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PAŠTO 
DĖŽUTĖ

Siunčiu aprašymą apie Worcesterio 
skautų,-čių suruoštą Motinos dienos 
paminėjimą. Prašau tai patalpinti 
“Skautų Aide”. Anksčiau esu 
pasiuntus aprašymą apie Kaziuko 
mugę, bet nuotrauką gavau tik dabar. 
Būtų malonu ją matyti irgi “Skautų 
Aide”.

Elena Černienė

Siunčiu “Skautų Aidui” 2 puslapius ir 
11 nuotraukų. Ačiū už džiugų laiškelį. 
Gerardas}.

Mano skautiška silpnybė - gavęs 
užduotį negaliu palikti rytojui! Puikiai 
žinau iš praktikos, kai gavęs laiškelį iš 
jaunosios kartos, turiu perrašyti, pridėti- 
atimti, rinkdamas medžiagą į 
“Budėkime”. Toks redaktorių darbas.

Skubinau jums atsakyti, nes anūkai 
tankūs svečiai, ne visada būna laiko 
straipsniui perrašyti. Jungiu viskąTamstos 
žiniai, vildamasis, kad ką nors rasite 
tinkamo į “Skautų Aidą”. O visa kita - į 
popierių dėžę...

Nuotraukas negražinkite. Jų turiu su 
kaupu. Prieš porą savaičių su 
v.s.St.Vaitkevičium, skautininkės iš 
Lietuvos paprašyti, pasiuntėm medžiagą 
jos renkamam archyvui - “Skautų Aidus” 
dar iš Vokietijos, albumą, nuotraukas.

Su broliškais sveikinimais ir 
linkėjimais.

Brolis Juozas Maslauskas

Siunčiu Jums laišką, kurį gavau iš 
Lietuvos. Jeigu Jums tiktų ir turėtumėt 
vietos, prašau įdėti į “Skautų Aidą”, 
kad mūsų skautai,-ės žinotų kaip 
mažesnių vietovių draugovės Lietuvoj e 
džiaugiasi gavę bet kokią paramą.

P.S.Ačiū už gražų “Skautų Aidą”.
v.s.F.Mockus

Jums rašo brolis Andrius iš Lietuvos, 
iš nedidelio miesto - Telšių. Jūsų 
adresą man davė Telšių t. tuntininkas 
Vilius Viktoravičius. Aš esu tunto 
atstovas spaudai. Tiek mano, tiek kitų 
skautų straipsniai dažnai pasirodo 
rajono spaudoj e. Tikiuosi, kad nuo šiol 
visi parašyti straipsniai apie Telšių 
skautus pasieks ir jus.

Man 17 metų. Skautauju dar tik 
vienerius metus. Kaip įmanydamas 
stengiuosi būti geru skautu. Šią vasarą 
tikiuosi duoti patyrusio skauto įžodį. 
Viena iš didžiausių mano svajonių - 
tapti vyšniuku.

Andrius Sakalis

Staiga netekome v.s.fil.Vytauto 
Neverausko, kuris mirė savo šeimos tarpe, 
švenčiant jo žmonos ps.Marytės gimtadienį. 
Mirė 19:10 vai. geriant kavutę ir 
besišnekučiuojant. Mirė taip, kaip sakė, kad 
norėtų mirti. Taigi ir šeimai gal buvo 
lengviau pergyventi. Ilgesnį laiką sirguliavo 
ir “pacer’is” šlubavo. Taigi siunčiu laikraščių 
iškarpas... .

Linkėjimai visiems! AdMeliorem!
Brolis Vytas V.

Siunčiu Toronto “Šatrijos” tunto trumpą 
aprašymą apie sezono užbaigimo, t.y. 
šv.Jurgio, sueigą ir 3 nuotraukas.

Sekantis aprašymas jau bus apie Romuvos 
stovyklą, kurį atliks kas nors kitas, bet aš 
prisiųsiu, nes aš pati nežadu stovyklauti. Jau 
tik anūkai ir dukra su vyru važiuoja!

Linkiu gero vėjo ir gražios vasaros.
Irena Meiklejohn

Ir vėl brolis Vaitkevičius man davė 
“pirmą ranką” perskaityti “Budėkime”. 
Man atrodo, kad ta mūsų lietuviškoji 
skautybė tikrai yra “nemirtinga”. Išmesk 
jąkur nori (nors ir Australijos raudonojon 
žemėn), o j i varo sau v ieną kartą po kitos 
kartos! Skaičiau ateinančios stovyklos 
(Rakė) vadovybės pavardes; antra ir 
trečia karta tam Rako papartyne!

Halina Plaušinaitienė

Vakar gavau Gegužės-Birželio “Skautų 
Aidą”. Labai smagu buvo pamatyti mano 
surinktą medžiagą apie vilkus. Ačiū. 
Ruošiu du naujus straipsnius. Vieno tema 
bus Marquette ir Jollicte kelionė Dės 
Plaines upe, o antras straipsnis bus 
praktinis ir smagus pionerijos užsiėmimas 
apie “snowshoes”.

Tomas D.

3



“Skautų Aidui” rašinius, nuotraukas, pranešimus atsiuntė 
v.s.G.Juškėnas, Cleveland, OH., A.Pumputis, Middletown, 
NY, s.E.Cemienė, Worcester, MA, v.s.E.Bacevičienė, Sao 
Paulo, Brazilija, s.V.Klimicnė, Lyndhurst, OH, 
v.s.I.Meiklejohn, Toronto, ON, v.s.R.Bagdonicnė, 
Hamilton, ON, j.v.s.fil.V.Vaitkus, Engadine, NSW, 
A.Šakalis, Telšiai, v.s.fil.H.Plaušinaitienė, Chicago, IL, 
v.s.B.Banaitienė, Boston,MA, v.s.L.Milukienė, 
Plainview,N Y, v.s.F.Mockus, Toronto,ON, ps.R.Lemon, 
Toronto,ON, s.v.v.sl.D.Sonda, Toronto, ON

Visiems nuoširdus ačiū. Taip pat ačiū ir už pastabas. Kovo- 
Balandžio numeryje ir vėl kelios a buvo be nosinių ir raidės 
vietoje tik kabliukai. Rašydama visą tekstą “Skautų Aidui” 
mano kompiuteryje turiu lietuvišką raidyną ir jį naudoju, 
bet tos vargšės a tolimesnėje eigoje kartais nukenčia. Mano 
bičiulė paskambino ir paklausė ar ir mums nebesvarbu 
lietuvių kalba...

Kovo-Balandžio numerio apatiniame viršelyje tos 
nuostabios Kaziuko “širdys” yra iš Detroito skautų mugės 
2000 metais. Gegužės-Birželio numeryje viso viršelio 
nuotraukoje matome skaučių “Neringos” tuntą Clevelande.

Ačiū broliui j .v.s.Vytautui Vaitkui už nuolat atsiunčiamą 
“Mūsų Pastogę” iš Australijos. Džiaugiuos, kad dar turime 
tokių, kurie “Skautų Aidą” skaito. Sesė v.s.Regina 
Bagdonienė perskaitė straipsnius apie v.s.V.Arminaitę ir to 
pasėkoje, parašė “Skautų Aidui”. Ačiū mokytojai Editai 
Pauliukienei iš Kauno už skautiškus karpinius “Skautų 
Aidui”.

Norime pasigirti trimis broliais: ps.fil.Dainius Glodas, 
Holden,MA, v.s.fil.Algis Glodas, Holden,M A ir 
v.s.fil.Petras Molis užsakė 15 “Skautų Aido” prenumeratų į 
Lietuvą.

Alė N.

Pranešimas: Algirdas Gustaitis iš Los Angeles praneša, kad 
Lietuvių studentų korporacijos “Jūra” archyvas perkeliamas į 
Vilnių, perduodamas Lietuvos Mokslų Akademijos 
Bibliotekai, Žygimantų g. 1-8, Vilnius 2632

LIEPA-RUGPJŪTIS
1253 m. liepos 6 d. Mindaugas buvo vainikuotas 

Lietuvos karaliumi. Šiam aktui Mindaugas deramai 
pasiruošė. Vilniuje buvo pastatyta Katedra; su didele 
palyda atvykęs Andrius Štirdandas atvežė Rygoje 
pagamintas karūnas. Mindaugą karūnavo Kilimo 
vyskupas Heindreikas, kuriam Inocentas IV pavedė tai 
padaryti dar 1251 m. Buvo vainikuota ir karalienė 
Morta. (Lietuvos Istorija I tomas, E.G.)

1410 m. liepos 15 d. įvyko Tanenbergo - Žalgirio 
mūšis. Lietuvių ir lenkų kariuomenės, vadovaujamos 
DLK Vytauto ir Lenkijos karaliaus Jogailos, nugalėjo 
Vokiečių ordiną.

1753 m. rugpjūčio 5 d. Kupiškio parapijoje 
pakrikštytas Laurynas Stuoka-Gucevičius 1782 m. 
pradėjęs Vilniaus Katedros rekonstrukciją. (Katedra tarp 
1387 ir 1754 m. buvo restauruota septynis kartus; šešis 
kartus po gaisro ir po 1655-61 m. karo) Laurynas Stuoka- 
Gucevičius naujos Katedros piešinį (kokia ji yra dabar) 
padarė 1 784 m.

1886 m. liepos 31 d. Telšių aps. gimė Ignas Končius. 
Mirė 1975 m. Putname, CT, 1996 m. perlaidotas 
Vilniuje.

Fižikos mokslus baigė 1913 m. Petrapilyje, nuo 1932 
m. profesorius Lietuvos universitete Kaune, 1939-1940 
m. Vilniaus universiteto valdytojas, vėliau Tufts 
(Bostone) profesorius. Daugelio knygų autorius. 1911- 
40 atliko didžiai vertingą etnografijos darbą, 
registruodamas ir fotografuodamas Žemaičių kryžius ir 
koplytėles. 1941 m. bolševikų areštuotas, o karui 
prasidėjus išvežtas į Minską, kur su kitais 3000 kalinių 
buvo varomas sušaudyti prie Červenės. Stebuklingu 
būdu išliko gyvas.

v.s.fil.Ignas Končius skautas nuo 1925 metų, LSS 
Taryboje nuo 1935 m., išeivijoje Tarybos narys nuo 1946 
m. Vokietijoje, 1947 m. liepos 7 d. vykusiame LSS 
vadovų suvažiavime, Studenčių Skaučių draugovės ir 
Korp! Vytis nariai nutarė steigti junginį - Akademinį 
Skautų Sąjūdį. Pirmuoju ASS pirmininku buvo išrinktas 
sesių ir brolių garbės narys prof.lgnas Končius.

1895 m. liepos 26 d. gimė poetė Juoze Augustaitytė- 
Vaičiūnienė. LSS Vyriausia Skautininke ji buvo nuo 
1946 m. Vokietijoje iki 1951 m. JAV Chicagoje.

"Su kitų tautų, tikybų skautėmis lietuvaitė skautė, 
ypatingai vadovė, turi rasti gero bendradarbiavimo ir 
tikros santaikos pagrindus: žmoniškumas, idėjinis
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seseriškumas, elgesio elegancija, inteligencija, grožis 
einąs iš Aukščiausios Versmės Kūrėjo, žmonijos 
pagrindan padėjusio skirtingas tautas. Tada skautė 
lietuvaitė, nors būdama be tėvynės, galės skelbti savo 
tautos nelaimę." J.Augustaitytė-Vaičiūnienė.

1923 m. rugpjūčio 12 d. gimė rašytoja ir aktorė Birutė 
Pūkelevičiūtė, viena iš mėgiamųjų išeivijos rašytojų, 
trijų premijuotų romanų autorė ("Aštuoni lapai", 
"Devintas lapas", Rugsėjo šeštadienis"). Kita jos kūryba: 
poezijos knyga "Metūgės", apsakymai "Marco Polo 
Lietuvoje", penkios eiliuotos pasakos, plokštelė 
"Žirginėliai", filmas "Aukso žąsis" ir t.t.

1933 m. liepos 15 d. jūrų skautų laivas "Budys" 
audros buvo užmestas ant Klaipėdos uosto molo irtoje 
nelaimėje žuvo trys jūrų skautai.

1933 m. liepos 15 d. Amerikos lietuviai Steponas 
Darius ir Stasys Girėnas iš New Yorko išskrido istoriniam 
žygiui j Lietuvą. Liepos 17 d. naktį 0 vai. 36 min. jų 
"Lituanica" nukrito Soldine, Vokietijoje netoli 
Rosenthal.

1991 m. Lietuvoje išleista dokumentų, laiškų ir 
atsiminimų knyga "Darius ir Girėnas", sudaryta Nijolės 
Dariūtės-Maštarienės, A.Gamziuko ir G.Ramoškos. 
Knygoje rašoma, kad "Lituanicos" vardą pasiųlęs 
Antanas Vaivada Chicagoje, o lietuvių skautų įkūrėjas 
Petras Jurgėla, kuris jau gyveno Amerikoje, buvo geras 
Stepono Dariaus bičiulis. Taip rašo apie LSS Pirmūną 
EJurgėlą minimoje knygoje:

"Literatas Petras Jurgėla gerai pažinojo lakūnus, jiems 
ruošiantis transatlantinei kelionei su jais aktyviai 
bendradarbiavo.

Lietuvos Konsulate Čikagoje, dalyvaujant abiems 
lakūnams ir dar 16 asmenų buvo sudarytas lietuvių 
skridimo per Atlantą organizavimo komitetas ir 
skridimui remti fondas, skirtas rėmėjų aukoms rinkti. 
Skridimo komiteto sekretoriumi tą dieną buvo išrinktas 
Petras Jurgėla. Jis savo pareigas vykdė nepaprastai 
nuoširdžiai ir lapo artimu Dariaus ir Girėno bičiuliu. 
Padėjo organizuoti ir pagarsinti Dariaus ir Girėno 
ruošiamas aviacijos šventes, suredaguoti įvairius raštus, 
tarp jų ir visiems lietuviams žinomą Dariaus ir Girėno 
testamentą.

Jeigu dabar įprastai skamba Dariaus ir Girėno 
pavardės, tai ne visi žino, kad pavardė Girėnas yra 
EJurgėlos "kūrinys". Tai jis pasiūlė lietuviui-žemaičiui 

Stasiui Girčiui sulietuvinti savo pavardę ir pasivadinti 
Girėnu. Su šiuo pasiūlymu Stasys nedvejodamas sutiko 
ir 1932 m. birželį Girčius tapo Girėnu. Abiem lakūnams 
patiko skambus pavardžių derinys - Darius ir Girėnas.

P Jurgėla skaudžiai pergyveno savo bičiulių Dariaus 
ir Girėno tragišką žuvimą 1933 m. liepos I 7-osios naktį. 
Dariaus sesuo Konstancija-Kotryna Stulpinienė paprašė, 
kad šis parašytų knygą apie Darių ir Girėną. Finansuoti 
leidybą sutiko pati sesuo. Rašydamas, autorius 
naudojosi Dariaus laiškais, atsiminimais, dienoraščiu 
ir kitais dokumentais, lakūnų turėtomis nuotraukomis, 
surinko papildomas žinias iš jų giminių ir pažįstamų.

1935 m. P Jurgėlos išleista knyga "Sparnuoti lietuviai 
Darius ir Girėnas" yra ne tik monumentas lakūnams 
didvyriams, bet ir nepakeičiamas dokumentinis šaltinis 
visiems, besidomintiems jų skrydžiu."

1933 m. rugpjūčio 17 d. Lord Baden Powell su šeima 
ir 650 anglų skautų vadovų apsilankė skautų sąskrydyje 
Palangoje.

1940 m. liepos 18 d. Lietuvos okupantai uždarė 
Lietuvos Skautų Sąjungą.

1945 m. liepos 25 d. Vokietijoje, div.sVytautas Čepas 
sukvietė anglų zonoje gyvenančių skautų vadovų 
pasitarimą ir sudarė laikiną Lietuvių Skautų Sąjungos 
vadiją.

1948 m. liepos 28-rugpjūčio 15 dienomis Vokietijoje 
vyko Trečioji Tautinė Stovykla. Viena jos dalis - Alpių 
papėdėje prie Isar Horn vietovės, kita - Baltijos pajūrio 
Timmendorfer Strand miške.

Vėl gyva lietuviškoji skautija su 5000 narių nors ir 
svetimame krašte!

1975 m. liepos 30 d. įsteigtas Lietuviškosios Skaulybės 
Fondas. (LSS Taryba priėmė ir patvirtino fondo 
nuostatus).
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LSS Tarybos Pirmija. Vs.R.Otto, 
v.s.l.Markevičienė, j.s.filTChiapetta, 
v.s.fil.M.Mickienė, v.s.B.Banaitienė, 
v.s.L.Kiliulienė, v.s.fil.R.Penčylienė ir 
v.s.fil.R.Griškelis.

LSS TARYBOS AKIVAIZDINIO POSĖDŽIO
ATIDARYMO MALDA

Dangiškasis Dieve, mes garbiname tavo šventąj į vardą ir dėkoj ame už tavo mums 
visas suteiktas malones. Visatos Kūrėjau, savo kūryboje tu apreiški mums savo garbę 
ir savo Sūnuje Jėzuje Kristuje savo meilę, teikis būti mūsų tarpe šiame skautų vadovų 
suvažiavime. Te tavo išmintis įkvepia mūsų mintis ir tavo širdis taurina mūsų jausmus, 
kad tavo Šventosios Dvasios įgalinti mes ne tik vienas kitą šiame posėdyje 
išklausytume, bet ir girdėtume. Tu gausiai laiminai išeivijos Lietuvių 
Skautų Sąjungą, pašaukei daug vadovų, kurie atsidavusiai auklėja mūsų 
jaunimą eiti tavo doros keliais tavo garbei, Tėvynės ir artimo labui.

dabartinįSąj ungos stovį taip, kad mūsų ateities veiklos planai atspindėtų 
esamąją tikrovę. Te tavo išmintis įkvepia mūsų diskusijas ir tavo valia 
visus mūsų nutarimus.

Dėkojame už privilegiją tarnauti tavo lietuviškam jaunimui. Laimink 
ir toliau Lietuvių Skautų Sąjungą išeivijoje bei Lietuvoje. Padėk mums 
sutartinai auklėti jaunimą tavo garbei ir Tėvynės bei artimo labui, per 
Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

(Alg.Ž. - 2001 m. balandžio 21 d.)

įvertindami musų turtingą skautišką praeitį, padėk mums permatyti 

/ Tarybos posėdį atvykstančius sutinka Vidurio 
raj. Atstovė j.s. f ii. Rūta Kirkuvienė, Tarybos 
Pirmininkė v.s.B.Banaitienė ir Vidurio raj. Vadė 
j.v.sVioleta Pautienė.
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LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGOS TARYBOS POSĖDIS

2001 m. balandžio 21-22 d., Pasaulio 
Lietuvių Centre, LemonteJL

“1999 m. Ąžuolo vadovų mokyklą 
lankė 16 LS Brolijos jaunų vadovų, 
vienuolika iš jų dabar vadovauja 
draugovėms!.”

Sis sakinys iš Brolijos Vyriausio 
Skautininko v.s.Romo Otto pranešimo 
LSS Tarybos akivaizdiniame posėdyje lyg 
ir nusako šį ramų lietuviškosios skautybės 
išeivijoje laikotarpį.

Kaip jau įprasta, vieną kartą trijų metų 
vadovybės kadencijoje LSS Taryba 
susirenka akivaizdiniam posėdžiui, kurį 
kviečia Tarybos Pirmija.

Susirenka išgirsti pagrindinių LSS 
šakų, padalinių vadovų pranešimus, 
aptarti ateities veiklą (ypač tą, kuri turi 
būti LSS Tarybos patvirtinta), peržiūrėti 
ar pritaikyti nuostatus, susitikti, 
pabendrauti.

Suvažiavimą pradėjo LSS Tarybos 
Vice-Pirmininkė v.s.fil.Laima Kiliulicnė. 
Po Lietuvos himno, v.s.fil.Rimas 
Griškelis perskaitė LSS Evangelikų 
dvasios vadovo v.s.Algimanto Žilinsko 
parašytą maldą. V.s.fil.L.Kiliulienė 
pakvietė visus prisiminti savo buvusius 
vadovus: “...Skautybė duoda
priaugančiam jaunimui teigiamą ir 
sąžiningą kryptį reikštis', veikti. Ne 
vienam iš mūsų tą kryptį rodė vyresnioj i 
vadovė ar vadovas, kurių nebeturime 
savo tarpe ir kurie iškeliavo į amžinybę. 
Prisiminkime juos savo maldoje...”

Buvo jausmingas momentas girdint 
tiek daug brangių vardų ir už juos 
meldžiantis.

LSS vadovybė posėdžio proga gavo 
daug sveikinimų. Žodžiu sveikino 
v.s.fil.Birutė Vindašienė JAV LB vidurio 
vakarų apygardos vardu ir įteikė padėkos 
raštus Tarybos Pirmijai. Amerikos 
Lietuvių Tarybos vardu sveikino Tarybos 
Pirmininkas adv.Saulius V.Kuprys: 
“.. .Jūsų darbas ir pavyzdys suteikia naujo 

ryžto plečiant lietuvių 
tarpusavio ryšius ir jungiant 
išeivijos jaunimą lietuvybės 
pamatų stiprinime. Už tai 
esame Jums dėkingi.” LB JAV 
Prezidiumo pirmininkė 
Regina Narušienė atvyko 
vadovus pasveikinti 
sekmadienį.

Raštu gautus sveikinimus 
perskaitė Tarybos Pirmijos 
sekretorė v.s.fil.Meilė 
Mickienė:

Katalikų dvasios vadas 
s.Gediminas Kijauskas, S.J. - 
“Sveikinu visus, susirinkusius 
į Tarybos akivaizdinį posėdį. Suprantu, 
kaip didžiai reikšmingas šis skautijos 
vadovų susibūrimas: mums rūpi, kad 
lietuvių jaunimas vis pilniau galėtų 
žygiuoti gražiuoju skautiškų idealų keliu. 
Jūsų pasišventimas bei pastangos kuo 
geriau atsiliepti XXI amžiaus jaunųjų sesių 
ir brolių siekiams kalba apie Jūsų meilę 
kiekvienam jaunam žmogui. Atsikūrus 
skautijai Lietuvoje, mes matome, jog 
plačiame pasaulyje pasklidusi lietuviškoji 
skautijos Šeima turi savus poreikius bei 
rūpesčius. Esame pašaukti jiems atsiliepti. 
Mūsų meilė lietuviškajam jaunimui 
laukia kūrybingų atsakymų. Lord Baden- 
Powell’io skautybės programa mums rodo 
kelią. Dvasioje noriu jungtis maldoje ir 
prašyti mūsų Meilės Dievą dangaus 
palaimos ir šviesos visiems dalyviams bei 
jų darbams.”

Evangelikų dvasios vadas 
v.s.kun.Algimantas Žilinskas - “Sveikinu 
visus LSS Tarybos akivaizdinio posėdžio 
dalyvius. Linkiu prasmingai ir kūrybingai 
išnaudoti laiką svarstant išeivijos 
dabartinį skautavimo stovį ir planuojant 
ateities veiklą. Te Dievas laimina visas 
sesijas, te visi pokalbiai atspindi Visagalio 
išmintį ir visi nutarimai - Tėvo

valią. Te šis suvažiavimas atnauj ina bei 
įgalina visus vadovus bei atstovus 
naujoms skautavimo galimybėms

Posėdį atidaro v.s.Laima Kiliulienė

išeivijoje.”
Lietuvių Fondo Pirmininkas Povilas 

Kilius - “...Linkiu Jums sėkmės ir 
darbingo suvažiavimo tęsiant toliau labai 
svarbų Lietuvių Skautų darbą jaunimo 
ugdyme ir lietuvybės išlaikyme. Lietuvių 
Fondas remia ir toliau rems Jūsų labai 
svarbų atliekamą darbą.”

A.L.T.Sąjungos Pirmininkas Petras 
Buchas-“.. .Amerikos LietuviųTautinė 
Sąjunga įvertina ir kartu su LSS 
darbuotojais džiaugiasi atliktais darbais, 
kurie daugelį metų su didele meile ir 
pasišventimu buvo skirti mūsų tautos ir 
Lietuvos labui...”

JAV LB Krašto valdybos Pirmininkas 
Algimantas D.Gečys - “...Siųsdamas 
nuoširdžius JAV LB Krašto valdybos 
sveikinimus Lietuvių Skautų Sąjungai, 
noriu pastebėti, jog Lietuvių 
Bendruomenės vadovų gretos didele 
dalimi yra grindžiamos skautų 
organizacijos išaugintais tauriais ir 
pasiaukojančiais lietuviais ir lietuvėmis. 
Reikšdamas nuoširdžią padėką LSS-gai 
už sėkmingai vykdomą darbą su jaunimu, 
linkiu jūsų veiklai skautiškos ištvermės 
ir geriausios kloties. Suvažiavimas tebūna 
darbingas ir darna bei susiklausymas
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telydi jo svarstybas.”
Toliau sekė vadovų pranešimai.
Tarybos Pirmininkė v.s.Birutė 

Banaitienė, pasidžiaugusi darniu 
bendradarbiavimu sąjungos aukščiausioje 
vadovybėje, priminė visiems nuostatų 
laikymosi ir tvarkos svarbą. Šios 
kadencijos laikotarpyje (nuo 2000 m. 
vasario 2 d.) įvyko du akivaizdiniai ir 
keturi korespondenciniai Pirmijos 
posėdžiai, kuriuose buvo aptarti iždo, IRS 
reikalai, spauda, rašinių konkursas, 
patvirtintas Lietuviškosios Skautybės 
fondo palūkanų paskirstymas. Taip pat 
atlikti sąjungos vadovų pakėlimai į 
vyresniškumo laipsnius, bei 
apdovanojimai ordinais. 50-ties metų 
skautavimo ženklelis įteiktas 
septyniolikai sąjungos narių. Svarbus 
pranešimas yra žmonėms norintiems LSS 
paaukoti didesnes sumas, nes sąjunga turi 
IRS numerį, pagal kurį aukas galima 
nurašyti nuo valstybinių mokesčių.

LSB Vyr.Skautininkas v.s.Romas 
Otto, kaip straipsnio viršuje paminėta, 
džiaugėsi jaunųjų vadovų darbu. Brolijoje 
veikia 6 skautų tuntai (Bostone, Detroite, 
Toronte, Chicagoje, Los Angeles ir 
Clevelande), o kitose vietovėse tuntai yra 
mišrūs - skautai ir skautės kartu.

LSS Vyr.Skautininke v.s.fil.Rita 

ASS Valdybos Pirmininkas v.s.fil.Rimas Griškelis, LSS Vyr.Skautininkė v.s.fil.Rita 
Penčylienė ir LSB Vyr.Skautininkas v.s.Romas Otto

Penčylienė pranešė apie naujai 
įsisteigusius vienetus Floridoje ir 
Hartforde. Ruošiama vadovės užrašų 
knygelė, peržiūrimos specialybių 
programos, kurios bus spausdinamos 
anglų ir lietuvių kalbomis, o v.s.fil.Lilė 
Milukienė renka medžiagą“LSS Seserija” 
knygos ILram tomui.

Ir Brolijoje, ir Seserijoje jaučiamas 
skautybėje augusių, jaunų šeimų grįžimas 
į veiklą, didėja vilkiukų ir paukštyčių 
gretos.

ASS Vadijos Pirmininkas v.s.fil.Rimas 
Griškelis posėdžio dalyviams išdalino 
anglų ir lietuvių kalba išleistą “Ad 
Meliorcm”. Gyva veikla yra Chicagoje, 
Los Angeles ir Toronte. Naujai 
redaguotas ASD, Korp! Vytis ir FSS 
konspektas jau paruoštas. Po puikiai 
praėjusios stovyklos Rambyne prie Los 
Angeles 1999 m., skautai akademikai 
šiais metais pasiruošę stovyklauti su 
Kanados rajono skautais ir skautėmis 
Romuvoje. Akivaizdinis suvažiavimas ir 
“Metinė šventė” vyks 2001 m. lapkričio 
2-4 d. Las Vegas, “Luxor” viešbutyje. 
Tvarkomas tinklalapis
www.Skautai.com ; kviečiamos jaunos 
šeimos, tobulinama ASS narių kartoteka. 
Beveik visuose LSS vienetuose, bei 
stovyklose nuoširdžiai dirba ASS nariai.

“Esame viena šeima” - pabrėžė 
v.s.fil.R.Griškelis savo pranešime.

LS sąjungoje turime septynis rajonus. 
Trijų rajonų vadės dalyvavo posėdyje.

Skautiškus sveikinimus iš “užsienio” 
perdavė Kanados rajono Vadė v.s.fil.Rūta 
Žilinskienė. Kanadoje lietuviai skautai 
veikia Hamiltone, Montrealyje ir 
Toronte. Hamiltone ir Montrealyje yra 
mišrūs skautų ir skaučių tuntai, 
Hamiltone veikia ir skautininkių 
“Šatrijos Raganos” būrelis. Toronte yra 
skaučių “Šatrijos” ir skautų “Rambyno” 
tuntai, skautininkių ir skautininkų 
ramovės, ASS skyrius. Vienetai turi tėvų 
komitetus. Toronto tuntų vadovai 
dalyvavo Scouts Canada vadovų 
kursuose - Wood Badge.

Rajonui priklauso “Romuvos” 
stovyklavietė, kuri sekančiais metais švęs 
40 m. veiklos sukaktį. į Romuvą 
stovyklauti atvyksta sesės ir broliai ne 
vien iš Kanados rajono, bet ir iš 
tolimesnių vietovių, kaip Chicagos, 
Detroito, Bostono ir t.t. Jau pora kartų 
Romuvoje vyko Seserijos ir Brolijos 
“Gintaro” ir “Ąžuolo” vadovų mokyklų 
stovyklos. Jos vyks ir šiais metais.

Ramiojo vandenyno rajono Vadės 
v.s.Birutės Prasauskienės pranešime - 
jubiliejinės šventės nuotaika. Rajonas 
šiais metais švenčia 50 metų veiklos 
sukaktį. Gaminamas jubiliejinių metų 
ženklas, ruošiamas sukaktuvinis leidinys.

Rajone gyvuoja skaučių “Palangos” ir 
skautų “Kalniškių” tuntai, vyr. skaučių 
“Kunigaikštienės Gražinos” būrelis, 
Skautininkų,-ių Ramovė, ASS skyrius. 
Rajono globoje yra vienintelė LS 
sąjungai priklausanti “Rambyno” 
stovyklavietė San Bernardino kalnuose.

Skautai ir skautės Kalėdų proga 
pasiuntė didelę siuntą į Lietuvą - Šiaulių 
miesto Vaikų globos namams. 
“Kun.Gražinos” būrelis nuolat remia 
“Palangos” t. jaunas vadoves vykstančias 
į “Gintaro” vadovių stovyklas, taip pat 
Marijampolės krašto skautes. ASS 
praėjusį rudenį suruošė labai pavykusį
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Posėdžio metu pirmoje eilėje: v.s.fil.R.ŽHinskienė, vs.B.Prasauskienė, s.fill Dabšys, 
v.s.C. Deveikis, v.s.fil.S. Miknaitis.

120 skautų ir skaučių. Stovyklos vadovai 
- daugumoje jaunesniųjų skautų,-ių 
tėvai, stovykla labai pavyko.

Taip pat Australijos rajone veikia 
Skautininkų Ramovė Melbourne ir 
Skautų Židiniai Sydney ir Geelonge.

Rajonas palaiko ryšį su “Kernavės” 
tunto skautais ir skautėmis Vilniuje. 
Rajonas skatina ir remia finansiniai 
Australijos lietuvius skautus ir skautes 
norinčius stovyklauti bet kurioje skautų 
stovykloje Lietuvoje pilnai apmokant 
stovyklos mokestį.

Australijos rajonas mielai priima 
nemokamai į savo stovyklas svečius 
skautus ir skautes iš užjūrio. “Prašome 
visus Rajonų Vadus, paskleisti savo 
vietovėse šį mūsų kvietimą."

solistės Aušros Liutkutės koncertą. 
Rajono vadė pasidžiaugė, kad jaunieji 
akademikai dalyvauja visuose rajono 
skautiškuose renginiuose bei vadovauja 
tuntų vienetams. Ji taip pat dėkojo 
šv.Kazimiero parapijos klebonui 
prel. Algirdui Olšauskui ir 
kun.Stanislovui Anužiui už jų 
visokeriopą pagalbą skau tams.

Tradicinės rajono šventės yra Kaziuko 
mugė, taiptautinė skautų sueiga, šv.Jurgio 
šventės iškyla, rudens iškilminga sueiga 
ir vasaros stovykla Rambyne. Skautai taip 
pat dalyvauja Kalifornijos lietuvių 
dienose.

Sekančių keturių LSS rajonų vadų 
pranešimus perskaitė v.s.fil.M.Mickienė.

Ištrauka iš Atlanto rajono Vadės 
s.fil.Naidos Snipaitės, Atstovės 
s.til.Glorijos Adomkaitienės ir Atstovo 
v.s.Vytauto Dilbos pranešimo:

Praėjusių, 2000 m. stovykloje 
stovyklavo 1.38 skautai ir skautės, 
daugiausiai iš Bostono. Stovyklose kas 
metai gausėja jaunų šeimų skaičius.

Bostone veikia skautų “Žalgirio" ir 
skaučių “Baltijos” tuntai. Sueigos vyksta 
kas mėnesį, pavasarį iškylauja kalnuose, 
rudenį - kelionė dviračiais, slidinėjimo 

iškylos vyksta žiemą. Abu tuntai 
dalyvauja uniformuoti lietuvių 
visuomenės rengiamose Vasario 16 ir 
Kariuomenės šventėse.

“Laisvės Varpo” vietininkija 
Philadelphijoje yra mišri. Skautai 
dalyvauja Lietuvių Namų mugėje, 
suruošia skautiškas Kūčias.

Vy resn i ųj ų sk auč i ų-Ž id i n i eč i ų bū re 1 i a i 
sėkmingai veikia New Yorke, 
Washingtone ir Hartforde. 
Sesės nuolat dalyvauja 
lietuvių bendruomenės 
darbuose, siunčia gausią 
pagalbą į Lietuvą.

Australijos rajono Vadas 
v.s.Henrikas Antanaitis 
Tarybos suvažiavimą sveikino 
ir pranešimą atsiuntė iš 
Lietuvos, kur tuo metu 
viešėjo. Australijoje veikia 
keturi mišrūs tuntai - 
“Aušros” (Sydney), “Džiugo” 
(Melbourne), “Šatrijos” 
(Geelong) ir “Vilniaus” 
(Adelaide). Ypatingai gražiai veikia 
skautų vyčių “Geležinio Vilko” būrelis, 
Sydnėjujc. Šiais metais “Aušros” tuntas 
ruošė rajoninę stovyklą, kurioje dalyvavo

Europos rajono Vadas v.s.Vincent 
O’Brien džiaugiasi augančiu skautų 
skaičiumi, nes į Angliją atvyksta nauji 
lietuviai ir jų vaikučiai stoja į skautų

vienetus. Buvusią mišrią “Geležinio 
Vilko” draugovę planuoja pertvarkyti į 
tuntą su atskiromis skautų ir skaučių 
draugovėmis.

Praėjusių metų stovykloje dalyvavo

Tarybos Pirmininkė v.s.Birutė Banaitienė 
prisega Padėkos ordiną Kanados rajono 
Vadei v.s.fil.Rūtai Žilinskienei.
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Ramiojo Vandenyno rajono Vadė v.s.Birutė Prasauskienė.

110 stovyklautojų ir dauguma išjųlaisvai kalba arba supranta 
lietuviškai.

Visų vardu rajono Vadas dėkoja Lietuviškosios Skautybės 
Fondui už finansinę paramą. Rajono leidžiamas “Budėkime” 
išeina tris kartus metuose.

Pietų Amerikoje šiuo metu lietuviai skautai veikia Sao Paulo 
mieste, Brazilijoje.

Rajono Vadė v.s.Eugenija Bacevičienė praneša, kad

"Skautų Aido" administratorė v.s.Albina Ramanauskienė 
praneša apie iždo stovį.

“Palangos” vietininkijoje yra virš 50 narių. Kiekvienais metais 
“Palanga” ruošia po dvi stovyklas! Astuonių dienų vasaros 
stovykla vyksta sausio mėn. (kaip Australijoje) ir kita astuonių 
dienų žiemos stovykla - liepos mėn.

Skautai dalyvauja visose lietuvių ruošiamose šventėse ir 
parapijos veikloje: Vasario 16, šv.Kazimiero, šv.Jurgio, Velykų, 
Motinos dienos, Tautos šventėse, išvežtųjų paminėjime birželio 
mėn. ir skautų Kūčiose. Kaip iš jų kalendoriaus matosi, tik 
rugpjūčio ir spalio mėnesiai būtų laisvi, jei ne iškylos...

Iš rajonų vadų pranešimų LSS Taryba savo posėdyje galėjo 
matyti gyvąjąskautybę.

Kiti pranešimai buvo įvairių LSS padalinių: LSS Fondo -

"Skautų Aido" techninei redaktorei s.fil.Renatai 
Ramanauskaitei-Borucki ordinas Už Nuopelnus.

v.s.fil.Petras Molis, Garbės Teismo - v.s.Vladas Morkūnas, 
Kontrolės Komisijos - j.s.Algis Jonušas, “Skautų Aido” - 
v.s.Alė Namikienė ir v.s.Albina Ramanauskienė, Garbės 
ženklų skyriaus - v.s.Pranas Pakalniškis, LSS archyvo - 
v.s.fil.Sigitas Miknaitis. Visi šie vadovai pranešė apie atliekamą 
darbą, papeikimų iš Tarybos negavo, Sąjunga gerame stovyje.

Šiai Tarybai teko spręsti kur vyks sekanti Jubiliej inė stovykla 
2003-ais metais. Svarstyboms vadovavo v.s.fil.R.Zilinskienė. 
Stovykla nutarta ruošti Kalifornijoje netoli Big Bear ežero ir 
“Rambyno”, BSA stovyklavietėje.

Sekmadienį po pietų v.s.fil.L.Kiliulienė vadovavo posėdžio 
uždarymui; perskaityta s.kun.A.Kijausko parašyta malda, 
bendrame rate suskambo “Nors sakom mes dabar sudie...”

LSS Tarybos akivaizdiniam posėdžiui sekretoriavo 
v.s.fil.M.Mickienė.

v.s.Alė Namikienė
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"Kalifomiškiai" Tarybos posėdyje: ASS 
VPP v.s.fil.Zita Rahbar, s.filTadas Dabšys, 
LSB VSP v.s.til.Albinas Sekas ir v.s.Birutė 
Prasauskienė.

Skautininkių ir vyr. skaučių "Sietuvos" d- 
vės sesės skaniai maitino Tarybos 
posėdžio dalyvius. Sėdi: s.Aušrelė 
Sakalaitė, d-kė v.sl.Irena Kirkuvienė ir 
j.v.s.fil.Birutė Vindašienė. Stovi: Aurelija 
Kriaučiūnienė, Žibutė Žiupsnienė, sValė 
Kliknienė, v.sl.Leonida Kazėnienė ir 
Stasė Korres.

LSS Tarybos posėdžio dalyviai su viešnia 
sese R.Narušiene.
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BROLIO KUPRINĖJE 36 STOVYKLOS!

Šiame šauniame būryje, Reppner lageryje Vokietijoje, prasidėjo brolio Juozo skautiškasis kelias 1945 m.

M ei bandyčiau žmogų palyginti su skautiškais kelio ženklais, 
tai v.s.Juozas Maslauskas, Anglijoje, man būtų “šiuo keliu 

cik”. Žinoma, ne visi galime savo gyvenime dalyvauti 36-se 
stovyklose, bet...

Ruošdama “Lietuviškoji Skautija 1945-1985”, istoriją apie 
lietuvius skautus Anglijoje sudariau iš s.Eimučio Šovos 
paruoštos ir rajono gražiai išleistos “LSS Anglijos Rajono 
Albumas 1947-1983” knygos. Dabar turiu gerą progą 
pasidalinti keliais gražiais pavyzdėliais. Anglijos, dabartiniam 
Europos, rajone vadovai Dievui, Tėvynei ir Artimui dirbo iš 
širdies, ir iš peties.

Pirmasis Anglijos rajono vadas nuo 1948 m. buvo 
s.R.Giedraitis - mėgiamosios “Gatvės berniuko nuotykiai” ir 
daugelio kitų knygų autorius Romualdas Spalis. Seserijos 
vadeivė-atstovė buvo s.Ona Gailiūnaitė. Nuo pirmųjų dienų 
lietuviškam jaunimui buvo sudėti labai aiškūs kelio ženklai.

“Rajono kūrimosi metu, vadijai buvo svarbu gauti lietuviškų 
vienetų pripažinimą iš Anglų Skautų Sąjungos. Bet jie 
reikalavo vienetų įsijungimo į jųsąjungą. Vadija tam nepritarė, 
nes galvojo, kad aktyvus įsijungimas į Anglų Skautų Sąjungą 
pagreitins mūsų nutautėjimą”. (“LSS Anglijos Rajono 
Albumas 1947-1983”)

Nuoširdus darbas ir gražus lietuviškas skautavimas anglų 
skautų buvo greitai pastebėtas ir to pasėkoje užsimezgė draugiški 
skautiški ryšiai. Lietuviai skautai buvo kviečiami su savo 
skiltimis ir vadovais būti svečiais įvairiose stovyklose, net 
vadovų suvažiavimuose.

“Mūsų naujos pažintys atidarė vartus į 1965 m. Rambore 
Chatsworth Parke. Reprezentacijos skiltį sudarė D.Stepanėnas, 
A.Jokubaitis, G.Kukanauskas, A.Navackas, V.Surblys- 
Gerdžiūnas, P.Budrevičius ir M. ir E.Dresleris iš Vokietijos. 
Juos globojo A.Jakimavičius, J.Maslauskas ir B.Zinkus.

Pastovyklė buvo įrengta tarpe 24 kraštų, 3200 skautų ir 
išpuošta pagal lietuviškas skautiškas tradicijas, su kryžiumi ant 
kurio rymojo Rūpintojėlis. Paroda buvo perpildyta eksponatais, 
kurių nepasigailėjo Anglijos lietuviai. Joje per vieną valandą 
buvo išdalinta 500 brošiūrėlių apie lietuvišką skautavimą ir 
Lietuvą. Didžiausią džiaugsmą sukėlė priėmimas mūsų trispalvės 
į bendrąją vėliavų aikštę. (Prisimintina, kad 1963 m. Jambo
ree Graikijoje, Lietuvos vėliava buvo uždrausta nešti. AN.)

Baigiantis stovyklai, tautų atstovai buvo priimti kunigaikščio 
Devonshire. į jo gražią pilaitę vyko J.Maslauskas ir B.Zinkus. 
Jie kunigaikštienei įteikė tautinę juostą, puoštą Seserijos ir 
Brolijos skautiškais ženklais.

Paskutiniame lauže mažiausias brolis A.Navackas priėmė 
Ramborės skydą, kurį įteikė Ramborės vadovybė už puikų 
tautos irskautavimo reprezentavimą.”

(LSS Anglijos Rajono Albumas 1947-1983”)
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Nuo 1950 m. pirmosios rajono stovyklos iki šių metų Anglijos rajono skautai stovyklauja jau 53-čią kartą. Iš jų - 36-se 
stovyklose, eidamas įvairias pareigas (13-os stovyklų viršininko) stovyklavo v.s.J.Maslauskas. Todėl ir paprašiau Brolį Juozą 
atsakyti į porą klausimėlių.

Kada įstojote į lietuviškąją skautybę, kas buvo Jūsų 
vadovai?

Kai Lordas Baden-Powell 1933 m. lankėsi Lietuvoje, 
pamačiau uniformuotus skautus ir susižavėjau. Deja, 
būnant mokykloje, neturėjome skautiško vieneto... Tik 
1945 m. Vokietijoje, Reppner DP lageryje buvo uždegta 
skautiškoji kibirkštis "Vytauto" ir "Birutės" tuntuose. Mūsų 
vadovai buvo VPaletienė, V)unokas, a.aVSenkevičius, 
v.s.Č.Senkevičiaus, gyv. Kanadoje, brolis. Anglijoje esu nuo 
1947 metų. Skautu vyčiu tapau 1962 m., o žaliąjį 
kaklaraištį 1963 m. man užrišo LSB Vyr. Skautininkas 
v.s.fil.EVilkas.

Turite Ąžuolo vadovų mokyklos ženklą ir Gilwell Wood 
Badge. Ką apie tas mokyklas galite pasakyti?

1964 m. lankiau Gilwellio Miško kursų praktinę ir teorinę 
dalis. Vėliau su v.s.Br.Zinkum pravedėm Anglijoje Ąžuolo 
mokyklos vadovų kursus. Tada mudu gavome Ąžuolo 
mokyklos ženklus. Gilwell Wood Badge kursai, programos 
atžvilgiu, praturtino skautavimo lobyną. Juk tobulėjimui 
nėra ribų, nežiūrint kokio amžiaus esame.
Kas Jus taip traukia visą gyvenimą būti skautų 
organizacijoje?

Pavyzdys. Skautaujant Vokietijoje, sekmadieniais prieš 
šv.Mišias, tuntai išsirikiuodavo pakelti mūsų brangią 
trispalvę. Jausdavai tada,kad stovi ant svetimos žemės, kad 
toli Tėvynėje už trispalvės pakėlimą artimiesiems grėsė 
Sibiras ... Žmogus, tuo metu aš buvau 20-ies metų - 
užsigrūdini...

Džiaugsmas ir pasididžiavimas nuo 1950-jų metų skautų 
stovyklos Anglijoje būnant savųjų tarpe, lietuviškoje 
skautiškoje dvasioje.

Broliška draugystė ir darbas vadovaujant vienetui, 
organizuojant stovyklas. Galėjimas susitikti su beveik visais 
mūsų sąjungos vadovais, jiems lankantis Anglijoje, ar man 
būnant Amerikoje, kur 1973 m. mane priėmė ir globojo 
kaip brolį, rėmė mūsų skautišką veiklą, užsakė "Skautų 
Aidą", o gerb. v.s.filWarnas man prisiuntė net rašomąją 
mašinėlę, kuri iki dabar tarnauja. Tas viskas lieka mano 
širdyje visam gyvenimui. Jau sulaukiau brandaus amžiaus 
(77-ių melų) ir jau sveikata paskutinius tris metus nebeleido 
kartu su jaunimu žaisli ir stovyklauti. Tačiau dar talkinu 
mūsų "Budėkime" žurnaliukui ir dirbu vietinėj lietuviškoj 
organizacijoje. Mano šeimoje dukra, du sūnūs ir du anūkai 
kartu su manimi praėjo skautišką mokyklą, stovyklaudami 
Lietuvių Sodyboje. Kartą tapęs skautu, lieki juo visam 
gyvenimui...

Jų rankose ir širdyse lietuviai skautai 
Anglijoje. Posėdis Nottinghame 1983 m. 
v.s.StVaitkevičius, a.a.v.s.JTraškienė, 
v.sVCasperienė, s. I. Cerdžiūnienė, 
a.a.s.A.Gerdžiūnas ir v.s.J.Maslauskas.

13



14 ) SKAUTU AIDAS

Ką norite palinkėti kiekvienam lietuviui skautui vadovui?

Šiandien jau daug iš mano kartos brangių sesių ir brolių 
skautininkų išėję į Amžinuosius Namus. Likusieji 
tempiame tą pamiltą, jau virš 50-čio vis gyvą ir žydinčią 
lietuviškąją skautybę išeivijoje-tol, kol mūsų širdys plaks. 
Pagarba ir padėka sesėms ir broliams už pasišventimą. 
Gyvename už Tėvynės ribų, bet jos meilė gyva jau trečios 
kartos jaunime. Ir naujai atvykstantieji jungiasi į skautiškas 
eiles. Tikime, kad lietuviškos skautybės liepsnelė dar ilgai 
žėrės Europos rajone!

Džiaugiuosi žydinčiais žiedais-jaunąją karta, pagarbiai 
ir su dėkingumu prisimenu vystančius lapus - lietuviškos 
skautybės veteranus. Linkiu visiems skautybės 
darbuotojams sveikatos, jėgų, stiprybės ir Dievo palaimos.

Nuoširdus ačiū Broliui Maslauskui už pokalbį, už atsiųstas 
nuotraukas.

v.s.A.Namikienė

Perduodant pareigas - v.sVincent O'Brien, v.s.Jaras 
Alkis, v.s.Juozas Maslauskas ir a.a.s.A.Cerdžiūnas.

v.s.Juozas Maslauskas buvo daugelio vadovų kursų 
instruktorium, skautų vyčių savaitgalio stovyklos 1962 m. 
vadovu, 1966'1971 m. - Anglijos rajono vadu, LSB Europos 
raj. atstovu 1988-1996 m. (Iš “Lietuviškoji Skautija 1945- 
1985”) v.s.Juozas Maslauskas yra apdovanotas Geležinio Vilko 
ordinu.
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TRYS KARTOS SKAUTYBĖJE
"RAMBYNAS" IR "ŠATRIJA" TORONTE, KANADOJE

Ir nuo senelio lig anūko
Visi jie bus ravi vaikai,

Ir, kol versmė tau nenutrūko,
Tu žemę žydinčią ir gyvą,
Sodybą papuoštą alyvų, 
Ir širdį gyvą mūs laikai.

B.Brazdžionis “Šulinys”

Šį “Skautų Aidą” puošia “Šatrijos” ir 
“Rambyno” tuntų skautiškosios šeimos. 
Gili ir plati ta mūsų lietuviškosios 
skautybės versmė. Džiaugiamės visais.

Nuoširdus ačiū “Šatrijos” t. 
tuntininkei ps.Rūtai Baltaduonytei 
Lemon, kad taip rūpestingai vadovavo 
šiam projektui, surinko nuotraukas ir prie 
visų parašė pagyrimus, kaip tų šeimų 
nariai daug dirba! Taip pat žada atsiųsti 
dar kelias skautiškų šeimų nuotraukas. 
“Skautų Aide” laukiam trijų kartų 
skautiškų šeimų nuotraukų ir iš kitų 
vietovių.

Gverzdžiai - Simonavičiai
Priekyje: psl.Renata Simonavičiūtė, s.v.kand.v.sl.Saulius Simonavičius, sėkmingai 

baigęs “Duke of Edinburgh” kursus ir si. Vaida Simonavičiūtė.
Antroje eilėje: skaučių d-vės draugininke s.fil.Nijolė Gverzdytė Simonavičienė 

ir Kanados raj. Atstovas s.fil. Algis Simonavičius. Sesė Nijolė ir brolis Algis dalyvauja 
ir kanadiečių skautų veikloje, abu yra Gilvelistai ir treneriai.

Trečioje eilėje: “Šatrijos” t. iždininkė v.s.Elzė Simonavičienė ir buv. Kanados 
raj. Atstovė v.s.Marija Gverzdienė.

AlėNamikienė

Stauskai — Meiklejohn
Priekyje: vilkiukas Nikolas Stauskas 7 

m. ir skautas kandidatas Petras Stauskas 
11 m.

Antroje eilėje: “Skautų Aido” 
bendradarbė s.Irena Šernaitė 
Meiklejohn, j.b.v.v. Paulius Stauskas, 
įstojęs į LSS 1965 m. Toronte ir 
vyr.sk.Rūta Meiklejohn Stauskicnė.

Sesė Irena įstojusi įLSS 1946 m. Gross 
Hesepe, Vokietijoje, Kanados etninių 
grupių skaučių Taryboje atstovavo 
lietuvaitėms skautėms.
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Valiūnai - Šileikiai
s.Eugenija Balsytė Valiūnienė, jūrų 

skautas Gintaras Šileika, vyr.sk. Snaigė 
Valiūnaitė Šileikienė, s.v.ps.Algimantas 
Valiūnas, valt.Dainius Šileika ir 
j.ps.Antanas Šileika.

Sesė Eugenija į LSS įstojo 1930 m. 
Lietuvoje, paskautininkės įžodį davė III 
Tautinėje stovykloje Alpėse, į 
skautininkes pakelta Toronte.

Brolis Algimantas į skautus - jūrų 
skautus įstojo Lubecke, Vokietijoje.

Punkriai
Priekyje: skautė Monika Punkrytė, 

ps.Irena Arlauskaitė Punkrienė ir 
prit.sk.kand. Andrėj a Punkrytė.

Antroje eilėje: fil.Vilija Rasutytė 
Punkrienė, j.b.kand.Andrius Punkris ir 
fil. Edvardas Punkris.

Sesė Irena į LSS įstojo Vokietijoje. III 
Tautinėje stovykloje 1948 m. Alpėse 
buvo “Šešupės” tunte, atvykus į Roches
ter priklausė “Dainavos” vietininkijai, o 
nuo 1955 m.-Toronte. Dalyvavo 1953 
m. Jubiliejinėje ir 1983 m. “Aušros” 
Jubiliejinėje stovyklose, taip pat ir 
Lietuvoje 1993 ir 1998 m. stovyklose 
Palangoje ir Nemunaityje.

Tarvydai
s.v.fil.Paulius Tarvydas,

prit.sk.kand.ps!. Justinas Tarvydas, 
“Šatrijos” ir “Rambyno” tuntų 
registratorė ps.Ilona Bubelytė 
Tarvydienė, psl.Austina Tarvydaitė ir 
s.Gerda Tarvydienė.
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Cleveland

LAUŽELIS PO STOGU

Žiūrėk, toli
Laužas liepsnoja,
Susėdę skautai
Dainas dainuoja...

Pavasaris, koks jis nebūtų, yra mielas 
jaunimui, o ypač skautėms ir skautams. 
Clevelando Skautija, pernai atšventusi 
pirmą pusšimtį metų, štai paliko dar 
vienerius - 51-sius metus praeityje. Visos 
mamos myli savo vaikus, bet šįkart 
“močiutė gamta” atskubėjo su liūtimi ir 
teko suvažiuoti į metų veiklos 
pabaigtuves Clevelando Dievo Motinos 
parapijos svetainėn. Ačiū mielam dvasios 
vadovui s.kun.Gediminui Kijauskui, SJ. 
Jis kiekvieną pirmadienį leidžia mums 
suvažiuoti DM parapij on į sueigas.

Gegužės 21 d. vakarą bendra 
“Neringos” ir “Pilėnų” tuntų sueiga 
pradėta su skautiškų vėliavų įnešimu ir 
tautos himnu. Tuntų įsakymais pranešti 
metų veiklos atsiekimai.

“Neringos” tunte prityrusios skautės 
įžodį davė: Greta Augytė, Nida Hallal, 
Janina Klimaitė, Agnė Majorovaitė, 
Aurelija Maleckaitė, Žavinta Maleckaitė 
ir Kristina Paškonytė. Joms vadovės 
užrišo vyšninės spalvos kaklaryšius.

Išėjusios kandidačių programą, 
jaunesniųjų skaučių įžodį davė: Malisa 
Bambic, Ernesta Bartuškaitė, Ramunė 
Bartuškaitė, Lina Bonda ir Monika 
Juodišiūtė. Joms buvo užrišti raudoni 
kaklaryšiai.

Skautėmis kandidatėmis tapo 
jaunesniųjų skaučių programą atlikusios: 
Alina Cepulytė, Daina Chmieliauskaitė, 
Aistė Degesytė, Elena Juodišiūtė ir Neris 
Klimaitė.

Izabelei Rubinski leista dėvėti 
liepsnelių baltą kaklaryšį, kurį jai įteikė 
jos mama - tuntininkė s.fil.Virginija 
Juodišiūtė Rubinski.

'Pilėnų" ir "Neringos" tuntų vėliavos Clevelancle.

Pažymėjimus už pavyzdingą sueigų 
lankymą gavo sesės: M.Bambic, 
M.Juodišiūtė, E.Bartuškaitė, 
R.Bartuškaitė, A.Čepulytė, E Juodišiūtė, 
K.Paškonytė, N.Pollok ir T.Paškonytė. 
Jos buvo pavyzdys visoms “Neringos” 
tunto sesėms.

Veiklos metus užbaigus tuntininkė 
s.fil.Virginija Juodišiūtė Rubinski 
pareiškė ypatingą padėką “Neringos” 
tunto vadovėms: t. adjutantei ir jaun. 
skaučių d-kės pavaduotojai 
vyr.sk.Saulutei Tamošiūnaitei, 
Liepsnelių draugininkei ps. Teresei 
Mordini, jaun. skaučių d-kei 
vyr.sk. Veronikai Taraškaitei, “Aušrinės” 
skaučių d-vės vadovėms s.Vilijai 
Klimienei ir s.Livijai Pollock ir tunto 
iždininkei ps.Iris Hallal.

Visoms “Neringos” tunto vadovėms 
palinkėta laimingos vasaros, o 
nepavargstantiems tėveliams už jų 
dukrelių atvežimą į sueigas bei iškylas ir 
tunto rėmimą darbais ir aukomis.

“Pilėnų” tunte skautų pirmo patyrimo 
laipsnio programą baigė irdavę prityrusio 
skauto įžodį: Vėjas Belzinskas, Simonas 
Mišelis ir Andrius Pliodžinskas.

Metų veikloje tunto vienetų sueigose 
uoliausi buvo: Aras Klimas - Giliukų 

būrelyje, Laimis Belzinskas-Vilkiukų d' 
vėje, Matas Hallal - Skautų draugovėje 
ir Vėjas Belzinskas - Prityrusių skautų d- 
vėje.

s.Andrius Belzinskas “Pilėnų” tunte 
pravedė įdomias ir mišrias varžybas. Jo 
pranešimu, pirmą vietą tose varžybose 
laimėjo šios skilties skautai: Nicholas 
Taraska, Tadas Taraškevičius, Nicholas 
Hallal, Vidas Pliodžinskas ir Vėjas 
Belzinskas.

“Pilėnų” tuntininkas v.s.Remigijus 
Belzinskas palinkėjo “Neringos” sesėms 
įr “Pilėnų” broliams smagių vasaros 
atostogų. Skatino vasarą stovyklauti, o 
rudenį vėl visi susitiksime draugovių 
sueigose.

Po oficialios tuntų sueigos buvo 
pasivaišinta atsineštiniais skanėstais. 
Sueiga užbaigta įprastiniu skautišku 
lauželiu. Svetainėje negalima užkurti 
malkų, bet šalia poros pliauskų buvo 
uždegtos žvakelės, kurių užteko dainoms 
paskatinti ir vaizdeliams suvaidinti. 
Visiems rate rankomis susiėmus, sueiga 
užbaigta tradicine “Ateina naktis”.

Brolis Gerardas
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PIRMOJI PAVASARIO KREGŽDĖ - KAZIUKO MUGĖ

Kaziuko mugė - tradicinė pavasario 
šventė, kurios nuolat laukiama. Šiais 
metais, Cleveland© skautijos ruošiama 
46-ji Kaziuko mugė įvyko sekmadienį, 
kovo 18 d. Dievo Motinos parapijoje 
šv.Mišiose dalyvavo uniformuoti skautai 
ir skautės. Po Mišių, salėje gausus būrys 
svečių šypsena lydėj o pagal maršo muziką 
žygiuojantį jaunimą! Mugės .atidarymo 
programai vadovavo ps.Aida Bublytė 
O’Meara, mugę atidarė kun. Gediminas 
Kijauskas, S.J., lydimas “Neringos” t. 
tuntininkės s.fil.Virginijos Juodišiūtės 
Rubinski ir “Pilėnų” t. tuntininko 
v.s.Remigijaus Belzinsko.

Kaip visada, svečiai turėjo progą įsigyti 
įvairių rankdarbių, riestainių, sūrių, 
krienų ir kitų gėrybių, pavalgyti skanius 
mamyčių ir tėvelių pagamintus pietus, 
pasigardžiuoti nuostabiais tortais, 
išbandyti laimę gausioje loterijoje. Po ilgų 
metų pertraukos, vaikams buvo proga 
pamatyti židiniečių paruoštą lėlių teatrą 
ir pasidžiaugti kitais įdomiais dalykais: 
spalvavimo konkursu, laimės šuliniu, 
“saldumynų takeliu”, “ledų karalyste”. 
Tačiau tuos malonumus reikėjo įsprausti 
į laiką, atlikusį nuo pareigų - budėjimo 
prie rankdarbių stalų, svetainės priežiūros 
ir t.t. Tuos darbus jaunieji skautai atliko 

su pasididžiavimu, kaip tikri mugės 
šeimininkai! Jaunatviška dainų pyne ir 
loterija buvo baigta ši, 46-oji Kaziuko 
mugė Clevelande.

Visus metus skautai renkasi į sueigas, 
iškylauja, stovyklauja. Jaunuolio būdas 
lavinamas tarnavimu Dievui, Tėvynei ir 
Artimui. Šie jauni žmonės lengvai galėtų 
skautauti amerikietiškoje skautų 
organizacijoje, tačiau juos (ir, aišku, jų 
tėvelius) visvien pritraukia lietuviška 
skautiška veikla.

Kaziuko mugė - proga skautams 
pasidžiaugti kartu su visuomene jų darbo 
vaisiais ir kartu užsidirbti skautiškai 
veiklai. Šių metų mugė buvo gausi 
darbais, maistu, svečiais. Skautiškoji 
šeima dėkoj a visiems parėmusiems skautų 
veiklą šioje Kaziuko mugėje.

Sesė Mamytė

Skautų ir skaučių Clevelande 
nuotraukos yra v.s.Gerardo Juškėno.

v.s.Nijolė Kersnauskaitė šūkiu "Budėk!" 
sveikina

Mama - sVJuodišiūtė Rubinski riša 
liepsnelės kaklaryšį dukrelei Izabelei.

"Neringos" t. t-kė s.filVJuodišiūtė 
Rubinski riša jaunesniųjų skaučių 

kaklaryšius įžodį davusioms 
liepsnelėms.
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"Pilėnų" t. t-kas v.s.R.Belzinskas užriša kaklaryši Simui 
Miseliui, davusiam prit. skauto įžodį.

"Neringos" t. t-kė sesė Virginija pasveikino prit. skauto įžodį 
davusius Andrių Pliodžinską, Simų Mišelį ir Vėją Belzinską.

Paukštytės linksmai vaišinasi. Balsingos "Neringos" tunto sesės dainų nepritruko!
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Hamilton

PAS "ŠATRIJOS RAGANAS"

laisvę. Sugiedojome “Marija, Marija”, o sesė Liuda perskaitė 
tai progai tinkamą eilėraštį.

Po to sekė linksmos dainos, eilėraščiai, kuriuos deklamavo 
sesė Marytė, ir prisiminimai iš mūsų jaunų dienų praleistų 
stovyklose. Sudainavome ir mūsų būrelio dainą: “Jau lauželis 
dega, oi, kibirkštėlės dangun skrenda oi. Šatrijos Raganų būrelis, 
oi, linksmas dainas sau dainuoja, oi,oi,oi.” Taip pat išmokome 
ir naują dainą, kurią nutarėme dainuoti kitose mūsų būrelio 
iškylose. Iškylą baigėme jau prie gęstančio laužo su “Ateina 
naktis” ir savuoju šūkiu “Tegyvuoja draugystė ir vienybė mūsų 
“Šatrijos Raganų” širdyse.”

Sesė Elena buvo paruošusi skanias vaišes, jų metu aptarėme 
būrelio einamuosius reikalus. Kanados lietuvių fondas iš savo 
pajamų paskyrė 300 dol. mūsų būrelio veiklos paramai ir mes 
fondui tariame skautišką AČIŪ! Prieš išsiskiriant, viena kitai 
palinkėjome smagios vasaros. Sekanti sueiga vyks rudenį pas 
sesę ps.M.Kalvaitienę.

Hamiltono skautininkų “Šatrijos Raganos” būrelio sueiga 
įvyko š.m. balandžio 25 d. pas sesę v.s.A.Pietrantonio. Sueigoje 
dalyvavo 10 sesių ir viešnia-prelegentė p.R.Pakalniškienė. Ji 
papasakojo apie gėlių sodinimą ir parodė daug nuotraukų iš 
savo gražaus ir spalvingo, gėlėmis apsodinto kiemo. Ji jau eilę 
metų yra laimėjusi Hamiltone skiriamą “Trilium” žymenį.

Sueiga tęsėsi prie kavutės ir saldumynų. Sekanti sueiga - 
laužas bus gamtoje sesės ps.E.Kontcnienės gyvenvietėje birželio 
6 d.

Būrelio sesės balandžio 1 d. dalyvavo Hamiltono “Širvintos- 
Nemuno” tunto suruoštoje Kaziuko mugėje, 
bendradarbiaudamos prie maisto ir kitų parengimų. Kad ir 
negausus vaikučių būrelis dalyvavo skautininkių pravestose 
spalvavimo varžybsc, busimųjų menininkų darbai buvo 
iškabinti ir trims geriausiems spalvuotojams buvo įteiktos 
premijos. Kadangi piešimo stalas buvo arti įėjimo, buvo gera 
proga pasveikinti į Kaziuko mugę atsilankiusius ir kviesti juos 
pasidžiaugti mugės įvairenybėmis.

Reg.B.

Vasaros iškyla vyko pas sesę s.E.Kontenicnę š.m. birželio 6 
d. Visos džiaugėmės, kad atšilo oras ir nelijo. Tarp žydinčių 
akacijų jau buvo sukrautas laužas ir, aplink j į susėdusios, iškylą 
pradėjome šūkiu: “Mūsų sesių širdyse tegu žydi skautija!” Laužui 
vadovavo sesės ps.M.Kalvaitienė irps.L.Stungevičicnė. Buvo 
prisiminti išvežtieji į Sibirą, partizanai ir visi žuvę už Lietuvos

Reg.B.

Kaziuko mugės atidarymas Worcesteryje: s.A.Saimininkienė, 
sesės Johana Šimkienė ir Elenytė Nalivaikaitė, v.s.lrena 
Markevičienė ir v.s Romas Jakubauskas.
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Worcester
SĖKMINGA KAZIUKO MUGĖ

Worcesterio skautų,-čių Kaziuko mugė kasmet ruošiama 
Verbų sekmadienį, tad ir šiemet ji įvyko balandžio 8 d. Po 
10-tos valandos lietuviškų pamaldų šv.Kazimiero parapijos 
bažnyčioje, visi skubėjo į Maironio Parką. Ten jau nuo 
ankstyvo ryto, ruošdamos lietuviškus pietus, virtuvėje triūsė 
sesės skautininkės Nijolė Pranckevičienė, Vanda Lescord, 
Teresė Jakubauskienė ir Dana Marcinkevičiūtė pagelbstint 
Genei Narienei.

48-ąją Kaziuko mugę atidarė v.s.Irena Markevičienė 
pasveikindama atsilankiusius pirmiausia angliškai, nes buvo 
gausu svečių nekalbančių lietuviškai. Paaiškino, kad 
paprotys ruošti Kaziuko mugę paimtas iš Lietuvos, kur 
Vilniuje per šv.Kazimiero šventę kovo 4 d. buvo ir yra 
ruošiamos tokios mugės. V.s.R.Jakubauskas pasveikino 
lietuviškai ir pakvietė visus vaišintis pietumis, kava, pyragais 
ir praleisti popietę su draugais ir senai matytais pažįstamais. 
Mugėje dera apsipirkti, o pirkinių pasirinkti buvo iš ko.

Skautininkai Br.Naras ir R.Jakubauskas turėjo meniškų 
medžio kryžių, lietuviškais motyvais puoštų dėžučių 
pieštukams ir kitų drožinių. Grįžtantiems iš pietų 
paukšteliams “pribūdavojo” namelių - inkilėlių. Skaučių 
stalas viliojo mažuosius mugės lankytojus, nes čia buvo 
Velykinių krepšelių su saldumynais, kiškučių, lėlių, žaislų, o 
pasveikinti draugus su Velykomis - pačių pieštų atvirukų.

Kaimyninių kolonijų skautai ir svečiai irgi atvyko su savo 
dirbiniais - prekėmis. Sesė Aldona Saimininkienė iš 
Hartfordo, kaip ir kasmet, atvežė savo auksinio šiaudo 
kūrybą. Visus viliojo jos paveikslais pasigėrėti ar nusipirkus 
papuošti namus. Šiais metais atvežė gluosnio šakelių - 
“kačiukų” padarytų iš smulkių gintaro gabalėlių. “Baltic 
Art” E.Sakalausko stalas iš Baltimorės buvo apkrautas 
kryžiais, gintarais ir Kalėdų eglutei papuošalais. Prie 
Bostono “Viltis” - G.Karoso stalo ir 116 kuopos Vyčių stalo 
buvo įvairių audinių, gintaro papuošalų, margučių, knygų ir 
lietuviškų dainų juostelių. O kaip gali grįžti iš mugės be 
lietuviško sūrio su kmynais. Juos “suslėgęs” atvežė iš Bostono 
V.Ivanauskas. Gausiai dovanomis apkrautas stalas viliojo 
visus įsigyti bilietus laimės išmėginimui. Papietavus ir 
apžiūrėjus prekystalius, malonu buvo atsisėsti ir atsigaivinti 
kvepiančia kava, pasivaišinti sesių skaučių ir mamyčių 
keptais pyragais, bei jų nusipirkti artėjančioms Velykoms.

Skautai ir skautės dėkoja visiems atsilankiusiems ir 
aukojusiems daiktus laimėjimų stalui. Tad iki pasimatymo 
ateinančiais metais Kaziuko mugėje.

E.Č.
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Worcester
SKAUTĖS IR SKAUTAI PAMINĖJO 
MOTINOS DIENĄ

Š.m. gegužės 13 d. - Motinos dieną, po 10 vai. šv.Mišių 
šv.Kazimiero parapijos bažnyčioje, dalyviai rinkosi į parapijoj 
salę. Sv.Mišias už gyvas ir mirusias motinas užprašė LRK Moterų 
sąjungos 5-os kuopos narės. Jos dalyvavo pasipuošusios 
tautiniais drabužiais su savo vėliava, o minėjimą suruošė skautai 
ir skautės.

Susėdus prie pavasario gėlėmis papuoštų stalų, tuntininkė 
v.s.Irena Markevičienė pasveikino mamytes, močiutes ir visus 
dalyvius. Palinkėjo mamytėms sveikatos, ištvermės, Dievo 
palaimos auklėjant vaikus. Prašė prisiminti visas mirusias 
motinas Lietuvoje ir tremtyje. Pakvietė seses Johaną ir Elenytę 
dovanoti po gėlę visoms moterims, pagerbiant visas moteris, 
ne vien tik mamas.

Šį kuklų minėjimą pradėjo kviesdama Onytę Harris 
paskaityti rašinėlį “Motinos rankos”. Padėkojusi Onytei, kvietė 
kalbėti Labdaringos draugijos pirmininką Kazį Adomavičių. 
Adomavičius su žmona Terese yra nuolatiniai Skautų Sąjungos 
rėmėjai. J is yra apdovanotas Padėkos ordinu su rėmėjo kaspinu. 
K.Adomavičius kalbą pradėjo sveikindamas visas motinas, 
močiutes, linkėdamas joms sveikatos ir visokios gerovės. 
Pabrėžė, kad Motinų pagerbimas tęsiamas nuo mitologinių 
laikų. Lietuvė motina ypatingai verta pagarbos. Ji daug kentėjo 
visais laikais. Valdant Lietuvą Rusijos carui, spauda buvo 
uždrausta - j i slapta mokė savo vaikus lietuviško rašto, religijos. 
Ji buvo pirmoji mokytoja. Sovietų okupacijos laikais ji turėjo 
pergyventi savo vaikų - partizanų išniekinimą, kančias ir mirtį. 
Gia - išeivijoje dauguma motinų ir močiučių kalba su vaikais 
gimtąja lietuvių kalba ir stengiasi įkvėpti meilę tėvų gimtajam 
kraštui.

Sesė Irena, padėkojusi p. Adomavičiui už prasmingą kalbą, 
pakvietę Rožytę Harris paskambinti pianinu. Ji skambino “Jojo 
ant asiliuko”. Abiejųsesučių tėvelis yra amerikietis, bet mamos 
ir močiutės J.Miliauskienės dėka abi mergaitės kalba lietuviškai. 
Už programos atikimąsesė Irena joms įteikė po dovanėlę.

Kadangi dalyvių tarpe yra angliškai kalbančių, sesė Irena 
paskaitė rašinį angliškai apie motinos pasiaukojimą ir meilę 
vaikui. Tą vaikai supranta tik tada kai motinos netenka, kai 
pasigenda jos paguodos.

Minėjime dalyvavo savo gimtadienį švenčiantis kun.John 
Petrauskas. Sesė Irena visų vardu jį pasveikino, linkėdama 
sveikatos ir švęsti dar daug gimtadienių; visi sugiedojo jam 
“Ilgiausių metų”.

Gražus Motinų pagerbimas buvo baigtas dalyviams 
vaišinantis sesių skaučių paruošta kavute ir saldumynais.

E.Č.
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Toronto
SKAUČIŲ "ŠATRIJOS" TUNTE

Toronto “Šatrijos” tuntas, kartu su skautų “Rambyno” tuntu, 
2001 m. balandžio 21 d. Maironio mokyklos auditorijoje 
atšventė skautų ir skaučių globėjo šv .Jurgio šventę. Kadangi 
iškilmingoji sueiga vyko tuoj po šeštadieninės mokyklos 
pamokų, susirinko visos mokyklą lankančios skautės ir skautai 
bei daug vadovų,-ių, vyčių ir vyr. skaučių.

Sekančios prityrusios skautės buvo pristatytos kaip išlaikiusios 
Prityrusių skaučių Il-j į patyrimo laipsnį: Audra Rusinaitė, Vaida 
Simonavičiūtė, Aleksandra Valaitytė, Vilija Pečiulytė ir 
Ramunė Jonušonytė. Prityrusi skautė Michelle Thorn buvo 
pristatyta kaip išlaikiusi Prit. skaučių I-jį patyrimo laipsnį ir 
perkelta kaip kandidatė į vyr. skaučių “Vaidilučių” draugovę.

Sueiga buvo praturtinta skaučių įžodžiu, kurį davė Asia 
Skilandžiūnaitė.

Maloni staigmena buvo vyr. skautei v.sl. Ilonai Tarvydienei, 
kai buvo perskaitytas Vyriausios Skautininkės įsakymas jog j i 
pakelta į paskautininkės laipsnį. Visos skautininkės ir 
skautininkai čia pat sudarė ratelį, į kurį pakviesta naujoji 
paskautininkė įžodžiui. “Šatrijos” tuntas bei visos skautės/ 
skautininkės Toronte džiaugiasi turėdamos savo taipe dar vieną

"Šatrijos" tunto sesė Asia Skilandžiūnaitė duoda 
skautės įžodį.

darbščią ir sąžiningą paskautininkę.
Tuntininkė ps.Rūta Baltaduonytė Lemon padėkojo visoms 

vadovėms ir skautėms už pereitų metų skautavimo užsiėmimus 
ir ragino visas šią vasarą važiuoti į Romuvos stovyklą. 
Iškilmingoji sueiga baigta tradicine “Ateina naktis”.

IM

Sesių ir brolių rate, Ilona Tarvydienė duoda skautininkės 
įžodį.

Vyr. skautė Vida Skilandžiunienė užriša gerojo darbelio 
mazgelį savo dukrai Asijai.
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Toronto
BET ... STENGIAMĖS

Nežinom nei kur, nei kaip tas laikas 
taip greitai prabėgo. Atrodo taip neseniai 
rinkomės metų atidarymo iškilmingai 
sueigai!

Žvelgdami atgal į praėjusius skautiško 
darbo metus, nutarėme, kad jie buvo 
sėkmingi “Šatrijos” ir “Rambyno” 
tuntams. Nuo mažiausių iki vyriausių, visi 
sąžiningai dalyvavo sueigose bei iškylose. 
Įvyko trys bendros iškilmingos sueigos - 
Metų atidarymo, Vasario 16 ir šv.Jurgio. 
Taip pat sklandžiai kartu šventėme 
skautų Kūčias ir Kaziuko mugę. Mugė 
šiais metais skyrėsi nuo praėjusių, nes 
vyko naujoje salėje. Pirkėjai nebuvo pratę 
prie naujos tvarkos, tai vieniems sekėsi 
geriau, kitiems - menkiau. Sekančiais 
metais vėl grįšime į naują parapijos salę 
ir tikimės, kad pelnas padidės visoms 
mūsų draugovėms.

Prisimindami ypatingiausius šių metų 
įvykius, sveikiname visus apdovanotus 
skautus, “Rambyno” tunto 
“D.L.K.Vytauto” d-vės vilkiukus, 
“Šatrijos” tunto vyr. skaučių “Birutės” d

vės seses ir į paskautininkės laipsnį 
pakeltą sesę Iloną Tarvydienę. Iš vadovų 
pusės - sveikiname naujus vadovus ir 
dėkojame vėl grįžusioms kartu dirbti. 
Svarbiausias ačiū yra mūsų tuntininkams 
ps.Rūtai Baltaduonytei Lemon ir s.Mariui 
Rusinui. Nenoromis atsisveikiname su 
vadove vyr.sk.psl.Remy Vanagaite ir 
linkime jai sėkmės universitete.

Kartais norėtume, kad visi iki vieno 
dalyvautų iškilmingose sueigose, bet taip 
pat žinome, kad nesame vieninteliai 
pasaulyje, kuriems kartais būna sunkiau 
pritraukti ar paraginti jaunimą atlikti savo 
skautišką pareigą! Bet vis dėl to 
stengiamės ugdyti jaunesniuosius. Kartais 
net vyresnius reikia paraginti. Ir 
dažniausiai pasiseka, nes abiejų tuntų 
skaičius kas metai didėja.

Esame laimingi, kad LSS Gintaro ir 
Ąžuolo vadovų mokyklų stovykla šiais 
metais vyks pas mus. Iki pasimatymo 39- 
tą kartą Romuvos stovyklavietėje - 
“Paparčių pakalnėje”.

Mūsų broliams yra didžiausia garbė, nes 

mūsų mielas LSB Vyriausias 
Skautininkas s.v.v.s.Romas Otto 
persikelia į Torontą!

Nuoširdūs linkėjimai LSS rajonams iš 
mūsų visųToronte. Linkime daug laimės, 
sėkmės, gero oro, gero vėjo visiems 
skautams, jūrų skautams, skautėms, jūrų 
skautėms ir akademikams, kad sklandžiai 
ir darbščiai šią vasarą stovyklautumėte. 
O, svarbiausia, linkime sėkmės ateičiai, 
kad praturtintumėt lietuvišką skautišką 
judėjimą pasaulyje šiame naujame 
šimtmetyje!

s.v.v.sl.Darius Sonda
(Nuotraukos — s.v.v.sl.D.Sondos)

"Šatrijos" tunto skautininkės su sese Ilona Tarvydiene.

j.s.A.Empakeris ir v.s.MVasiliauskienė 
rinko aukas LS fondui.
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Pasiruošę stovyklai "Šatrijos" t. 
t-kė ps.Rūta Lemon, Romuvos 
stovykla vietės komiteto 
pirmi n in kas s. Ra imundas 
Sriubiškis ir "Rambyno" t. t-kas 
s.Marius Rusinas.

Pavyzdingi "Rambyno" 
tunto vilkiukai su vadovais 
šv.Jurgio sueigoje.
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PAAUKOJO SAVO GYVENIMĄ DIEVUI, TĖVYNEI, ARTIMUI

Sesė - Seselė Igne

2000'iais metais Vargdienių seserų visuotina kapitula 
Lietuvoje išrinko seselę Ignę Marijošiūtę vienuolijos užsienyje 
ir Lietuvoje generaline vyresniąja.

Atsimenu, kai maža paukštytė kandidatė Gražina davė 
paukštytės įžodį - aš pasižadu... New Britain, CT

1950 m. j i iš kun. Stasio Ylos rankų priėmė pirmą Komunij ą 
Putname.

1962 m. Gražina įstojo įVargdienių vienuolyną Amerikoje 
ir tapo seselė Igne, o 1964 m. Putname davė pirmuosius įžadus.

Seselė s.Ignė mums yra gerai žinoma Kanadoje ir JAV, nes 
vadovavo stovykloms ir talkino skautų ir ateitininkų stovyklose 
savo pašnekesiais religinėmis ir visuomeninėmis temomis. O 
“Neringoje” ji auklėjo ir mokė mūsų vaikus tėvynės meilės, 
papročių ir krikščioniškos moralės.

Nuvykusi į Lietuvą, dirbo su jaunimu ir talkino seserims. 
Lietuvos vyskupų buvo pakviesta organizuoti didžiojo 2000 
m. Jubiliejaus šventimo iškilmes.

Dabar, eidama atsakingas vienuolijai vadovavimo pareigas 
ji sako: “Sulaukėme vienuolijos 82ųo gimtadienio. Mūsų 
užduotis: žiūrėti į visumą - į praeitį, dabartį ir ateitį.”

Su meile ir energija, kuria ji mūsų jaunimui tiek daug metų 
dirbo ir talkino, padėkime ir remkime Seselės - Sesės Ignės 
pastangas malda ir šalpa Lietuvoje. Mes linkime jai Dievo 
palaimos sunkiame darbe.

Sesė - Seselė M.Paulė

Šiaurės Amerikos Vargdienių Seserų provincijai vadovauti 
vėl išrinkta seselė M.Paulė Savickaitė.

Hanau, Vokietijoje, ji buvo “Birutės” draugovės, “Bičių” 
skilties skiltininkė Zita Savickaitė. Atvykusi į Ameriką, įstojo 
į vienuolyną Putname ir tapo seselė Marija Paulė. Pirmuosius 
įžadus Putname davė 1950 m. Ji daugelį metų vadovavo 
stovykloms Putname, Dainavoje, Neringoje ir dirbo visuose 
vienuolijos skyriuose Kanadoje ir JAV.

Seselei M.Paulei linkime sėkmės ir Dievo palaimos 
provincijos darbuose.

Sesuo - Sesė Igne Marijošiutė

Sesuo- Sesė M.Paulė Savickaitė
Sesė Lilė
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ĮDOMU
PRISIMENANT PEDAGOGĘ v.s.V.ARMINAITĘ

Šių, tai yra 2001-jų metų “Skautų Aido” kovo-balandžio 

laidoje skaičiau sesės v.s.A.Dvoreckienės prisiminimus apie 
pedagogę v.s.V.Arminaitę, taip pat aprašymą apie jos 
pagerbimui atidengtą memorialinę lentą buvusios antrosios 
pagrindinės mokyklos pastate Šančiuose.

Aš taip pat buvau jos pirmo skyriaus mokinė, pradėdama 
mokslą toje mokykloje 1936-jų metų rudenį. Prisimenu, kad 
vieną kartą teko dalyvauti vaidinime scenoje. Tačiau 1937-ų 
metų pavasarį tėvai išsikėlė į Žaliakalnį, kur pirmą skyrių 
pabaigiau 15-je mokykloje ir ten besimokydama įsijungiau į 
skaučių gretas.

Nors ir trumpai žinojau tą mielą mokytoją p.V.Arminaitę, 
bet jos vienas pamokymas man liko visam gyvenimui. Vieną 
dieną einant su tėčiu Kranto alėja, kur mes tada gyvenome, 
sutikome mano mokytoją p.Arminaitę. Mano tėtis su ja 
pasisveikino, gi aš pagalvojau, kad aš ją jau mačiau mokykloje, 
tad aš nieko nesakiau. Sekantį rytą panelė mokytoja, 
kalbėdama visai klasei, davė pastabą, kad mokiniai tą pačią 
dieną vėl sutikę mokytojus, nors juos jau ir matė mokykloje, 
turi sveikinti kiekvieną kartą. Aišku, aš jaučiau, kad tai buvo 
sakyta man ir jos žodžiai giliai įstrigo į širdį. Taip, tai buvo 
mano pirmoji mokytoja a.a.v.s.V.Arminaitė.

v.s.Regina Tikniūtė Bagdonienė 
Hamiltonas, ON, Kanada

LIETUVOJE PAGERBTI DU LSS NARIAI

S.m. birželio mėn. Vilniuje buvo pagerbti du Lietuvių 
Skautų Sąjungos nariai, skautai vyčiai - LR Garbės konsulas 
Australijoje Viktoras Šliteris ir buvęs Lietuvos olimpinis atašė 
Australijoje bei Australijos lietuvių fizinio auklėjimo sąjungos 
vadovas Antanas Laukaitis.

Jie buvo pagerbti už jų įpatingą pagalbą Lietuvos 
sportininkams pernai prieš Sydney olimpines žaidynes ir jų 
metu.

Lietuvos kūno kultūros ir sporto departamento 
generalinis direktorius Rimas Kurtinaitis s.v.v.sl. A.Laukaičiui 
įteikė II laipsnio medalį “Už nuopelnus Lietuvos sportui”, o 
Gedimino ordinu j is bus apdovanotas liepos 6 dieną Valstybės 
dienos proga. S.v.ps.V.Šliteris buvo apdovanotas pernai, tuoj 
pat po olimpinių žaidynių.

Sveikiname mūsų Brolius!

KAI IŠTIESI KITAM RANKĄ...

(Dalinamės su mūsų Sesėmis ir Broliais laišku, kurį iš Lietuvos 
gavo v.s.F.Mockus Kanadoje)

Gerb broli Feliksai,
Ilgai klaidžiojęs Jūsų siuntinys pagaliau pasiekė Upninkų 

vidurinės mokyklos skautus. Mes labai džiaugiamės, kad 
gavome tokią paramą. Labiausiai esame Jums dėkingi už 
skautišką litertūrą, kurios Lietuvoje ne taip jau lengva gauti. 
Beveik visa draugovė apsirengė Jūsų atsiųstais uniforminiais 
marškiniais. Vaikams įdomūs yra ir skautiški ženklai, ir kitos 
siuntinio smulkmenos.

Mūsų draugovė gyvuoja jau šešti metai. Keturis metus iš eilės 
Šventosios draustinyje, Upninkų seniūnijoje, rengėme 
skautiškas stovyklas, į kurias atvažiuodavo skautai iš Kauno, 
Jurbarko, Kėdainių rajonų, Elektrėnų miesto. Praeitą vasarą 
mūsų draugovė stovyklavo Lietuvos Pietų krašto skautų 
stovykloje, kuri buvo organizuota Dzūkijos nacionaliniame 
parke. Tai buvo labai puiki stovykla. Su mumis stovyklavo 
net du kunigai, tai dvasingumo stovyklai pakako. Beveik visi 
turėjome galimybę paplaukioti baidarėmis.

Mūsų draugovėje yra nemažai socialiai remtinų skautų, todėl 
kiekvienais metais rašome projektą, kad gautume nors kokią 
valstybės paramą stovyklai organizuoti arba išvykti į tolimesnę 
stovyklą.

Broli Feliksai, mes norėtume šiek tiek plačiau sužinoti apie 
Jūsų gyvenimą. Be abejo, Jūs esate skautas, tad būkite ne tik 
mūsų draugovės rėmėjas, bet irdraugas. Mūsų draugovė norėtų 
susirašinėti su kokio nors nedidelio miestelio skautų draugove, 
kad galėtume sužinoti, kaip gyvena skautai Jūsų krašte ir 
pasidalinti gerąja skautiška patirtimi.

Budėkime!
Visų skautų vardu-vadovė mokytoja
Danguolė Vasiliauskienė
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v.s.filVytautas Neverauskas mirė 
2001 m. balandžio 25 d., Adelaide, 
Australijoje.

v.s.Vytautas su broliu dvyniu Jonu 
gimė 1921 metais Alytaus apskrityje. 
Skautauti pradėjo vilkiuku Alytaus 
mokykloje, o 1939 m. pradžioje jau 
buvo skautų draugovės draugininku.

Vokietijoje brolis Vytautas Celles 
miestelyje pradėjo organizuoti skautus, 
ėjo skiltininko, draugininko, 
vietininko pareigas.

J Australiją nuvyko 1948 m. ir tais 
pačiais metais vykusiame pirmame 
Australijos rajono vadovų suvažiavime 
išrinktas Lietuvių Skautų Brolijos 
vadeiva-atstovu. Vėliau jis buvo skautų 
vyčių būrelio vadu, “Vilniaus” tunto 
tuntininku, stovyklų viršininku, vėl 
rajono vadeiva 1958-1960 m., o 1961- 
1969 m. išrenkamas Australijos rajono 
vadu. Apdovanotas Geležinio Vilko 
ordinu.

v.s.Bronius Žalys “Mūsų Pastogėje” 
Nr.19, 2001.05.14. rašo apie velionį: 
“Tai buvo žmogus - aukštas ūgiu, bet 
dar aukštesnis savo idealais ir 
nuopelnais lietuvybei, o ypač 
Australijos lietuviams. Buvo skautas - 
skautininkas visą savo gyvenimą, 
sekantis skautiškuoju obalsiu - “Dievui, 
Tėvynei ir Artimui”. Jo gyvenimo 
pavyzdžiu sekė ne tik jaunieji, bet ir 
mes, vyresni amžium skautininkai.”

Brolis Vytautas mokytojavo 
lituanistinėje mokykloj e.Australų os 
Lietuvių Bendruomenėje buvo Krašto 
valdybos pirmininku, Tarybos nariu, 
PLB Seimo nariu. Adelaidėje įsteigė 
Lietuvių Kooperatinę Kredito draugiją 
“Talka”. Už nepaprastus nuopelnus 
kultūrinėje, visuomeninėje veikloje 
v.s.V.Neverauskas Australijos valdžios 
buvo apdovanotas Medaliu of the 
Order of Australia.

UEFA • RUGPJŪTIS ( 27

"Palangos" tunto vyr. skautės ir skautai vyčiai Vasario 16 
šventėje atlieka programą Sao Paulo, Brazilijoje. Pirmoje 
eilėje: Markus Lipas, Rosana Tumaitė, v.s.Eugenija 
Bacevičienė, Elizabeth Lipienė, Regina Prokopienė, Silvana 
Valiunaitė ir Danutė Braslauskaitė. Antroje eil.: Gustavo 
Ūkai, Kristina Tamošiūnienė, Klaudijus Kupstaitis, Julia M. 
Ūkai, ps.Jorge Prokopas ir Regina Karsokaitė.

s.v.Paulius Butrimavičius dalyvavęs Australijoje, pasakoja 
Brazilijos lietuviams skautams apie praėjusį Pasaulio lietuvių 
jaunimo Kongresą.

Su lietuvių parapijos klebonu kun.PRukšiu pozuoja šeši 
"Palangos" tunto prityrę skautai ir skautės. Jie kiekvieną 
sekmadieni patarnauja šv.Mišiose.
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TELŠIŲ TUNTAS

Skautų Atvelykio šventė

“Ateities” vidurinėje mokykloje, balandžio 21-22 dienomis 
skautai šventė Atvelykio ir Jurginių šventę. Be telšiškių 
dalyvavo skautai iš Mažeikių, Kūlupėnų, Viešvėnų ir Luokės.

Po iškilmingos rikiuotės visi rinkosi į sporto salę, kur laukė 
linksmosios estafetės. Išbandę jėgas sportinėse varžybose, 
skautai ruošėsi linksmavakariui. Visiems susirinkusiems Telšių 
skautųgrupelė padovanojogražų spektaklį pagal Oscar Wilde 
pasaką “Savanaudis Milžinas”.

Skambant gitaroms, netilo dainų posmai, linksmai sukosi 
šokėjų poros, kol visi buvo pakviesti vakarienės. Pasisotinę 
skautiška koše, visi šventės dalyviai rinkosi į salę, kur vyko 
diskoteka.

Šventė tuo nesibaigė. Sekmadienio rytą skautai išžygiavo į 
Rainius. Prie paminklo Rainių Kankiniams, 3 kandidatai davė 
skauto įžodį. Po įžodžio visi dalyvavo sekmadieninėse 
šv.Mišiose, kurias aukojo kun.Vilius Viktoravičius. Pasibaigus 
šv.Mišioms buvo surengtas margučių ridenimo čempionatas.

Telšių skautų vardu dėkoju visiems padėjusioms surengti šią 
gražią šventę.

Sesė Rimantė

Pasakos "Savanaudis milžinas" aktoriai po spektaklio.

k

“Džiugo” d-vės, “Vorų” skilties žygis

2001 m. gegužės 5-6 dienomis vyko “Vorų” skilties žygis. 
Gaila, bet dalyvavo tik du “vorai” - Tomas Zakaras ir Andrius 
Šakalis. Vėliavininkas negalėjo atvykti, nes ruošėsi 
mokykliniams egzaminams. Mūsų noras stovyklauti nė kiek 
neišblėso, tad nieko nelaukdami, nuo Žemaitijos viešbučio, 9 
vai. ryto išėjome geležinkelio stoties link. Su savimi nešėmes 
ir geriamo vandens atsargas. Mūsų kelias vedė pro Šaulių 

organizacijos būstinę ir senąją pervažą, toliau ėjome Degaičių 
kaimo link. Priėję plentą Šiauliai-Palanga, patraukėme į 

vakarus ir greitai mašinų gaudesys liko toli už nugarų. Iš plento 
pasukome į šiaurę, kur toliau prie miško matėsi elektros 
paskirstymo stotis. Kelias buvo asfaltuotas ir nežymiai leidosi 
nuokalne, tad eiti nebuvo sunku. Šioje kelionėje mus lydėjo 
Tomo šuo Tobis, kuris mums vėliau labai pasitarnavo.

Praėję elektros stotį, sukome į vakarus, į šiaurę, pro kelias 
trobas, vėl į vakarus, kur kelias vedė į miško gilumą. Vos 
atsidūrėme tarp medžių, mus apsupo kvapų įvairovė - gaivus 
oras, skambus paukščių čiulbėjimas ir lengvas miško vėjelio 
dvelkimas. Toliau paėjus, prieš mus tyvuliavo ežeras. Jo stiklinį 
paviršių karts nuo karto sutrikdydavo koks nukritęs vabalėlis 
ar medžio šapelis. Rastoje stovyklavietėje nusprendėme 
ncapsistoti, nes nenorėjome sulaukti nelauktų svečių. Nuėjome 
pakrante į rytus, kur radome seną laužavietę ir tinkamą vietą 
palapinei. Taigi po dvieju su puse valandų kelio, pradėjome 
įsikūrimo darbus: pasistatėme palapinę, prisinešėm malkų,

Lietuvoje/ •

užsikūrėme ugnį ir iki pietų sutvarkėme visą stovyklos teritorij ą. 
Papietavę , prisiminėm pagrindinių mazgų rišimo būdus ir 
pasidarėme suolus ir staliuką. Vėliau radę didelę lentą, 
padarėme lieptą, kad turėtume kur praustis. Vakarieniavome 
18 vai. Baigiant valgyti išgirdome mašinos variklio gaudesį, o 
po to vaikų šūkaliojimus stovyklavietėje. Nutarėm apie savo 
stovyklą paspęsti spąstus, kad niekas negalėtų prieiti be mūsų 
žinios. Beje Tobis turėjo gerą klausą, tad net apie menkiausią 
garsą jis mus įspėdavo savo urzgimu.

Vakaro laužą pradėjome 20 vai., tačiau nenorėdami išsiduoti, 
buvome tyliai. Visgi smalsūs vaikai vėliau mus aptiko. 
Išvykdama šeimyna mums atidavė likusias bulves ir duonos 
kepaliuką. 22 vai. sukūrėm laužą naktipiečiams, kurį teko tuoj 
prigesinti, nes nakties miško tylą vėl sudrumstė automobilis. 
Buvo girdėti, kad iš jo išlipo gerokai apgirtusi kompanija. 
Nenorėjome būti aptiktais, tuoj užgesinome laužą, apsirengėme 
tamsiai, su anglimi išsidažėm veidus ir išėjome į naktinę 
žvalgybą. Grįžome kelios minutės po 24 vai. Tomas nusprendė 
budėti pirmas, o aš ėjau miegoti. Apie 2 vai. Tomas taip pat 
įlindo į savo miegmaišį. Kompanija išvyko namo. Stovyklą 
patikėjome Tobiui.

Atsikėlėme kiek po 8 vai. ryto. Nusiprausę ir papusryčiavę, 
nieko nalaukdami sutvarkėme stovyklą ir patraukėm į namus, 
kuriuos pasiekėm po dviejų valandų.

Po stovyklos padariau išvadą, kad ne viskas visada vyksta 
pagal planą, tad būtinai reikia turėti atsarginių variantų.

Brolis Andrius Šakalis

Tautai, Meilei, Motinai

Tu atėjai trumpam, bet neišeisi niekad: 
Šventoj giesmėj ir kasdienos darbe
Lyg duonos trupinius kažkas kruopščiai išmėto 
Paskui lyg ubagas vėl surenka tave.

O tu juokies, kvatoji, nors tau skauda:
Kai vis po kastuvą jie iškasa tave 
Šypsniu bandai pridengt randuotą veidą 
Ir tuštumą paslėpt pilnam delne.

Nors visos šventės jau seniai praėjo,
Užgeso žvakės šaltos ant stalų, 
Ir plaikstos dvasios erdvėje be vėjo 
Ieškodamos - nerasdamos namų,

Tu vis dar stovi: pamiškėj, prie kelio;
Kažko dar ieškai gatvėj, tarp namų... 
Širdy mažoj užgimstančio vaikelio
Lyg Feniksas prisikeli vėl tu.

Jolanta Mickevičiūtė

Skauto įžodis.
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Į LITUANISTINĘ MOKYKLĄ, Į SUEIGAS

Iš linksmų skautiškų stovyklų grįžtame į mokyklos suolą, o tuo pačiu prasideda ir 
sueigos. Būkime pasiruošę!

Pirmai draugovės sueigai

1. Visos dalyvės susėda rateliu. Draugovės vadija - su visomis kartu.

2. Draugininkės žodis: “ Sveikinu visas mūsų (čia pasakyti d-vės vardą) draugovėje. 
Aš esu draugininke - jūsų vadovė, kartu su mumis yra ir draugovės vadija (pristatyti). 
Skautybėje mes visos esame sesės - seserys. Dabar kiekviena pasakykit savo vardą ir 
kas Jums geriausiai patinka. (Išklausyti, susipažinti). Lietuvaitės ir viso pasaulio skautės 
savo organizacijose veikia skiltimis. Skiltis yra pats svarbiausias vienetas. Jame yra 
panašaus amžiaus mergaitės, kurios kartu dirba, kartu mokosi, viena kitai padeda, 
viena kitą gerbia.

Skiltys turi vardus. Pagal skautiškus papročius, skaučių skiltys pasivadina 
paukščių, žvėrelių, gėlių vardais, kurie gali simbolizuoti žmogaus gerumą (bitė), protą 
(pelėda), gražų balsą (lakštingala), grožį (gulbė, stirna, gėlės), darbštumą (skruzdė) ir 
t.t. Nenaudojama gegutė ir šarka, nes jos yra: viena - išnaudotoja, kita - plepė.

Skiltys turi gaireles, kurios kaip valstybės vėliavos, yra vienybės ir 
reprezentacijos ženklas.

Skiltys turi šūkius, kuriuos pačios sugalvoja išreikšti savo skilties vardui ir 
savo draugystei.

Skiltims vadovauja skiltininkės ir paskiltininkės. Dabar sudarysime skiltis.”

3. Adjutante: “Skiltys išsirikiuoti! Ramiai! Draugininkės įsakymai!
(įsakymu paskelbti draugovės vadiją. Antru paragrafu - skirti skiltininkės.)

4. Skilčių laikas. Skiltys išsirenka vardus, pasigamina gaireles, sugalvoja ir išmoksta 
šūkius.

5. Skilčių prisistatymas: Rikiuotėje gairelę laiko paskutinė eilėje skautė. Davus 
ženklą, ji duoda gairelę sekančiai, ir taip toliau, kol gairelė pasiekia pirmąją - 
skiltininkę. Skiltininkė paėmusi gairelę sako: “mes esame!”, visa skiltis atsako: “Bitės!” 
ar kitą.

Skilties šūkis.

6. Žaidimas: Skilčių estafetė “Nešti gairelę”
Skiltys sustoja eilėmis. Pirmi numeriai laiko gairelę. Kitoj kambario pusėje stovi 

skiltininkė. Davus ženklą, pirma skautė bėga prie skiltininkės, paduoda jai gairelę ir 
atsistoja įjos vietą, o skiltininkė bėga į eilę, paduoda antrai skautei ir pati eina į eilės 
galą. Žaidimas baigiasi, kai paskutinė skautė atneša skiltininkei gairelę. Kuri skiltis 
greičiau?

7. Draugovės laikas: Draugininkės pranešimai. Draugovės vardas. Išmokstame 
draugovės šūkį. Daina. Draugove, budėk! Vis budžiu!
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MAŽIEMS IR DIDELIEMS

“Skautų Aido” bendradarbis brolis Dolis susitiko sesę Alę, 
parodė skulptūrų parką Klaipėdoj e ir padovanojo sąsiuvinį su 
eilėraščiais. (Nuotr.Z.Gadeikytės)

Pirmo skyriaus mokiniukams brolis Dolis siunčia Ramunės 
Skučaitės eilėraštį:

Mieliausias  žodis

Mokyklėlė mus sutinka,
Viskas klasėj mums patinka!
Viena neramu truputį -
Be mamos reikės juk būti...

Mokytoja mums parodė,
Kaip rašyt mieliausią žodį:
M ir A,
M ir A -

Pažiūrėkite! - MAMA

Susiraizgė balionai.
Teisingai raides surašę, gausime miesto vardą.

Teisingai surašyti žodžiai 
parodys miesto vardą (tarp strėlių)
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Vyr.skautė Marcija Pavilionytė Butkienė saugo, kad 
visi mažieji gerai pavalgytų "Palangos" t. stovykloje, 
Sau Paulo, Brazilijoje.
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