būtų įtrauktos į darbą, kad 
neturėtų laiko nuobodžiauti. Reikia dažniau su jomis 
pasikalbėti, pajuokauti, paaiškinti, parodyti.

(“Sese, Budėk!”)

(“Budžiui, red.A.Saulaitis,S,J)

Karšta arbata ne ledais Kaziuko mugėje vaišinosi buvę 
"čikagiškiai" LVedegienė, H.Laucius, ps.RVedegys ir 
v.s.fil.A.Saulaitis, S). Nuotr. v.s.l.Laučienės

Nekalto Prasidėjimo Seserų Vyriausioji - sesė 
s.Igne Marijošiūtė Vilniuje vadovavo kard. 
A.Bačkio ingreso programai 2001 m. kovo 4 d.
Nuotr. v.s.l.Laučienės
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ŽAIDIMAI
Spalvos tarp krūmų ir žolių

Pagauk lapę

Ant žemės nubrėžti (ar kaip kitaip 
atžymėti) du apskritimus maždaug 25 pėdų 
nuotolyje vienas nuo kito.

Vienas žaidėjas yra gaudytojas, o 
apskritimai - “miškai”. Visi kiti žaidėjai 
pasirenka žvėrių vardus, kaip lapė, vilkas, 
kiškis, stirna, meška ir t.t. Tą patį vardą 
turėtų pasirinkti po kelis žaidėjus.

“Žvėrys” stovi viename “miške” - 
apskritime. Gaudytojas stovi viduryje tarp 
apskritimų. Jis sušunka vieną kurio nors 
žvėries vardą. Tą vardą turintieji bėga į 
kitą apskritimą, o gaudytojas juos gaudo. 
Pagautas žaidėjas eina kartu su gaudytoju 
ir padeda gaudyti kitus, kol visi būna 
išgaudyti.

Ant šviesių spalvų kortelių (iš construc
tion paper) užrašyti po vieną žodį skautams 
žinomos dainos arba šūkio. Vienos dainos posmelis 
ant vienodos spalvos kortelių. Korteles išdėlioti 
žolėje, pakabinti ant šakelių, krūmų.

Kiekvienai skilčiai paskirti spalvą kurios 
j ie ieško. Galima duoti vieną neužrašytą tos spalvos 
kortelę.

Davus ženklą, skiltys turi surasti visas savo 
spalvos korteles, sudėti ant lapo į dainos posmelį 
ir jį padainuoti. Arba sudėjus šūkį - jį sušukti. Kuri 
skiltis greičiau.

Vietoj dainos posmelio skautams (ypač 
jaunesniems skautams,-ėms) galima padaryti 
miesto ar kunigaikščių (Vytauto, Gedimino, 
Mindaugo, Kęstučio) korteles - po vieną raidę 
kortelėje.

Saldainių estafetė
Skilties sukis

Visos skautės, ar skautai užsiriša 
akis. Neužrištomis akimis lieka tik 
skiltininkai.

Žaidėjai išsivaikščioja didesnėje aikštėje. 
Skiltininkai atsistoja toliau nuo skautų ir 
toliau nuo vienas kito, ir sušunka savo 
skilties šūkį. Žaidėjai turi surasti teisingą 
kryptį ir susirinkti prie skiltininko. Laimi 
pirma susirinkusi skiltis.

Būreliai stovi eilėmis. Prieš kiekvieną 
būrelį padėta lėkštė. Priekyje visų būrelių padėtas 
indas su saldainiais (turi būti suvynioti).

Davus ženklą, pirmiej i numeriai bėga prie 
saldainių, uždeda jų kiek nori ant rankos-plaštakos 
viršaus ir neša į savo būrelio lėkštę. Toliau bėga 
visi kiti iš eilės. Nukritusių nuo rankos saldainių 
pakelti negalima. Kuris būrelis parsineš daugiau 
saldainių. Žaidimui pasibaigus, surinkti nukritusius 
saldainius.
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GEGUŽIS •

(kanonas)

Nusileido saulužėlė

Vai kelkitės, vaikeliai 
Gamta jau atsigavo, 
Saulutė linksmai šviečia, 
Gegutė užkukavo.

Vai kelk, vai kelk 
Gamta jau atsigavo, 
Saulutė linksmai šviečia 
Gegutė užkukavo.

BIRŽELIS ( 31

Suk, suk ratelį
Paukščių vestuvės

Žiūrėk į toli

Brolelio žirgeliu pas mane atjojai, 
Seselės žiedelį man padovanojai.

Nesuksiu ratelio nei į vieną pusę, 
Nemanyk, berneli, aš tavo nebūsiu.

Ne savo žirgeliu pas mane atjojai, 
Ne savo žiedelį man padovanojai.

Balselis eina per girias,
Paukšteliai kelia vestuves

Ir tradiadia,
Ir tradiadia,
Ir tradiadyliadia.

Jaunikis buvo tas garnys,
Turtingas ir gražus našlys

Ir tra...
Gegutė buvo ne kvaila,
Sutiko būti jo žmona

Ir tra...
Raudona skiautere gaidys
Sutiko būti pabrolys

Ir tra...
Pempelė ta su kuodeliu,
Kraitelį vežė važeliu

Ir tra...
O tie triukšmadariai žvirbliai,
Pyragą rijo kaip rykliai

Ir tra...

Suk, suk ratelį, suk į vieną pusę (3 kart) Vai kelkitės, vaikeliai 
Pasakyk, mergele, ar tu mano būsi?

Ku-ku, ku-ku, ku-ku, ku-ku 
Ku-ku, ku-ku, ku-ku (2 kartus)

Žiūrėk į toli, laužas liepsnoja,
Susėdę skautai dainas dainuoja.

Bum tra-lia.....
Dainas dainuoja, teatrą rodo
Jiems linksma, gera, jiems nenuobodu.

Bum tra-lia...
Jiems linksma, gera, jų ten daugybė, 
Iš kur ir imas ta jų linksmybė!

Bum tradia...

Nusileido saulužėlė 
Susimąsčiusi rimta, 
Mūsų jaunos širdužėlės 
Džiaugiasi visa gamta.

Rai, rai, rai, rita, rai, rai, rai, rita 
Rai, rai, o-pa-pa, tra-liadia-lia-lia.

Laužas dega, aiškiai šviečia,
Kyla kibirkštys aukštai, 
Džiūgauti visus mus kviečia - 
Mes dainuojame linksmai.

Rai...
Ir lakštutė prisidėjo,
Aidas skleidžiasi plačiai,
Sutartinės klausos gėlės, 
Klausos pievos ir miškai.

Rai...
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