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DĖŽUTĖ
Miela, malonu ne tik paimti į 

rankas, bet nuo pirmojo iki 
paskutiniojo puslapio perskaityti - 
prežvelgti skautų po platųjį pasaulį 
išsibarsčiusį gyvenimą. Linkiu ir 
toliau skautiškų jėgų tęsti 
redagavimą. Vis Budžiu!

Zenonas Dučmanas

Siunčiu nuotraukas apie kun. tėvą 
J.Aranauską, S.J. Jis išėjo į pensiją 
1998 m. ir gyvena jėzuitų namuose 
St.Jerome, Quebec. Jis, kaip skautų 
globėjas, Montrealyje paliko gilų 
įspūdį jaunimui, ypač mano sūnums. 
Su pagarba -

Antanas J. Mickus

Šv. Velykų - Kristaus Prisikėlimo 
šventėje, miela Jus pasveikinti ir 
palinkėti nenuilstančiai darbuotis 
mūsų “Skautų Aido” puslapiuose.

Budžiu!
Feliksas

Sveikinu visus ir visas laimingai 
grįžus iš iškilmių Lietuvoje ir 
pasisvečiavimo Tėvynėje. Smagu, kas 
s.v.Valdas Adamkus prisimena, jog 
visam gyvenimui yra skautas vytis. 
Lietuvoje yra ir australiškis 
s.v.fil.ps.Gabrielius Žemkalnis.

Linkiu visoms ir visiems geros 
valios darbininkams linksmų šv.' 
Velykų ir daug gražių margučių!

Budėkim! Ad Meliorem! 
Brolis Vytas V.

Pavasaris žadina sielą, jau aidi 
Velykų garsai!

Sveikiname visus su 
šv. Velykomis!

S'kai Vytautė ir Saulius ir 
“Kng. Traidenio” d-vės skautai 
ir skautės. (Širvintos)

Tą rytą ankstyvą, skambėdami varpai 
skelbia pasaulio Atpirkėjo prisikėlimą. 
Tegu tas skambesys suteikia Jums 
“Skautų Aido” darbuotojams, visiems 
Sesėms ir Broliams džiaugsmo, meilės ir 
gražių atgimstančios gamtos dienų.

v.s.Alina Dvoreckienė

Hartfordo skaučių ir skautų ruošta 
mugė praėjo su dideliu pasisekimu. 
Skirstydami pelną, kaip visada, 
prisimename “Skautų Aidą” ir aukojame 
$50.00 Siunčiame Jums - 
administratorei ir redaktorėms geriausius 
linkėjimus. Jūsų darbu ir pastangomis 
“Skautų Aidas auga ir gyvuoja.

Ačiū!
Skautai ir skautės Hartforde

Aš turiu jums klausimą. 2000 m. liepos 
rugpjūčio “Skautų Aido” numeryje buvo 
straipsnelis “Ponas Skautininkas?”, 
kuriame buvo išaiškinti visi skautiškų 
pavadinimų sutrumpinimai. Straipsnelyje 
- v.sl. yra vyresnio skiltininko 
sutrumpinimas, o tame pačiame SA 
numeryje yra pavartotas “vyr.sl.” Nors vi 
supranta, kad jie abu tą patį reiškia, ar jie 
abu yra teisingi? (Taip pat, kaip apie dr- 
kas/dr-vė ir d-kas/d-vė???)

Vis budintis, tarnaudamas.
s.v.v.sl.Darius Sonda
Toronto “Rambyno” t. 
jaunesniųjų skautų 
“D.L.K. Vytauto” draugovės dr-kas

f Lietuvos ' 
■ nacionalinė 
\ M.Mažvydo 
\ biblioteka J

Sesės R.Bagdonienės prašoma, trumpai 
parašiau “Skautų Aidui” apie 
v.s.C.Senkevičiaus knygos “Ketvirtoji 
upė” pristatymą Hamiltone.

Ta pačia proga noriu nuoširdžiai 
padėkoti Jums už paminėjimą “Skautų 
Aide” (2001 nr.7) apie manęs 
apdovanojimą Gedimino ordinu. Jokio 
ordino nesitikėjau ir nelaukiau, bet 
buvau maloniai nustebinta, kad mano 
darbas buvo pastebėtas ir įvertintas. Šį 
apdovanoj imą iš Lietuvos prezidento 
Valdo Adamkaus priėmiau su didžia 
pagarba ir dėkingumu. Po IV Laisvojo 
pasaulio lietuvių tautinių šokių šventės 
1972 m. Čikagoje gavau laišką iš 
v.s.Antano Saulaičio. Tai yra pats 
nuoširdžiausias ir gražiausias laiškas, kurį 
aš kada nors esu gavusi. Aš ir šiandien po 
daugelio metų jį branginu, o dabar ir vėl 
skautiška šeima mane maloniai 
nustebino.

Su geriausiais skautiškais linkėjimais.
G.Breichmanienė

Mylimam vyrui a.a.Rimui Bagdonui 
Hamiltone mirus, mieląją “Skautų Aido” 
bendradarbę v.s.Reginą Bagdonienę ir 
šeimą nuoširdžiai užjaučiame.

“Skautų Aido” redaktorės 
ir administratorė

“Skautų Aidui” straipsnius, 
nuotraukas, pranešimus atsiuntė: 
v.s.fil.A.Saulaitis, SJ, Vilnius, 
v.s.R.Bagdonienė, Hamilton, ON, 
j.v.s.fil.V.Vaitkus, Engadine, Australia, 
A.J.Mickus, Motreal, Que, 
v.s.F.Mockus, Toronto, ON, 
v.s.R.Karvelienė, Northville MI, 
s.V.Kvainickienė, Širvintos, 
v.sl.I.Kirkuvienė, Lemont, IL, 
j.ps.D.Bilaišienė, Chicago, IL, 
v.s.G.Juškėnas, Cleveland, OH, 
v.s.D.Gutauskienė, Hamilton, ON, 
v.s.fil.M.Mickienė, Springfield, VA, 
v.s.fil.D.Ramanauskas, Villa Park, IL, 
v.s.fil.R.Griškelis, Hinsdale, IL, 
ps.fil.T.Udrienė, Santa Monica, CA, 
ps.fil.G.Breichmanienė, Dundas, ON, 
s.R.Conklin, Lombard, IL, 
s.I.Meiklejohn, Toronto, ON, 
v.s.A.Dvoreckienė, Vilnius.

Visiems nuoširdus ačiū - Alė N.
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MOTINOS RANKOS

ps.fil. G. Breichmanienė

Jaunos, stiprios, švelnios ir baltos buvo tavosios rankos, 
kai mane mažą, Motule, lopšelyje Tu lingavai. Glostei 
man plaukus, džiaugsmą ir meilę liejai i širdį, žodžiais 
lopšinės sapnų pasaulin vedei...

Atmenu, kaip pynei kasas man, kaip stipriai laikydama 
ranką pirmą kartą mokyklon vedei... “Mokykla atvers 
tau langą į platų pasaulį, dukrele. Išmoksi skautyt ir 
rašyti. Galėsi keliauti po svetingas tolimas šalis; galėsi 
pati aplankyti karalaičių užburtas pilis” - tada man sakei.

Paėmusi mano dešinę ranką, kryžiaus ženklą daryti 
išmokei, maldos prasmę suprasti padėjai, vien tiktai gero 
Tu norėjai. Tarp savo darbų - rūpestėlių man švelnų žodį 
visada atradai.

O kiek gražių raštų, kiek tulpių spalvingų tos rankos 
įaudė lietuviškų juostų ir drobių lankuos! Nuolatos jos 
suko verpstelį, ir siuvo, ir audė, ir ašaras šluostė Jiūdesy ir 
skausmuos.

Pro traukinio langą matau Tavo veidą, kai mane išleidi 
į platų pasaulį siekti mokslo, ieškoti savosios dalies... 
Ranka daro kryžiaus ženklą, o lūpos šnibžda: “Nesuklupki, 
dukrele, gyvenimo margo keliuos!”

Vėliau ir mano pirmgimį sūnų tos pačios rankos supo, 
glostė ir glaudė prie mylinčios Tavo širdies... Ir jam 
dainavai Tu lopšinę, linkėjai gražiausių dienų; per karo 
audras nešei jį ant rankų, užmiršus, kad pati esi tremtinė - 
be Tėvynės ir be namų. Vis Dievui dėkojai jog esam . 
kartu.

Nepavargai, nepalūžai vargingoj tremtinio kelionėj. 
Praradusi viską, nepraradai Tu vilties. Šypsena puošė 
lūpas, ėjai galvą iškėlus, žadėjai visiems mums rytojų 
laisvą ir šviesų, pati tikėjais saulėtų dienų.

Vėl kryžiaus ženklas lydėjo mane per plačius 
vandenynus tolimon, nežinomon šalin. Ašara ritos per 
skruostą, akyse gi spindėjo viltis, kad vėl greitai būsim 
kartu. Bet ir šioj svetingoje šalyje nebuvo tavo keliai 
auksu kloti... Tavo darbščiosios rankos nerimo: vėl 
triūsė, vėl siuvo, vėl audė, vėl būrį vaikaičių glaudė prie 
širdies...

Pamėlusios, gyslotos, suvytusios, ant kelių nuleistos 
rankos, kai Tave, Motule, bejėgę lankau. Išgirdusi balsą, 
tiesi į mane drebančią ranką, nors manęs nebeatpažįsti ir 
nematai...

Už viską esu Tau dėkinga, Mamyte. Bučiuoju ligų ir 
darbų iškamuotas - amžiaus raukšlių išvagotas rankas, bet 
vis mylinčias, vis jautrias... Jos laiko rožinį, kai guli Tu 
tyli, pasiruošusi paskutinei kelionei, apsigaubus ramybės 
skraiste. Tavo rankų švelnumą ir meilę, kai glostei man 
plaukus, aš jaučiu vis sapne...
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MOKĖ NE ŽODŽIU, BET PAVYZDŽIU

Galvodama apie ką aš galėčiau rašyti 
vyr. skautės kandidatės temai, svarsčiau 
apie dalykus ir įvykius, kurie paveikė 
mano gyvenimą. Vis grįždavau prie to 
paties klausimo “kas turėjo daugiausiai 
įtakos mano gyvenime?” Mano šeima. 
Mano tėvai ir seneliai mane augino, jie 
yra man pavyzdžiai kaip būti gera ir 
naudinga moterimi. Jie mane išmokė kaip 
mylėti kitus ir savo tėvynę. O labiausiai - 
jie manyje išugdė norą būti skaute.

Būdami geri ir tikintys žmonės, mano 
šeima patraukė ir mane būti tokia kaip jie. 
Jie visada mane mokė būti mandagia, 
draugiška, tiesia. Visada man primindavo, 
kaip yra gera mylėti kitus ir jiems 
pagelbėti. Mokė ne žodžiu, bet pavyzdžiu. 
Visa tai yra skautiškieji principai, kuriuos 
pasisavinau savo šeimoje.

Bet pagal principus reikia ir gyventi. 
Mano seneliai - Irena ir Eugenijus Vilkai 
visu savo gyvenimu yra labai dideli skautai. Bobutė Irena 
pradėjo skautauti 1932 m. Panevėžyje, Lietuvoje, o senelis 
Eugenijus - metais anksčiau. Abu skautavo iki karo, kol turėjo 
palikti Lietuvą. Karui pasibaigus, jie tuojau įsijungė į skautišką 
veiklą Vokietijoje. Mano bobute ten 1948 m. gavo savo 
akademines spalvas. Atvykę į Ameriką jiedu vėl stojo į 
skautišką darbą. 1950 m. Irena su kitom akademikėm atkūrė 
Akademikių skaučių draugovę. Gyvendama Chicagoje, bobutė 
buvo “Kernavės” tunto iždininke, vadove stovyklose ir 
viršininke. Senelis buvo ASS pirmininku ir LSB Vyriausiu 
Skautininku.

Kai persikėlė į Kaliforniją, Irena buvo “Palangos” tunto 
tuntininke (1971-1972 m.) ir iki dabar yra aktyvi 
“Kng.Gražinos” būrelio narė. Senelis Eugenijus gelbėjo leisti 
skautiškas knygas, vykdė kitus skautiškus darbus. Jis 1987 m. 
buvo apdovanotas Geležinio Vilko ordinu, o 2000 m. - tapo 
Korp! Vytis Garbės nariu. Žiūrėdama į mano senelius, matau, 
kad visą gyvenimą galima būti skautu.

Mano tėvų gyvenimas yra panašus. Abu skautauja nuo pat 
mažens. Mano mama daugelį metų buvo paukštyčių 
draugininke, pastovyklės viršininke. Tėvas buvo ASS 
ižidininku, o dabar yra “Rambyno” stovyklavietės komiteto 
pirmininku. Visi mano šeimos nariai yra labai ištikimi skautai.

Naujos vyr. skautės 2001 m. "Rambyno" 
stovyklavietėje pasiruošusios žadinti stovyklą.
Priekyje klūpo: straipsnio autorė Auksė Stočkutė, 
Indraja Šulcaitė, Simona Gajauskaitė, Elina Venckienė. 
Stovi: Daiva Mattytė, Karina Balchaitė, Lina Wallace, 
Aušra Venckutė ir Audra Griciūtė.

Meilė Lietuvai taip pat yra labai stipri mūsų šeimose. 
Seneliai gimė Lietuvoje ir iki dabar ją myli. Tą meilę tėvynei 
jie perdavė savo vaikams. Siuntė juos į lituanistinę mokyklą ir 
vežiojo į visokiausius lietuviškus užsiėmimus. Tuo pačiu ir 
mano tėvai tą meilę perdavė ir man. Nesu buvusi Lietuvoje, 
bet ryšys su ja yra stiprus. Mokausi kalbą, istoriją, rūpinuosi jos 
kultūra ir stengiuosi viską prisiminti. Todėl aš mielai 
dalyvauju lietuviškoje veikloje, drąsiai sakau, kad aš - 
lietuvaitė.

Norėčiau sekti mano tėvų ir senelių pėdomis, bet tai nėra 
lengva. Didelėmis ir duosniomis širdimis jie yra atidavę save 
skautybei, ir nemanau, kad galėčiau prie jų prilygti. Bet žinau, 
kad mylėdama, kitiems pagelbėdama, liksiu ištikima skautybės 
idealams.

Vyr.sk.v.sl. Auksė Stočkutė

(RVR, “Palangos” tuntas)
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VYDŪNO FONDUI -50

“Didžiai gerbiamas A.S.S. Valdybos 
Pirmininke,

mielai sutinku, kad būtų pavadintas 
mano vardu Šalpos fondas mokslu. 
einantiems Skautams ir Skautėms 
pašalpas teikti.

Kartu ir pareiškiu nuoširdų linkėjimą, 
kad visiems Skautams ir visoms 
Skautėms mokslai būtų ne tik visokių 
labai svarbių žinių įsigijimas, ale jų 
esmės sąmoningumo žadinimas, kad jos 
taptų reikšmingu pasauliniam, ypatiai 
žmonių gyvenimui ir žmonių susivokimui 
viso gyvenimo, visos Visatos Išeigoje ir 
Jos Malonės Palaiminime”.

Vydūnas
Vydūno fondo jubiliejinės šventės rengėjai filisteriai: Leonas Maskaliūnas, 
Jūratė Variakojienė, Renata Staniškienė, Liudas Ramanauskas, Leopoldas von 
Braun, Milita Lauraitienė, Šarūnas Rimas ir Vytautas Mikūnas.

Jono Tarnu laičio nuotr.

Prasmingas 50 metų kelias

Daugelis organizacijų, kurias sukūrė 
antroji emigrantų banga, artėja prie 
auksinio jubiliejaus. Jų tarpe ir Vydūno 
fondas, kuris išaugo Akademiniame 
Skautų sąjūdyje Čikagoje. Tai įvyko 
1952 m. kovo 23 d. Lietuvių 
auditorijoje, Bridgeporte. Buvo eilinė 
Korp! Vytis sueiga, kurioje idėjos 
sumanytojai - Algirdas Stepaitis ir 
Albertas Vengris - pasiūlė steigti šalpos 
fondą studijuojantiems padėti tęsti 
studijas JAV ar kitose valstybėse.

Sueiga priėmė nutarimą steigti šalpos 
fondą ir paskyrė pirminiams darbams tuo 
laiku didelę, 300 dol. sumą. Korp! Vytis 
skyriui vadovavo pirmininkas Juozas 
Ivanauskas; kiti valdybos nariai buvo: 
Henrikas Bokas, Eugenijus Slavinskas ir 
Albertas Vengris. Kiek vėliau nutarimui 
pritarė Akademikių Skaučių draugovės 
Čikagos skyrius, kuriam vadovavo Ona 
Ščiukaitė. Nutarimas buvo perduotas 
Akademinio Skautų Šąjūdžio vadijai; ją 
sudarė pirm. prof. Ignas Končius, pirm, 
pavaduotoja dr.Domininką Kesiūnaitė ir 
sekretorius Bronius Kviklys, kuris parašė 
būsimo fondo statutą. Jis kreipėsi į

Vydūną, prašydamas jo sutikimo fondą 
pavadinti Vydūno vardu.

Vydūno sutikimas buvo gautas 1952 
m. gegužės 5 d.

Pirmąją fondo valdybą sudarė: 
pirmininkas prof. Steponas Kolupaila, 
pirm, pavaduotoja Ona Ščiukaitė, 
reikalų vedėjas Vytautas Mikalavičius - 
Mikūnas, iždininkas Leonas 
Maskaliūnas, sekretorė Amalija 
Kalvaitytė - Jagutienė.

Valdybos nutarta, kad 
studijuojantiems bus duodamos paskolos, 
kurias reikės fondui grąžinti, studijas 
baigus ar nutraukus. Grąžintomis 
paskolomis galės pasinaudoti kiti 
studentai. Kiekvienas paskolą gaunantis, 
pasirašo pasižadėjimą ją grąžinti.

Reikėjo išspręsti lėšų telkimo 
klausimą. Buvo nutarta vykdyti 
kalėdinių atvirukų platinimo vajų. 
Pirmas mėginimas davė menką 331 dol. 
pelną. Atsirado galimybė paskirti 
pirmąsias paskolas. Prasidėjo tiesioginis 
fondo darbas - padėti studijuojantiems 
lietuviams studentams.

Per 50 veiklos metų paskolas yra gavę 
200 lietuvių studentų, kurie gyveno 
vienuolikoje valstybių: JAV, Kanadoje, 
Latvijoje, Lietuvoje, Meksikoje, 
Turkijoje, Australijoje, Švedijoje, 

Anglijoje, Airijoje, Argentinoje. Visi, 
paskolas gavusieji ir studijas baigę, 
paskolas grąžino Vydūno fondui. Taip 
pat buvo suteiktos 49 negrąžinamos 
stipendijos lituanistiką studijuojantiems. 
Iš kuklių pajamų buvo sugebėta išmokėti 
1,000,000 dol. Tai kelia nuostabą, nes 
VF visas turtas yra tik 500,000 dol. 
suma. Visa tai atliko fondo neapmokami 
darbuotojai. Nueitas ilgas ir prasmingas 
50 metų kelias, kurio sukaktį minime ir 
džiaugiamės pasiektais rezultatais. 
Vydūno fondas įdėjo savo indėlį į 
lietuvybės išlaikymo reikalus.

(Iš v.s.fil.Vytauto Mikūno straipsnio 
“Kuklus milijonas”, “Drauge”, 2002)

Skautas auga ateičiai

įsteigus “Lietuvių akademikų skautų 
dr.Vydūno vardo šalpos fondą”, A.S.S. 
Pirmininkas v.s.fil.prof.Ignas Končius 
rašė “Mūsų Vytyje” 1952 m. birželio- 
liepos numeryje: -

“Skautas savarankus. Jis kitiems 
padeda, sau nieko nereikalaudamas. 
Skautas pats vienas, arba savo 
susibūrime, yra itin galingas. Savo 
vienybėje tėvynės - artimo klausimais
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Vydūno fondo taryba: sėdi - prezidiumo nariai Algirdas Stepaitis, pirm. Leonas 
Maskaliūnas ir Irena Kairytė. Stovi: ASS Valdybos Pirmininkas Rimas Griškelis, 
Ritonė Rudaitienė, Jonas Variakojis, Jūratė Variakojienė, fondo valdybos 
pirmininkas Vytautas Mikūnas, Antanas Rauchas, Liūdas Ramanauskas, Vytenis 
Kirvelaitis, Šarūnas Rimas, Sigitas Miknaitis, Vida Brazaitytė.

Vytauto Jasinevičiaus nuotr.

skautas siekia ir tolimų kelių galus.
Skauto veikla pėsčia neina. Ji lekia, 

remdamos praeitim, sekdama dabartį, ir 
visos visų skautų akys krypsta į ateitį. 
Skautas auga ateičiai. Mokosi, patyrimų 
gauna ateičiai. Visų skautų veikla turi 
rūpintis ateitim ir pavienio skauto ir jų 
susibūrimo. Šiandien eidamas, jis 
galvoja, kaip eis rytoj. Jei šiandien jam 
sunku, skautas nenori, kad kitiems 
skautams būtų sunku gyventi, sunku 
savo tikslų siekti. Jis mokosi, moko, 
dalina savo patyrimus kitiems, jų pats 
nenustodamas: bedalydamas dar labiau 
pats įsigilina.

Daug mokslus einančių skautų - 
skaučių yra reikalingi paramos. Žinoma, 
tik paskolos. Juk nepaliegėliai - kam 
pašalpa. Į skautų kišenius niekas pinigų 
nedrabsto. Patys turi pasirūpinti. Skautas 
gyvena ne šia diena. Pasaulis 
nepasibaigia sykiu su juo, sykiu su jo 
reikalais. Skautas žvelgia toli į ateitį. Kai 
skautui šiandien sunku su pinigais, jis 
rūpinasi, kad ateityj moksleiviui - 
skautui pinigų klausimas būtų 
lengvesnis.”

Milijono atvirukų vaivorykštėje

Per 50 metų Vydūno fonde atlikta 
nepaprastai daug darbo. Šalia jau minėtų 
paskolų ir stipendijų studijuojantiems, 
(pagal V.Mikūno informaciją) Vydūno 
fondas išleido 20 knygų, remia 
lituanistines mokyklas, jaunimo 
organizacijas, skelbia rašinių konkursus 
(mecenatai - prel.s.Juozas Prunskis ir 
Kęstutis ir Erika Sidabrai).

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, per 
paskutinius šešis metus 208 studentai 
Lietuvoje gavo stipendijas. Pirmenybė 
teikiama Sibiro tremtinių, laisvės 
kovotojų vaikams arba aktyviems 
studentų ar visuomenės organizacijose.

1999 metais VF įsteigė penkias ASS 
Garbės narių vardo premijas Lietuvos 
aukštosiose mokyklose. Premijos (1000 
dol.) skiriamos konkurso keliu tiems, 
kurie pasiekė aukščiausių akademinių 
rezultatų, parodžiusiems ypatingą 
darbštumą ir sugebėjimus, 
priklausantiems studentų organizacijai, 
dalyvaujantiems visuomeninėje veikloje. 
Premijos yra: rašytojos Sofijos 
Čiurlionienės vardo, Vincės Jonuškaitės 
- Zaunienės vardo - Muzikos 
akademijoje, prof. Stepono Kolupailos 

vardo - Klaipėdos universitete, prof. 
Igno Končiaus vardo — Kauno 
Technologijos universitete, Broniaus 
Kviklio vardo - Vytauto Didžiojo 
universitete. Premijas skiria universitetų 
sudarytos komisijos.

Vydūno fonde įkurtas Mykolo 
Žilinsko fondas jauniems istorikams 
remti. Jau yra paskirtos penkios premijos 
JAV, Kanados, Anglijos, Lietuvos ir 
Lenkijos istorikams.

1973 m. buvo paskirta pirmoji 
visuomenės sėkmingo darbuotojo 
piniginė premija ir žymuo Algiui 
Rukšėnui (Cleveland,OH) už knygą 
“Day of Shame” apie Simo Kudirkos 
drąsų šuolį į laisvę. Nuo to laiko jau yra 
paskirta 21 premija. Šių, Vydūno fondo 
jubiliejinių metų premija ir žymuo 
paskirti fil.dr.Romualdui Kašubai, 
Northern Illinois universiteto “College 
of Engineering and Engineering Tech
nology” dekanui ir Kęstučiui 
Gudmantui, istorikui Lietuvoje.

Visą šį darbą didžiąja dalimi įgalino 
pajamos gautos už kalėdinius atvirukus. 
Per 50 metų išleista 1,200,000 atvirukų, 
kurie savomis jėgomis kiekvienais metais 
yra paruošiami, pakuojami ir 
išsiuntinėjami 1200 adresatų.

Vydūno fondo 50 metų jubiliejaus 
lankstinuke skelbiami didieji aukotojai:

Birutė Ciplijauskaitė, prel.Juozas 
Prunskis, Mykolas Žilinskas, pulk.lt. 
V.Sutkus, Kęstutis ir Ema Sidabrai, 
Marija Ročkus, Akademinis Skautų 
Sąjūdis, Ona Mateikienė, Vydūno knygų 
leidimo komitetas, E.Korzono fondas, 
Gražina Liautaud, A.Dambauskienė, 
Marija ir Vytautas Cerniai, Algis ir 
Violeta Strikai, Vytautas Rutelionis, 
Birutė ir Romas Viskantai, J.Dainausko 
fondas, Danutė ir Raimundas Korzonai, 
Irena Kairytė, Vytautas ir Palmyra 
Janušoniai, Algirdas ir Laima Stepaičiai, 
Vytautas ir Ina Užgiriai.

Vydūno fondo Tarybos nariai šiuo 
metu yra:

Leopoldas von Braun, Vida Brazaitytė, 
Danutė Eidukienė, Vacys Garbonkus, 
Vytenis Kirvelaitis, Tarybos prezidiumo 
pirm. Leonas Maskaliūnas, Sigitas 
Miknaitis, Vytautas Mikūnas, Liudas
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Ramanauskas, Rita Rašymienė, Antanas 
Rauchas, Šarūnas Rimas, Ritonė 
Rudaitienė, Tarybos vice-pirm. Algirdas 
Stepaitis, Jonas Variakojis, Jūratė 
Variakojienė, Eugenijus Vilkas.

Vydūno fondo valdyba:
Vytautas Mikūnas, pirmininkas, Jūratė 

Variakojienė, pirm.pavaduotoja, 
Šarūnas Rimas, pirm.pavaduotojas, 
Milita Lauraitienė, sekretorė, Liudas 
Ramanauskas, iždininkas, Leopoldas 
von Braun, reikalų vedėjas, Irena 
Kairytė Tarybos prezidiumo sekretorė ir 
įgaliotinė valstijai, Vytenis 
Lietuvninkas, teisės patarėjas, Edmundas 
Kulikauskas, įgaliotinis Lietuvoje.

Jubiliejinė šventė

Auksinė sukaktis atšvęsta iškilmingu 
minėjimu ir vakariene su koncertine 
programa 2002 m. vasario 24 d., 
Jaunimo centre, Chicagoje.

Minėjimą pradėjo Vydūno fondo 
Tarybos pirm. fil.Leonas Maskaliūnas, 
pasidžiaugęs iš 300 dol. užaugintu puse 
milijono, kuris įgalino Vydūno fondą

Vydūno fondo įgaliotinis Lietuvoje fil. 
Edmundas Kulikauskas. 

atlikti didįjį skautišką gerąjį darbelį.
Programai vadovavo fil.dr.Renata 

Staniškienė, kviesdama gausius Vydūno 
fondo sveikintojus bei skaičiusi paštu 
atsiųstus sveikinimus.

Po Lietuvos himno, tylos minute buvo 
pagerbti mirusieji VF nariai, steigėjai, 
rėmėjai.

Pirmasis sveikintojas LR gen.konsulas 
Chicagoje G.Apuokas “pakėlė salę ant 
kojų” pranešdamas, kad Vasario 16 
proga, LR prezidentas Vydūno fondo 
valdybos pirmininką fil.Vytautą Mikūną 
apdovanojo DLK Gedimino ordinu.
Džiaugsmingai plota visą 
penkiasdešimtmetį fondo 
darbams atidavusiam broliui 
Vytautui! Toliau sveikino LR 
garbės konsulas Vaclovas 
Kleiza, “Draugo” dienraščio 
vyr. redaktorė Danutė 
Bindokienė, fil.dr.Algirdas 
Avižienis, buv. Vytauto 
Didžiojo u-to rektorius. 
Pedagoginio Lituanistikos 
instituto vardu sveikindama 
rašytoja Stasė Petersonienė 
sakė - “stebimės! Nei Vydūno 
fondas aukų prašo, nei 
reklamuojasi, o kiek knygų 
išleido, kiek jaunuolių per jį 
gavo mokslą. Tai gal
Viešpaties ranka humanisto Vydūno 
vardu jį laimina!” “Lietuvių balso” 
bendrovės pirm. Domas Adomaitis, 
pagyręs fondą už jo kuklumą, dovanojo 
dail. Adomo Varno tapytą Vydūno 
portretą, primindamas, kad “čia Vydūnas 
atrodo taip, kaip jį pažinau”. Kurtas 
Vėlius, nuo 1934 metų pažinęs Vydūną, 
įteikė fondui čekį. Chicagos 
skautininkių d-vė per v.s.Haliną 
Moliejienę įteikė 300 dol., kad “ir 
sekančiam penkiasdešimtmečiui būtų 
gera pradžia”.

Vydūno fondo atsiradimo istoriją 
papasakojo vienas iš fondo steigėjų - 
fil.Algirdas Stepaitis. Fil. V.Mikūnas 
savo kalboje paminėjęs atliktus darbus,
dėkojo visiems aukotojams, mecenatams, 
atvirukams piešinius aukojusiems 
menininkams, bičiuliams, kurie nuolatos 
gelbsti dideliame atvirukų išsiuntinėjimo 
darbe ir Vydūno fondo valdybai, taip 
rūpestingai dirbančiai kilniam tikslui.

Fondo sukaktuvinėje šventėje 
dalyvavo kalėdinių atvirukų kūrėja ps 
dail. Ada Sutkuvienė.

Vydūno fondo premija ir žymuo 
įteikiamas fil.prof. Romualdui 
Kašubai.

Jono Tamulaičio nuotr.

įteikus Vydūno fondo žymenį ir 
premiją, apdovanotasis fil.dr.Romualdas 
Kašuba nuoširdžiai padėkojo už 
įvertinimą ir prisiminė, kad jaunose 
dienose ir jam studijose padėjo Vydūno 
fondas.

Nepaprastai svarbi ir maloni šventė
baigta šampano tostu, gardžia vakariene 
ir “Dainavos” ansamblio vyrų seksteto 
dainomis.

AN
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Korp! Vytis ir ASD vėliavos Vydūno 
fondo sukakties minėjime.
Vėliavininkai: senj.Moacir de sa 
Pereira, fil.Jonas Variakojis, filVytenis 
Kirvelaitis, fil.Ramunė Papartienė, 
fil.Jennifer Antanaitytė ir fil. Vida 
Brazaitytė.

Šakoti pasiruošę prapjauti fil.Halina 
Plaušinaitienė, fil.dr.Algirdas Avižienis 
ir fil.Jūratė Variakojienė.

Meninę programą atlieka "Dainavos" 
ansamblio dainininkai: vadovas muz. 
Darius Polikaitis, Kastytis Šoliūnas, 
Audrius Polikaitis, Marius Polikaitis ir 
Liudas Landsbergis.
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"SKAUTYBĖ SUDARO VISAS SĄLYGAS..."

Šių metų pradžioje v.s.fil.Antanas 
Saulaitis, S.J. atsiuntė iš Vilniaus dviejų 
straipsnių 2001 metais tilpusių 
“Atgimime” ir “Naujojoj Romuvoj” 
kopijas.

Su džiaugsmu dalinamės nors 
trumpomis ištraukomis apie dailininkę 
sesę Viliją Mačiulytę ir taip pat jos 
mintimis apie laikotarpį, kai Lietuvoje 
atsikūrė skautai.

“Atgimimo” laikraštyje, 2001.VI. 15., 
pokalbyje su žurn. L.Armonaite, sesė 
Vilija pasakoja apie puikiai pavykusią jos 
akvarelių parodą Faborge, Danijoje. 
Parodoje lankėsi ir džiaugėsi ištisos 
miestelio šeimos, skelbė radio, rašė 
didieji laikraščiai.

Kelis metus dail.V.Mačiulytė ruošėsi 
tai parodai. Gyveno Faborge, tapė 
miestelio vaizdus visais metų laikais, 
tiksliai parodant pastatus, net miestą 
gaubiančią atmosferą. Pagal 
Brahetrolleborgo kirkės-bažnyčios 
paveikslą Faborge buvo išleisti atvirukai, 
o sesei priklausantį už juos honorarą, ji 
paskyrė tos bažnyčios vargonams. 
(Nebūtų skautė.red.)

Į žurnalistės klausimą: “Pirmą kartą 
viešėjote Danijoje beveik prieš: dešimtį 
metų, kai vadovavote skautų būriui. Ar 
teko susitikti su skautais, gal buvo 
netikėtų bendravimų?” - sesė Vilija 
atsakė: “ I mano parodą dviračiais (su 
šalmais) buvo atvykusios skautės, 80- 
metės senutės, su kuriomis vėliau teko 
kelis kartus susitikti. Susidraugavau ir su 
Faborgo miesto rokeriais (ar tai vyčiai? 
red.), jie net apsilankė mano parodoje, - 
gal pirmą kartą peržengė galerijos 
slenkstį... Šiandien mūsų dailininkams 
jau ne naujiena išvežti savo parodas į 
užsienį, tačiau ne kiekvienam pasiseka 
pajusti dėmesį ir meilę kitos kultūros ir 
tradicijų krašte.”

“Naujojoj Romuvoj” Nr.l (534) Vilija 
Mačiulytė ilgame straipsnyje “Lietuvos 
Skautai” rašo apie skautybės pradžią 
pasaulyje ir Lietuvoje, apie skautų 
judėjimo atkūrimą ir veiklą tremtyje - 
Vokietijoje ir Austrijoje, ir paskiausiai - 
apie atgimimą Lietuvoje:

“Skautai ir valstybė. Šios dvi sąvokos 
glaudžiai susijusios. Atkūrus

7997 metais Lietuvos skautų vadovai 
v.s.Feliksas Šakalys ir v.sVilija 
Mačiulytė.

valstybingumą 1918 metų vasario 16-ąją 
susikuria pirmosios skautiškos draugovės. 
1940 metais sunaikinus Lietuvos 
valstybę, uždraudžiami ir skautai. 
Klestint totalitarizmui ir diktatūrai 
skautų organizacija tampa 
nepageidautina. Ko bijota?

Skautybė, kaip gyvenimo būdas, 
sudaro visas sąlygas asmenybei tobulėti, 
laisvai mąstyti, ugdo pareigingumą. 
Kadangi skautais gali būti įvairaus 
amžiaus žmonės, išnyksta arba tampa ne 
tokia aštri kartų problema. Išugdoma 
pagarba vyresniajam ir užuojauta 
silpnesniam. Didelis dėmesys skiriamas 
labdarai. O svarbiausias skautų 
organizacijos tikslas - išugdyti 
jaunuolius, būsimus piliečius, dorus ir 
sąmoningus, tvirtus morališkai ir fiziškai, 
sutelkti visas jų jėgas, kad tarnautų 
Dievui, Tėvynei, Artimui.

Skautų organizacijos atgimimas, be 
abejo, yra susijęs su lietuvių tautos 
atgimimu ir Sąjūdžiu. Nuo pat 
atkuriamojo štabo įkūrimo Vilniuje 
pradėta registruoti visus norinčius tapti 
skautais. Vaikų buvo labai daug, o 
vyresniųjų atėjo kur kas mažiau. Vaikai 
mažai žinojo apie skautybę, o 
užsiregistravę iš karto laukė veiklos.

Ir štai ilgai lauktas atkuriamasis 
Lietuvos skautų suvažiavimas Vilniuje 
1989 m. balandžio 29-30 d. Išeivijos 
Lietuvių skautų patirtis ir pagalba 
atgimstančiai Lietuvos skautų sąjungai 
tapo tvirtu pagrindu, į kurį bus galima 
remtis ateityje. Svarbiausias įvykis po 
atkuriamojo suvažiavimo buvo pirmoji

Dail. Vilija Mačiulytė prie savo 
akvarelių Danijoje.

LSS vadovų mokomoji stovykla 
Zervynose, Varėnos rajone, 1989 m. 
liepos 21-30 d. Mokymus vedė patyrę 
skautai iš JAV, v.s.Stefa Gedgaudienė, 
v.s.Česlovas Kiliulis, v.s.Laima 
Kiliulienė, s.Vytautas Dilba, s.Donatas 
Ramanauskas. Šioje stovykloje įžodžius 
davė pirmieji atkurtos Lietuvos skautų 
sąjungos vadovai bei kraštų vadai. Grįžę 
namo į savo gimtuosius Kybartus, 
Varėną, Druskininkus, Alytų, 
Marijampolę, Šiaulius, Mažeikius, 
Telšius ir, žinoma, į Klaipėdą, Kauną ir 
Vilnių, naujieji vadovai surengė savo 
kraštų stovyklas.

Šį laikotarpį sunku prisiminti be 
jaudulio. Dvasinis pakilimas, 
susiklausymas, meilė jungė visus 
skautavusius. O metas buvo tikrai 
neramus. Stovyklauti miškuose, ypač 
Vilniaus rajone, buvo labai nesaugu. 
Juolab, kad stovyklaudavo apie 100 
skautų nuo 8 iki 15 metų. Vyresnieji 
broliai budėdavo visą naktį. įvedus 
Lietuvoje korteles maisto produktams, 
skautiškas meniu apsiribojo dviem 
patiekalais: sūri makaronų sriuba iš 
pakelių ir virti makaronai ar bulvės 
paskaninti konservais ir pušų spygliais. 
Apie skautišką inventorių ar uniformas 
nebuvo ko ir svajoti. Gyvenome 
skautiškai, viską darėme patys ir labai 
džiaugėmės bet kokia išeivijos lietuvių
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skautų pagalba. Nebuvo nei rėksmingos 
reklamos, šūkių, kvietimų ar raginimų 
stoti į skautų organizaciją. O narių vos 
ne kasdien daugėjo.

Tačiau trūko pagrindinių dalykų: 
būklo ir skautiškos literatūros, ypač 
pradžiamokslio, kurį būtų galima 
išdalinti besikuriantiems vienetams, 
saugios vietos stovyklavietei. Praėjus 
dvylikai metų padėtis nelabai ir 
pasikeitė. Užtai dabar raudama dėl 
prarasto jaunimo, ir prevencinėms 
programoms skiriami milijonai. Nors 
šimtmečio pradžioje tokia programa jau 
buvo sukurta ir puikiai veikia iki šiol 150 
pasaulio šalių.

Bet begalinis vadovų entuziazmas bei 
nuoširdus pasišventimas kompensavo 
visus nepriteklius.

Manyčiau, jog atkuriamasis laikotarpis 
baigėsi, nors sunku nubrėžti jo laiko ribą. 
Skautų vienetai kūrėsi visoje Lietuvoje, 
ir kiekvienas jų turi savo istoriją bei 
likimą. Tolesnėje skautiškoje veikloje 
būtina prisiminti ir fiksuoti visus 
svarbiausius įvykius, reikia nepamiršti 
brolių ir seserų, kurie dalyvavo atkuriant 
Lietuvos skautų sąjungą. Visa tai ir 
sudarys šių dienų skautijos istoriją.

Atkuriant skautybę Lietuvoje 
Pasaulinės skautų organizacijos atstovai 
atvežė gerą šūkį: “Viską, kas sunku, 
galima padaryti iš karto, viskam, kas 
neįmanoma, teks sugaišti šiek tiek 
laiko”.

Budėkime!”

Fil.Joana Paltarokaitė-Valaitienė, 
mirė 2002 m. kovo 8 d.

Kovo 16 d. “Sietuvos” draugovės 
sueigoje prisiminėm dar tą pačią savaitę 
Amžinybėn palydėtą skautę fillisterę 
a.a.Joaną Paltarokaitę-Valaitienę, kuri 
būdavo viešnia mūsų sueigose.

Sesė Jonė, kaip mes ją vadindavome, 
buvo iškili asmenybė: darbšti, 
rūpestinga, ištverminga, pilnai naudojo 
savo, jai Dievo duotus, talentus. Ypač 
sielojosi Lietuvos likimu. Nepailsdama 
rašė laiškus ne tik JAV prezidentams, 
senatoriams, kongreso atstovams, bet ir 
įvairių Europos tautų vadovams bei 
kitiems įtakingiems asmenims, 
prašydama remti Lietuvos laisvės bylą, 
pripažinti jos atstatytą nepriklausomybę, 
priėmimą į NATO ir taip toliau. Nuolat 
ragino ir mus rašyti, belstis į pasaulio 
sąžinę. Džiaugėsi didžiuliu aplanku gautų 
atsakymų.

Be savo pasiekto mokslinio laipsnio 
Masters in Microbiology (University of 
Chicago), Jonė rašė labai gilios minties, 
gražiai apipavidalintus eilėraščius. 
Studijavo ispanų kalbą ir galėjo ne tik 
laisvai susikalbėti, bet ir naudotis 
literatūra. Bet to dar Jonei nepakako. 
Keletą metų lankydama meno kursus, 
per savo talentą ir darbštumą sukūrė 
daug puikių paveikslų ir nudžiugino mus 
suruošta paroda. Jonė priklausė 
Akademiniam Skautų sąjūdžiui, Pasaulio 
lietuvių gydytojų moterų draugijai, 
BALFUI, Vydūno ir Tautos fondams, 
bei kitoms organizacijoms. Užaugino dvi 
puikias dukras, jūrų skautes Laurą ir 
Rasą.

Bet jos stiprus, skautiškas charakteris 
pasirodė jos ilgos ir skausmingos ligos 
metu. Visada su šypsena, optimistiškai 
nusiteikusi, be dejonės, viltingai žiūrėjo į 
ateitį. Kas ją pažinojo, niekada 
nepamirš.

j.ps.Danutė Bilaišienė

v.s.Marija Milvydaitė-Ročkuvienė, 
mirė 2002 m. kovo 14 d. Chicagoje.

Sesė Marija į skautybę įstojo 
Šiauliuose, 1924 m. jau buvo naujai 
įsteigtos “Pajautos” d-vės-draugininke. 
Studijuodama Kaune, 1927 m. buvo 
skaučių skyriaus vadė to meto Lietuvos 
skautų vyriausiam štabe. 1936-1940 m. - 
paukštyčių skyriaus vadovė Skaučių 
Seserijos vadijoje, 1937 m. - instruktorė 
vadovių stovykloje, Pažaislyje. Kauno 
“Neries” tunte vadovavo paukštytėms

Lietuvių Skautų sąjungai atsikūrus 
Vokietijoje, s.Marija Milvydaitė buvo 
išrinkta į pirmąją Tarybą 1946 m. 
Wuerzburge buvo “Šatrijos” t. 
tuntininke.

Gyvendama Chicagoje buvo aktyvi 
Chicagos skautininkių d-vės narė, 
priklausė (ir duosniai rėmė) Lietuvos 
Dukterų draugijai, Jaunimo centro 
Moterų klubui, Namų savininkų d-jai, 
Lietuvių Bendruomenei, ALTui, 
BALFui, Vydūno, Tautos ir Lietuvių 
fondams.

Fil.Valentina Baukutė-Dailidkienė, 
mirė 2002 m. kovo 23 d., Albuquerque, 
NM, ilgesnį laiką gyvenusi Chicagoje.

Sesė Valė buvo naujai įsteigto 
Studenčių Skaučių būrelio (S!Vytis 
rėmuose) pirmininke 1947 m. 
Pinneberge, Vokietijoje. 1948-1949 m. 
ji buvo Studenčių Skaučių Draugovės 
pirmininke.

Fil.Juozas Karklys, mirė 2002 m. 
kovo 30 d., Las Vegas, NV.

Jūrų skautai, broliai Tauras (31 m., ’r 
Rimas (30 m.) Gaižučiai, 2002 m. kovo 
30 d. su giminaičiu Martynu Meškausku 
(28 m.) nesugrįžo iš žūklės kelionės 
Michigano ežere. Jų kūnai ežere buvo 
rasti gegužės 2 ir 10 d.

11



« ) SKAUTU AIDASLSS AUSTRALIJOS RAJONAS KAZIUKO MUGĖ!
Kur spindi pietų kryžius
Ir skamba mūs daina,
Penktame kontinente
Trispalvė vėliava!

(Iš senos Australijos r. stovyklinės dainos)

PIRMOSIOS ŠIŲ METU STOVYKLOS

Melbourne “Džiugo” tunto “Draugystės” stovykla įvyko 
2002 m. sausio 3-9 dienomis, australių skaučių 
stovyklavietėje, esančioje Britannia Park, Yarra Junction.

xxx

Sydnėjaus “Aušros” tunto “Žarijos” stovykla įvyko Camp 
Kariong, 2002 m. sausio 4-12 dienomis. Stovyklavo virš 50 
skautų ir skaučių. Stovyklos viršininke buvo ps.Daina 
Sliterytė, adjutante - ps.Kristina Rupšienė, skaučių vadovė - 
v.si.Audrutė Markowskei, skautų vadovas - ps.Jonas 
Rukšėnas, paukštyčių vadovė - v.si.Danutė Lee, stovyklos 
komendantas - ps.Jeronimas Belkus. Kiti vadovai: Viktoriukas 
Šliteris, Irena Kalėdienė, Jonas Lee, Tomas Jablonskis, Roma 
Gakienė, Gediminas Sauka, Raimundas Vingilis. Maistą 
gamino: ps.Viktoras Šliteris ir Romas Kalėda. Stovykloje 
pagelbėjo - dr.Steve Markowskei ir Juta Šliterienė.

Įžodžius stovykloje davė: paukštytės - Rhiannon Kalėdaitė 
ir Magdelena Sonios, skautės,-to - Alija Stašionytė, Elizabeth 
Soulos ir Viktoras Mikus. Aguonėlėms Emilijai ir Gintarei 
Hornaitėms užrišti balti kaklaraiščiai.

Tvarkingiausia palapinė buvo “Žvaigždžių” skilties, kuriai 
priklausė Melissa Belkutė, Alana Obeliūnaitė, Lydia Karp, 
Alija Stašionytė ir Yasmina Gakaitė. Pavyzdingiausi 
stovyklautojai - Aleksander Karp ir Elizabeth Soulos, o 
pažangumo įvertinimai išreikšti Rimui Kazokui, Andriui 
Jurkšaičiui, Melissai Belkutei ir Lydijai Karp.

Ilgas “Aušros” tunto stovyklos aprašymas ir keturios 
nuotraukos tilpo “Mūsų Pastogės” 4-tame ir 5-tame 
numeriuose. Straipsnį, pagal ps.Jeronimo Belkaus dienoraštį, 
spaudai paruošė “Vienišas Vilkas”.

XXX

PADĖKA:
ALB Sydnėjaus Apylinkės valdyba nori pareikšti padėką 

skautams, kurie per Vėlines labai gražiai išvalė lietuvių rajoną 
Rookwood kapinėse.

(Iš “Mūsų Pastogės”)

Detroite

Linkim šiltų pavasario dienų

Nors orą buvo šaltas ir bauginantis, bet Detroito apylinkės 
bendruomenė gausiai susirinko sekmadienį, kovo 3 d., šv. 
Kazimiero šventės Mišioms ir Detroito “Baltijos” ir “Gabijos” 
tuntų tradicinei Kaziuko mugei.

Svečius patraukė šilta nuotaika, gardūs maisto kvapai, stalai, 
pilni gražių rankdarbių ir turtingos loterijos. Mugę atidarė 
“Baltijos” ir “Gabijos” tuntų tuntininkai s.Paulius Jankus ir 
v.s.Rasa Karvelienė. Svečiai vaišinosi šeimininkių Onutės 
Abarienės, Almos Sventickienės ir Lėlės Viskantienės bei jų 
talkininkų paruoštais lietuviškais patiekalais. Vyresniosios 
skautės gundė visus saldumynais ir kava. Vaikai scenoje žaidė 
žaidimus, bandė laimę skaučių pravestoje loterijoje ir 
žuvavimo žaidime. Juokdarys balionais ir magikos stebuklais 
linksmino mažiukus. Prityrusios skautės puošė vaikų veidus 
nudažydamos juos širdelėmis, gėlytėmis ir pan. Paukštytės 
pardavinėjo mamyčių iškeptus mūsų mugės tradicines širdeles 
(sausainius) ir grybukus. Vilkiukų padaryti laikrodžiai ir 
inkilėliai greitai dingo nuo jų stalo.

Suaugę rinkosi margučių, Vilniaus verbų bei gintaro 
papuošalų. Didžioji Velykinio stalo loterija visus viliojo savo 
krepšiais ir dovanomis. Dėkojame šios loterijos aukotojams: L. 
ir S.Anužiams, M. ir A.Duobams, V. ir L. Juškams, R. ir K. 
Karveliams, S. ir K. Miškiniams, V. ir P. Norkevičiams, R. ir 
G. Puškoriams, G. ir A. Rudžiams, D. ir V. Sirgedams.

Sesės ir broliai Detroite dėkoja visiems už apsilankymą 
mugėje ir nuolatinę paramą mūsų veiklai. Linkime visiems 
gražių, šiltų pavasario dienų.

rk

Kaziuko mugės atidarymui pasiruošę tuntininkai v.s.Rasa 
Karvelienė ir s.Paulius Jankus.
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Prie vilkiukų stalo budi d-kas Rimas 
Matvekas ir Michael Harp.

Kurį gintarą pasirinkti?

Už 50 centų Inga Mossaitė "papuoš" 
Andrių Giedraitį.

13
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Brolis Phil Moss siūlo brolį Gytį Mikulionį 
puodų plovimui.

Šeimininkė Lėlė Viskantienė.

Virtuvėj tvarką prižiūri 
Anatolijus Viskantas ir Alma 
Sventickienė.

Prityrę skautai Andrius Giedraitis, Algytis Kasputis ir Audrius Moss 
plauna indus - su daina!

14
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Toronto

Visos draugovės gerai pasiruošė O salėje tikras žvėrynas!

Kovo 3-čią d. Toronto “Šatrijos” ir 
“Rambyno” tuntai, Skautininkų-ių d-vės 
ir tėvų komitetas gražiai, iškilmingai 
atšventė savo patrono šv.Kazimiero , 
šventę ir Kaziuko mugę.

Šv. Mišios buvo anksti, 8-tą v.r.
Atnašaujantis šv. Mišias kun.E.Putrimas, 
pasakė gražų pamokslą. Skaitinius skaitė 
ir aukas nešė skautai ir skautės. Po
Mišių visi grįžo į savo pavilijonus ir vyko 
mugės atidarymas, kuriam tuntininkai 
s.M Rusinas ir R.Baltaduonytė-Lemon 
pakvietė Toronto skautijos dvasios vadą 
s.Augustiną Simanavičių O.F.M. 
(parapijos kleboną). Kai jis atrišo 
tautinių juostų mazgą ir palinkėjo 
geriausios sėkmės, visi plojo ir šaukė 
“Valio!”

Visos draugovės naujoje parapijos 
salėje gerai pasiruošė, gražiai išsidėstė ir 
dirbo.

Mugėje buvo daugybė skanių pyragų, 
gėrimų ir įvairių suvenyrų, eksponatų. 
Tuntai pravedė vertingų daiktų loteriją 
ir džiugino laimėtojus. Skautininkės,- 
kai tėvelių ir prijaučiančių suaukotais 
laimikiais užėmė visą sceną ir pravedė 
“laimės šulinį”. Jo bilietus platino v.s-kai 
V.Sendžikas ir D.Keršienė. Ir kiekvienas 
bilietas buvo laimingas!

Tėvų komitetas su pirm. 

ps.O.Narušiene, iždininku D.Karosu ir 
nariais svečius vaišino skaniais 
koldūnais, cepelinais, kugeliu ir dešrelėm 
su kopūstais. Skautai vyčiai loterijai 
pateikė didelę, skanią dešrą.

Tiekimo skyriuje, vad. 
j.s.E.Namikienės, buvo galima įsigyti 
visų rūšių uniformas, ženkliukus ir visa 
kas tik reikalinga prie uniformų. Taip 
pat ten buvo muzikos kasečių, knygų ir 
kitų skautiškų reikmenų.

“Romuvos” stovyklavietės skyrių vedė 
pats komiteto pirmininkas 
j.s.R.Sriubiškis, priimdamas nario 
mokestį, aukas bei suteikė visą 
informaciją.

Lietuviškosios Skautybės fondo 
atstovas j.s.A.Empakeris priėmė aukas 
fondui.

Po kiekvienų pamaldų vis daugėjo 
lankytojų. Svečiai pirko pyragus, gėrė 
kavą, bandė laimę loterijose ir skaniai 
pietavo. Baigiantis mugei visi pavilijonai 
liko tušti, o valgykloje pristigo skanių 
pietų.

Ačiū klebonui s.Augustinui už malonų 
visų pamaldų dalyvių kvietimą dalyvauti 
mugėje ir paremti skautus. Taip pat 
nuoširdus ačiū už naujas patalpas ir už 
Dievo palaimos linkėjimus skautiškajai 
veiklai. F.M.

Galų gale taip nekantriai laukta 
Kaziuko mugė atėjo — pirmoji naujoje 
Prisikėlimo parapijos šventovėje. Jau iš 
vakaro susirinko būrys vyr. skaučių, 
skautų vyčių, skautininkų,-ių pasiruošti, 
nes kitą dieną 8 vai. ryto - šv. Mišios ir 
tuoj po jų - mugės atidarymas. 
Atidarymo mazgą atrišo Toronto 
skautijos dvasios vadas s.Augustinas 
Simanavičius, OFM ir palinkėjo geros 
sėkmės.

O salėje tikras žvėrynas! Šios mugės 
pagrindinė mintis - miško žvėrys. Čia ir 
vilkai, ir meškiai, gudriosios laputės, 
ežiai, kiškiai, voverės... buvo ir 
tinginiai. Svarbiausia, visi “žvėrys” tarp 
savęs nesipešė, o sukinėdamiesi salėje 
viliojo pirkėjus prie savų prekystalių. O 
tie buvo pilni įvairių gėrybių - savų 
rankdarbių, pyragų, “napoleonų”, 
medaus, įvairių gėrimų, laimės šulinių ir 
pan. Medžio drožėjai, loterijų bilietų 
platintojai, batų valytojai, “krupniko” 
pardavėjai, masažistės dirbo išsijuosę. 
Kaip visuomet, skautininkių,-ų loterija 
turėjo didžiulį pasisekimą. Ir kaip gi ne? 
Visi bilietai pilni. Tad ir bandė savo 
laimę dideli ir maži, žinodami, kad visas 
pelnas “Šatrijai” ir “Rambynui”

Virtuvėje triūsė tėvų komitetas, kad 
galėtų tinkamai pavaišinti svečius 
cepelinais, kugeliu, dešrelėm su kpūstais. 
Po keturių valandų visko pritrūko - ir 
“napoleonų”, ir “ežiukų” bei baravykų, 
neliko ir medaus, riestainių, virtuvėje 
cepelinų. Visi traukė į namus patenkinti, 
o skautai gailėdami, kad Kaziuko mugė 
tik kartą metuose. j.v.s.M.V.

Kaziuko mugę Toronte atidaro 
s.A.Simanavičius, OFM , jo dešinėje 
v.s.Nijolė Simonavičienė, kairėje - 
tuntininkai s.Marius Rusinas ir ps.Rūta 
Baltaduonytė - Lemon. Scenoje budi 
v.sValė Grybienė ir v.s.Prima Saplienė.

j.v.s.MVasiliauskienės nuotr.
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Teresė Saplytė masažuoja j.b. Pauliui 
Stauskui nugarą. 
j.v.s.MVasiliauskienės nuotr.

Vadovės Loreta Bražukaitė ir Arija Batūraitė su 
mažiausia paukštyte.
j.v.s.MVasiliauskienės nuotr.

Darbams pasiruošę jūrų skautai Paulius Sergantis, Kristina Petrauskaitė, 
Angie Birgiolaitė, Jonas Birgiolas, Gorytė, j.ps.Jonas Birgiolas ir priekyje 
- Kulikauskas. j.v.s.MVasiliauskienės nuotr.

jūrų skautė Angie Birgiolaitė parduoda 
saldumynus.
j.v.s.MVasiliauskienės nuotr.
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Vyr. skautės kandidatės Audra Rusinaitė, Aleksandra 
Valaitytė, d-kė vyr.sk.Aleksa Moss ir Viktorija 
Benotaitė.

j. v.s.MVasiliauskienės nuotr.

"Ežiukų" ir "napoleonų" prikepusios, "Birutės" 
d-vės sesės linksmos laukia svečių.
j.v.s.MVasiliauskienės nuotr.

Darbymetė prieš mugę vyr. sk. "Birutės" draugovėje - kepami 
"ežiukai" ps.D.Steponaitienės nuotr.

O čia - prie užbaigtų "napoleonų"! 
ps.D. Steponaitienės nuotr.
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Cleveland

Kaziuko mugė sušaukė visus!

Įžiebę Vilniaus kalvose
Skautybės ugnį širdyse,
Mes nešam vėliavą aukštai,
Nors ir toli gimti namai.

Vilius Bražėnas

Kovo 17 d., sekmadienį Clevelando Skautija Dievo Motinos 
parapijoje surengė tradicinę Kaziuko mugę. Pradėta 
šv.Mišiomis, kurias aukojo DM klebonas ir skautų dvasios 
vadas tėvas Gediminas Kijauskas, S.J. Po pamaldų visi 
sugužėjo į DM parapijos sales. O kiek ten buvo ūžesio ir šnektų 
- juk nesimatėme nuo pernykštės Kaziuko mugės. Ir štai, lyg 
toje dainoje - dunda žemė po mūs kojom: atžygiavo salėn 
“Neringos” tunto sesės ir “Pilėnų” tunto broliai. Nors ir ne 
kariuomenė, bet buvo miela stebėti jaunųjų raportus. Kada 
sesė v.s.Nijolė Kersnauskaitė juos pasveikino LSS vardu - 
Budėk! - jai griausmingai atsiliepė iš jaunų krūtinių - VIS 
BUDŽIU! Trumpu žodžiu Skautiją pasveikino garbės svečias 
Clevelando šv.Jurgio parapijos klebonas kun.Juozas 
A.Bacevičius ir, nuėjęs prie didžiųjų salės durų, perkirpo 
Kaziuko mugės kaspiną. Prieš daugelį metų Kaziuko mugės 
buvo pradėtos šv. Jurgio parapijoje, kur tuo laiku veikė abu 
tuntai. Dabartinis šv. Jurgio parapijos klebonas yra palankus 
Skautijai, kelis kartus važiavo į mūsų stovyklas aukoti Mišias, 
o šį kartą mielai atvyko Kaziuko mugėn.

Kaip ir kur sesės ir broliai ruošėsi šiai mugei, - mes 
nematėm. Bet nustebom pamatę ką jie atgabeno šion mugėn. 
Puikūs medžio drožiniai, keptos širdelės ir riestainiai, piešti 

atvirukai, namie gaminti sūriai, sk. vyčių turtinga loterija ir 
1.1. O kai praalkome, DM parapijos svetainėje vaišnomės 
mamyčių ir sesių skaučių gamintais pietumis, pyragais, kava ir 
vaisvandeniais.

Pabaigoje sulaukėme improvizuoto skautiško laužo, nors ir 
nesulaukėm vakaro tamsos. Padalino visiems dainų lapelius. 
Bet vien laužo dalyvių dainų nepakako, sesės ir broliai vaidino 
mums kai kuriuos dainų posmus. Laužą pradedant skautai 
vyčiai pravedė loterijos traukimus. Liūdnų veidų Kaziuko 
mugėje nematėm, bet tos loterijos laimėtojų šypsenos buvo 
pačios laimingiausios. Ir taip atėjo laikas, kaip toje dainelėje: 
“Eisim, broleliai namo! Eisim, seselės namo!” Jie visi kartu su 
svečiais susiėmę rankomis sugiedojo tradicinę - Ateina 
naktis...

Linkime Clevelando sesėms ir broliams smagių vasaros 
stovyklos dienų ir - iki pasimatymo ateinančių metų Kaziuko 
mugėje!

Brolis Gerardas

Kaziuko mugės Clevelande nuotraukos v.s.Gerardo Juškėno

Garbės svečias kun. J.Bacevičius trumpai sveikino 
Clevelando skautijos Kaziuko mugę.

Kun. j.Bacevičius su tuntininkais v.s.R.Belzinsku ir 
sVRubinski aplankė visus Kaziuko mugės stalus. Čia jis 
rodo gautą širdelę.
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"Neringos" t. sesės brolių stebimos atžygiavo 
Kaziuko mugė n.

Balsingos "Neringos" t. sesės - liepsnelės ir 
skautės dainavo Kaziuko mugės scenoje.

"Neringos" t. sesės laukia pirkėjų.
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"Neringos" t. sesės su šypsena platino 
jų gražius, didžiulius margučius.

Kaziuko mugė Clevelande užbaigiama 
tradicine 'Ateina naktis..."
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Washington

Sunku išsirinkti skaniausią...

Washingtono skautės židinietės, 
skautai akademikai ir skautai vyčiai 2002 
m. kovo 24 d. priemiestyje Rockville, 
Maryland, surengė 32-rą Kaziuko mugę. 
Suvažiavo apie pusantro šimto svečių iš 
aplinkinių Washingtono priemiesčių. 
Pavasario gėlės, spalvingi balionai gražiai 
puošė St.Elizabeth parapijos salę ir visi 
galėjo trumpam pamiršti tos dienos vėsų, 
lietingą orą, su draugais ir pažįstamais 
nuotaikingai pabendrauti smagioje 
aplinkoje.

O kokių nuostabių spalvų iš visų 
pusių! Buvo galima nusipirkti margučių, 
lietuviškų knygų, paveikslų, gintaro, lino 
ir 1.1. Buvo stalas net iš New Jersey 
valstijos, pilnas lietuviškų skanumynų: 
žemuogių arbatos, traškučių su grybais, 
lietuviško sūrio, duonos su česnaku ir 
kitokių gėrybių.

Virtuvėje skautai akademikai ir 
skautai vyčiai paruošė skanius koldūnų 
pietus. Kavinėje, sesės Vidos 
Cejauskienės priežiūroje, židiniečių 
prikeptų tortų buvo tiek, kad sunku 
buvo išsirinkti skaniausią... Sesės 
židinietės didelę pelno dalį skiria Kaimo 
Vaikų fondui - siunčia drabužius, žaislus, 
mokslo reikmenių našlaičiams Lietuvoje. 
Pelnas nuo s.v.dr.R.Povilaičio vario ir 
gintaro kūrinių taip pat buvo skirtas 
židiniečių “gerajam darbeliui”. Jau eilę 
metų ir Baltic Bakery prisideda prie 
paramos skautams su skania lietuviška 
duona. Mugėje veikė ir turtinga loterija, 
nudžiuginusi daug laimingų svečių.

V.s.fil.Meilė Mickienė padėkojo 
visiems, kurie atsilankė ir prisidėjo prie 
sėkmingos mugės. Visi esame dėkingi 
Židinio vadovei sesei Mickienei, skautų 
vadovams ps.fil.Pauliui Mickui ir 
s.v.Tomui Skučui už jų gerą pavyzdį, 
vadovavimą, mugės darbų organizavimą 
ir sklandų bei smagų mugės pravedimą.

Iki pasimatymo sekančioje mugėje.

Sesė Gražina

Sesės židinietės Kaziuko mugėje Washingtone. Iš k.: Vida Čejauskienė, Nijolė 
Grinienė, Ramutė Aidienė, Teresė Landsbergienė, Ona Siliūnienė, Gina 
Skučienė, Meilė Mickienė (vadovė), Danutė Cunningham, Dalė Lukienė, 
Bronė Stravinskienė, Aldona Simanavičienė, Virginija Butienė, Regina 
Galinaitienė, Aldona Kindurienė ir Irena Jankauskienė.
Meilės Mickienės nuotr.

Smagiai nusiteikę skautai vyčiai ir akademikai (ir vienas ateitininkas!) 
pasiruošę patarnauti svečiams Kaziuko mugėje Washingtone. Stovi: Darius 
Sužiedėlis, Gailius Draugelis, Tomas Skučas, Lora Bačauskaitė, Rolandas 
Kačinskas, Algis Šilas, Judita Urba - Hoch, Nida Mickutė, Tomas Dundzila, 
Mya Dundzilienė. Priekyje: Paulius Mickus, Julija Minkūnaitė ir Andrea 
Staertow. Meilės Mickienės nuotr.
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Hamilton

“Širvintos - Nemuno” tunte

Džiugu matyti įsijungusius į tunto 
veiklą vyr.sk. Ramoną Ciparytę - 
Gallagher - paukštyčių vadovę ir 
s.Gailių Senkų vadovaujantį vilkiukams. 
Skaučių skilčiai vadovauja vyr.sk. Lisa 
Lattanzi, o vyr. skautes kandidates 
įžodžiui ruošia s.Silvija Otto, taip pat 
einanti iždininkės pareigas. Sumaniai 
tuntui vadovauja vyr. sk. Silvija 
Stonkutė - Johnston, reikalui esant, 
talkininkauja s.Loreta Mačytė.

Tunto vadovių iniciatyva, įsijungiant 
ir skautininkėms, buvo surengta Kaziuko 
mugė, kuri, dėl Jaunimo Centro salės 
užimtumo, įvyko sekmadienį, vasario 24 
d. Skautiškais simboliais ir nuotraukomis 
išpuoštoje salėje patraukliai atrodančius 
prekystalius įsirengė paukštytės ir 
skautės, kurie, sumanių vadovių ir 
darbščių rankučių dėka, buvo turtingi 
įdomiais rankų darbeliais. Vilkiukai 
didžiavosi įrengtais žaidimais, kur 
laimėtojai buvo apdovanojami. Tai buvo 
berniukų mėgiama pramogų vieta. 
Gausiai buvo lankomas skautininkių 
Tonės Vilimienės ir Reginos 
Bagdonienės įrengtos spalvavimo 
varžybos, kur netik laimėtojams, bet ir 
visiems dalyviams buvo įteikiamos 
dovanėlės. Vyko dvi loterijos: smulkiųjų 
laimikių, suorganizuota s.Juozo Gedriaus 
ir, gražiai išdėstytais vertingais laimikiais 
turtinga, didžioji loterija. Virtuvėje ir 
prie pyragų išpardavimo darbavosi 
skautininkės su pagelbininkėmis. 
Talkininkavo ir jaunesnės kartos šefas 
Ričardas Kontenis, pagaminęs skanų 
kugelį.

Mugė susilaukė nemažai lankytojų, 
kurie, muzikos garsams aidint, vaišinosi 
lietuviškais patiekalais bei tėvų ir rėmėjų 
suaukotais pyragais ir kantriai laukė 
didžiosios loterijos bilietų traukimo, 
vildamiesi ką nors laimėti. Tuo ir baigėsi 
sėkminga 2002 metų Kaziuko mugė.

Vyksta sueigos, neužilgo ir pavasario 
iškilos ir jubiliejinė “Romuvos” stovykla, 
kurioje žadama dalyvauti.

D.G.

"Širvintos - Nemuno" vilkiukai su s.Gailiu Senkum ir pagelbininkais.
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V.S. ČESLOVO SENKEVIČIAUS VIEŠNAGĖ HAMILTONE

Hamiltono Lietuvių Katalikių Moterų 
Draugija 2002 m. kovo 23 d. Jaunimo 
centre Hamiltone surengė literatūros 
popietę, į kurią pasikvietė vieną iš 
“Tėviškės Žiburių” redaktorių Č. 
Senkevičių, norėdamos pristatyti jo 
naujai išleistą knygą “Ketvirtoji upė”.

Pradėdama šią popietę, draugijos 
pirmininkė Magdalena Vaitonienė 
pakvietė Aliną Žilvytienę pravesti šio 
renginio programą. Ji supažindino su 
C.Senkevičium — jo asmeniu ir 
nuveiktais darbais. Mums geriausiai jis 
yra pažįstamas iš jo drąsių ir taiklių 
vedamųjų “Tėviškės Žiburiuose”. Jis 
visados rašo išeivijos lietuviško 
gyvenimo aktualiais klausimais 
pasidžiaugdamas atsiekimais, bet 
iškeldamas negeroves ne tik čia, bet ir 
dabar laisvoje Lietuvoje. A.Žilvytienė 
pakvietė C.Senkevičių pasidalinti savo 
kūryba. J is paskaitė dar niekur 
nespausdintų savo kūrinių, kurie kartais 
siekė net praeito karo laikus ir 
pirmuosius literatūrinius bandymus.

Po to jaunų mergaičių dainos vienetas 
“Dinamika” padainavo keletą dainelių. 
Ištrauką iš neseniai Lietuvoje išleistos 
C.Senkevičiaus knygos “Ketvirtoji upė” 
įdomiai paskaitė “Aukuro” aktorė Marija 
Kalvaitienė. Visą šios popietės programą 
užsklendė trys broliukai pranciškonai, 
kurie patys, pritardami gitaromis, 
padainavo keletą mums dar niekada 
negirdėtų dainelių. Tai Hamiltono 
“Aušros Vartų” parapijos klebonas 
Juozapas Žukauskas, neseniai į kunigus 
įšventintas Audrius Šarka ir 
pranciškonas iš Toronto Petras Šarka. 
Publika juos šiltai priėmė už jų parodytą 
norą aktyviai įsijungti į mūsų gyvenimą.

Ši nuotaikinga gavėnios popietė 
užbaigta gražiai ir gausiai parengtomis 
vaišėmis. Daugumas šios popietės dalyvių 
stengėsi įsigyti naują, gražiai išleistą 
knygą “Ketvirtoji upė” ir gauti autoriaus 
parašą.

Antano Mickaus šeima Montrealyje su dėkingumu prisimena skautų dvasios 
vadovą kun. J.Aranauską, S.)., prie kurio augo jų sūnūs. Nuotraukoje 
(pradedant kairėje, viršuje) Antanukas Mickus 1996 m. įteikia kun. 
J.Aranauskui skautų dovaną Kūčių sueigoje.
1998 m. Kaziuko mugėje Paulius Mickus su kunigu pasipuošę Motrealio skautų 
30-čio jubiliejinėmis kepurėmis.
1996 m. tėvas Aranauskas duoda pirmąją Komuniją Pauliui, patarnauja brolis 
Antanas, šalia stovi Seselė Paulė. Abu broliai šv.Mišioms tarnavo kas 
sekmadieni septynis metus.
2002 m. tėvą Aranauską jėzuitų namuose aplanko Paulius ir Antanas Mickai. 
A.J.Mickaus nuotr.

ps.fil. G.Breiclimanienė
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Hamilton

SUSIMĄSTYMO DIENOS SUEIGA
1 pasaulio skaučių susimąstymo dienos 

sueigą, vasario 21d. tik devynios 
Hamiltono skautininkių “Šatrijos 
Raganos” būrelio narės uniformuotos 
susirinkome pas sesę A.Stanaitienę. 
Buvo uždegta žvakė, minutės tyla 
pagarbiai prisiminėme visas kurių jau 
nėra mūsų gretose ir tas, kurios dar 
išsiblaškiusios po platųjį pasaulį. 
Pakartojome savo įstatus ir mintyse 
sugrįžome į dar vaikystėje duotus 
pirmuosius įžodžius.

Sueigos tema - iš kur kilo tas žodis 
Lietuva? Gal tas istorinis vardas yra 
surištas su Vilniaus apylinkėje esančiu 
upeliu Lietava? O gal dar dėl to, kad 
Vilniaus krašte yra nemaža lietaus ir 
žodis “lietus” davė kraštui vardą Lietuva. 
Sueigą užbaigėme giesme “Ateina 
naktis”.

Po sueigos sesė A.Stanaitienė 
pavaišino skaniais saldumynais ir kava. 
Sekanti sueiga bus balandžio 10 d.

Vasario 23 d., šeštadienį, būrelio narės 
dalyvavo šv.Kazimiero/skautų mugės 
paruošimo darbuose. Tą dieną buvo ir 
v.s.D.Gutauskienės gimtadienis, tad ji, 
ten irgi buvusi, gimtadienio proga buvo 
pasveikinta, sugiedota “Ilgiausių metų!” 
ir įteiktas tortas, kuriuo, jai užpūtus 
žvakutes, visi pasivaišino.

Kaziuko mugė Hamiltone šiais metais 
buvo gana anksti, sekmadienį, vasario 24 
d. Po abiejų Mišių mugėje apsilankė 
nemažai hamiltoniečių, tuomi 
paremdami lietuviškąją skautybę. Buvo 
smagu matyti vis didėjantį, į skautybę 
įsitraukiantį jaunų vaikų skaičių. 
Skautininkių būrelis, be nuolatinės 
mugei paramos, vėl turėjo jauniesiems 
menininkams spalvavimo varžybų stalą 
ir gražiausių darbų autoriai buvo 
apdovanoti.

Hamiltono klebonas ps.kun. Juozapas Žukauskas OFM "Šatrijos Raganos" 
skautininkių būrelio tarpe kalėdinėje sueigoje gruodžio 10 d.

Reg.B
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Chicago

ŽIEMOS KELIONĖ Į RAKO STOVYKLAVIETĘ

Rako stovyklavietėje 2002 m. sausio 27 d. Priekyje: 
vadovai Tadas Stropus, Donatas Ramanauskas, Aras 
Lintakas, Romas Senkevičius, Edis Leipus. Stovi: Marijus 
Spitrys, jonas Ankus, jonas Vaičikonis, Danius 
Carauskas, Viktoras Jučas, Saulius Fabianovich, Darius 
Aleksiūnas, Darius Jutzi, Paulius Leipus, Antanas 
Senkevičius, Nerijus Aleksa, Matas Tamošiūnas ir Linas 
Aleksiūnas.

Vadovai įsikūrė Lituanicos virtuvėje. 
Lauke gal apie 40F, einam miegoti trečią 
iš ryto.

Šeštadienį keliamės 7:00 v.r.
Pusryčiams virėjai paruošė kiaušinienės 
su dešrelėmis ir mes jau pasiruošę dienos 
iškylai. Nuvažiavome į Nordhouse 
Dunes Wildernes Area. Ten, pasiskirstę 
skiltimis, pradėjome žygį. Oras labai 
gražus, saulėta ir šilta, apie 45 F, bet 
vėjuota. Pirmai iškilos daliai reikėjo 
surasti Nordhouse ežerą, kuris buvo 2-3 
mylių nuotolyje, priklausant kokį kelią 
pasirenki. Susitikę prie ežero skiltys 
trumpai pailsėjo, atsigaivino. Antroji 
iškylos dalis - pagal kompasą nukeliauti 
smėlio kalvomis iki Big Sable Light
house. Šešių mylių nuotolį iki švyturio 
skautai įveikė per dvi su puse valandos. 
Ten pasišildėme išgerdami karštos 
sriubos. Nuo švyturio liko 2-3 mylios iki 
laukiančių automobilių Ludington State 
parke. Saulė jau leidosi. Grįžę į stovyklą 
susitvarkėme ir pradėjom vakarienės 
ruošą. Virėjai pagamino visų mėgiamą 
“caveman stew” ir šokoladu kimštus 
bananus. Po vakarienės diskutavome 
apie “žiemos stovyklautojo” specialybei 
įsigyti reikalavimus. Baigus diskusijas,

skautai gavo du pasirinkimus - 
sukurti lauke laužą, ar eiti į lovą. 
Visi pasirinko lovą, bet pakeliui 
į ambulatoriją brolis Edis dar 
pravedė jiems trumpą 
susimąstymą

Ankstų sekmadienio rytą - 
laikas ruoštis namo. Pusryčiams 
broliai Aras ir Donatas iškepė 
bulvių, broliai Edis ir Romas 
išdėstė ir kitus maisto likučius. 
Pasisotinę, sutvarkę ambulatoriją 
ir valgyklą, susirinkome prie 
vartų pastatyti sniego senį. Apie 
10:00 v.r. išvykstame link namų. 
Oras vėl saulėtas ir, palyginant, 
šiltas. Sustojame Holland 
miestelyje pietums ir į PLC 
grįžtame pavakary.

Nors buvo mažai sniego ir oras 
pavasariškas, smagiai ir 
prasmingai praleidome mūsų 
laiką stovykloje. Tradiciją 
žadame tęsti ir kitais metais.

s.v.v.s.Donatas Ramanauskas 
“Geležinio Vilko” d-vės 
prityrusių skautų būrelio 
vadovas .N uotraukos 
ps.R.Senkevičiaus.

“Geležinio Vilko” d-vės prityrusių skautų būrelis susirinko 
š.m. sausio 25 d. Pasaulio lietuvių centre, Lemonte pasiruošę 
žiemos iškylai į Raką. Buvome devyniolika; skautai: Nerijus 
Aleksa, Darius Aleksiūnas, Linas Aleksiūnas, Jonas Ankus, 
Danius Carauskas, Saulius Fabianovich, Viktoras Jučas, 
Darius Jutzi, Paulius Leipus, Tomas Milo, Antanas 
Senkevičius, Matas Tamošiūnas ir Jonas Vaičikonis, ir 
vadovai: Aras Lintakas, Edis Leipus, Tom Milo, Donatas 
Ramanauskas, Romas Senkevičius ir Tadas Stropus. 
Keturiais automobiliais išvažiavome apie 7:30 vai. vakaro. 
New Buffalo miestelyje sustojome vakarienei, o Grand Haven 
- pripilti į mašinas gazolino. Prie Rako stovyklavietės 
įvažiavimo atvykome apie pirmą valandą ryto. Sniego labai 
mažai. Pirmas kartas per eilę metų, kad nereikėjo atkasti 
sniego nuo vartų. Ambulatorijoje iškrovėm skautų reikmenis, 
sustatėm lovutės, kaip silkes bačkoje, šonas prie šono.

Žiemos iškyloje Matas Tamošiūnas ir 
Antanas Senkevičius.

Dar užteko sniego "besmegeniui" pastatyti. 
Stovi: MTamošiūnas, L.Aleksiūnas, 
A.Senkevičius, S.Fabianovich, N.AIeksa, 
M.Spitrys, VJučas, D.Čarauskas, DJutzi, 
JVaičikonis, PLeipus, J. Ankus. Sėdi - 
DAleksiūnas.
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Chicago

SUSIMĄSTYMO SUEIGA

“Aušros Vartų - Kernavės” tunto sesės 
Susimąstymo dienai surengė įdomią 
skautoramą vasario 23 d., PLC Lemonte. 
Prityrusios skautės ir vyr. skautės 
kandidatės paruošė penkias stotis, 
kuriose skautės ir paukštytės įdomiu 
būdu išgirdo apie skautybės įkūrėjo 
Lordo Baden-Powell gyvenimą. Kai visos 
stotys buvo aplankytos, sesės padainavo 
“Ilgiausių metų” ir vaišinosi gimtadienio 
pyragu.

Mūsų tuntas tą dieną mintyse 
jungėmės su visais pasaulio skautais. 
Lordo ir. Lady Baden-Powell gimimo 
dienos proga, siunčiame skautiškus 
sveikinimus visoms sesėms.

s.Rasa Conklin
“Aušros Vartų-Kernavės” t-kė

Baden - Powell fetra teko 
paukštytei Alisai Strikaitei. 
"Ilgiausių metų" dainuoja: Alena 
Pranskevičiūtė, Julytė Vallee, 
Renata Butikaitė, Rene, Andrėja 
Varaneckaitė ir Diana 
Ramanauskaitė.

Kur gyveno Baden - 
Powell? Aplink stalą: 
Diana Ramanauskaitė, 
Audra Pliuraitė, Julytė 
Vallee, Viktutė Stroputė, 
Viktorija Augiūtė, Natalija 
Vaznelytė, Karina Butikaitė, 
Daiva Siliūnaitė. Stovi 
vadovės Lina Rauchaitė ir 
Nyka Aukštuolytė.

Ką čia rasime? Emilija Pranskevičiūtė, Alena 
Pranskevičiūtė, vyr.sk.Žiba Pranskevičienė, Audra 
Siliūnaitė, vyr.skVioleta Strikienė, Alisa Strikaitė ir 
Viktoria Ankutė.

Pūsime žvakutes! Matomi sesių veidai - Viktorijos Augiūtės, 
Daivos Siliūnaitės, Vilijos Aleksaitės, Codos Latvytės, Ievos 
Marcinkevičiūtės, Eglės Navasaitytės, Audros Pliuraitės. Stovi 
vadovės s.fil.Renata Borucki ir vyr.sk.Žiba Pranskevičienė. 
Nuotrauką daro Henrikas Varaneckas.
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Toronto

"ŠATRIJOS" TUNTO SKAUTĖS PAS ESTES SKAUTES

Šiais metais pasaulio skaučių 
susimąstymo sueigą Toronte išpuolė 
rengti estėms skautėms. Ji vyko 
Šv.Petro Ev.Liuteronų bažnyčioje, į 
kurią, šaltą vasario 22-os vakarą, 
nuvažiavo gražus būrys lietuvaičių 
vyr. skaučių kandidačių bei 
skautininkių. Kadangi latvių 
kolonijoje vyko kitas svarbus 
parengimas; latvių skaučių šioje 
sueigoje nebuvo, bet jos atsiuntė savo 
tradicini pyragą - kringelį.

Susimąstymo sueigos programai 
vadovavo estės, su trumpa oficialia 
dalimi, pašnekesiu ir įvairiais 
žaidimais bei dainomis. Pasirodymų 
metu lietuvaitės vyr. skautės 
sumaniai parodė savo “žinias”, kurias 
įgijo skautavimo metu, ypač iš savo 
tėvų. Gražus pabendravimas tęsėsi 
toliau prie puikiai paruošto skautiško 
vaišių stalo.

Estės skautės klausosi pašnekesio.

"Šatrijos" tunto vyr. skautės kandidatės.

vyr.sk. kandidatė Viktorija Petrauskaitė pasakoja prisiminimus 
Susimastymo sueigoje.
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"GYVENIMO KNYGOS" LAPAI

Prieš mane atverstas 1938 m. 
“Gyvenimo knygos” pageltęs lapas...

Kaunas. Prezidentūros sodelis 
pilnas skautų. Balkone - Lietuvos 
prezidentas Antanas Smetona man 
spaudžia ranką už ištartus sveikinimo 
žodžius. Nepamirštamas, didžiulis 
įspūdis...

Verčiu “Gyvenimo knygos” 
pageltusius lapus toliau. Kai kas 
atrodo, kad buvo džiaugsmingas 
sapnas... kai kas - pasaka... o kai kas 
- žiauri tikrovė.

Prabėgo daug laiko vartant 
pageltusius knygos lapus... Tačiau, 
vėlesni knygos lapai nespėjo pagelsti.

2002 m. kovo 5 d. Lietuvos 
prezidentūros Baltoji salė. Taip pat - 
daug skautų! Tačiau jie - kitokie, 
negu 1938 m. Daug pažįstamų mielų 
veidų... Ir proga kita. Lietuvių 
Skautų Sąjungos vadovybės atstovai 
Lietuvos prezidentui Valdui 
Adamkui iškilmingai įteikia 
aukščiausią apdovanojimą - 
“Geležinio Vilko” ordiną. Šį kartą 
buvau dalyvė, stebėtoja... Mintimis 
grįžau į anuos senus, senus vaikystės 
laikus...

Gražūs prisiminimai... Graži ir 
tikrovė...

Gyvenimo knygos lapus skaitė sesė 
v.s. Alina Dvoreckienė (Kviecinskaitė)

Kovo 11 d. proga, Vilniuje skautai pasveikino profVytautą Landsbergį. Iš 
k.: seimo deputatas Antanas Stasiškis, v.s.Alina Dvoreckienė, seimo 
deputatas prof. Vytautas Landsbergis ir sVytautas Meškas.

DAINA

Stefanija Savickienė

Žiūriu į žemę, - marga kaip raštas, 
Žiūriu į dangų, - toksai bekraštis, 
Tik kitos rankos žemelę dirba 
Tik kitos dainos padangėj virpa...

Vargelį sėjom, dejones liejom 
Lapojo vargas į drobes margas 
Kardais broleliai vargus kapojo, 
Juoda žemelė krauju putojo.

Išaudė saulei seselės juostą, 
Vėl tėviškėlę jos rankos glosto. 
Vėl po langeliais bijūnai žydi, 
Laukų laukeliuos duonelė švyti. 
Linksmas vingiuoja vėl Nemunėlis 
į jūros glėbį, į motinėlės...

Žiūriu į dangų - toks pat bekraštis, 
Žiūriu į žemę - marga kaip raštas, 
Tik laisvos rankos žemelę dirba, 
Tik linksmos dainos padangėj virpa.
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SKAUTAI PASAULYJE

Rusijos skautų organizacija prieš metus buvo priimta į 
pasaulio skautų organizaciją, turinčią 151 narius. Užtruko 10 
metų išvystyti skautišką veiklą. Per tą laiką buvo daug mažų 
vienetų bei skautiškų organizacijų, kol Vserossijskaja 
Nacionalnaja Skautskaja Organizacija įvykdė WOSM 
reikalavimus. Narių apie 14,000 susibūrusių į penkias 
religiniais pagrindais sudarytas grupes ir bendrinę, taip pat dar 
21 kitą grupuotę pagal Rusijos federacijos respublikas. Rusija 
priklauso Eurazijos skautų sričiai su Armėnija, Azerbaidžanu, 
Baltarusija, Gruzija, Moldova ir Tadžikija.

WOSM (pasaulio skautų organizacijos) narėmis stengiasi 
tapti Kazakstano, Kirgizijos, Ukrainos ir Uzbekijos skautų 
sąjungos.

Pasaulio skautų džiamborė - jau 20-toji, susiburs, pustrečios 
valandos automobiliu nuo Bangkoko, 2002 m. gruodžio 28 - 
2003 m. sausio 8 d. Stovyklą Tailande aprūpins 6000 tarnybos 
asmenų, stovyklaus apie 30,000 skautų iš viso pasaulio.

Azerbaidžano skautų sąjunga turi 1,213 narių ir buvo 
priimta į pasaulinę organizaciją 2000 m. rudenį.

jungtinių Tautų taikos dokumentą pasirašė ir pasaulio 
skautai. 2000-jų metų dokumento šeši dėsniai yra: 1) gerbti 
visą gyvybę, 2) atmesti smurtą, 3) dalytis su kitais, 4) 
klausytis, kad suprastum, 5) globoti Žemės planetą, 6) 
atgaivinti solidarumą.

Skautų vyčių 11-jame pasauliniame sąskrydyje (Moot) 
Meksikoje dalyvavo 5000 jaunų žmonių iš 71 krašto. Pirmąsias 
dienas praleido keliaudami 7-10 mišrių tautybių grupelėse. 
Dvyliktasis sąskrydis numatytas 2004 m., jį globos Kinijos 
skautai.

Afrikos didžiųjų ežerų srityje trijų šalių skautų sąjungos 
stengiasi atsverti karų bei genocido nuostolius. Ruandos, 
Burundžio ir Kongo skautai stengiasi ugdyti bendradarbiavimą, 
seminarus, gero darbelio stovyklas, pabėgėlių globą, lavinti 
vadovus.

Prancūzijos bendrinė skautų sąjunga (EedF) sukvietė virš 
tūkstančio skautų iš 30 šalių į savo centrą Bėcours vietovėje. 
Labai gražioje gamtoje šis buvęs miestelis yra visai sugriuvęs, ir 
skautai palaipsniui jį atstato, patys lavindamiesi amatų ir 
sutartinio darbo.

FU. Regi na Griškelienė ir v.s.fil.Antanas Saulaitis, 
S.J. linksmi susitikę Vilniuje, Kaziuko mugėje, 
v.s.fil.R.Criškelio nuotr.

Skandinavų stovykla minėjo 1000 m. krikščionybės ir tiek 
pat nuo Leif Erikssono kelionės iš Islandijos į Siaurės 
Ameriką.

Musulmonų skautų patariamoji taryba suburta Europoje. Jos 
uždavinys - padėti skautų sąjungoms įjungti Islamo tikėjimo 
vaikus ir parūpinti jiems tinkamas programas.

Azijos - Ramiojo vandenyno skautų 21 -j i džiamborė įvyko 
drauge su Korėjos 10-tąja tautine stovykla prie Sorako kalno. 
Dalyvavo 16,700 skautų iš 44 valstybių. Korėjos valdžia ir 
Korėjos lėktuvų bendrovė suteikė stipendijas skautams iš 11- 
kos šalių.

JAV 16-toj i Tautinė BSA stovykla pernai susilaukė 30,000 
stovyklautojų, 300 svečių iš 26 valstybių. Sekanti įvyks 
2005.07.25 -08.03

(“Skautų Aidui” atsiuntė v.s.fil.A.Saulaitis, S.J. iš Vilniaus)
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STOVYKLŲ LAIKRAŠTĖLIAI

Praėjusiais, 2001 metais buvo malonu versti “Rambyno” 
stovyklavietės Kalifornijoje tinklalapį - web puslapius 
kompiuteryje ir kasdieną skaisčiose, spalvotose , gausiose 
nuotraukose matyti linksmai stovyklaujančius “Palangos” ir 
“Kalniškių” tuntų seses ir brolius.

Taip pąt buvo malonu gauti Rako stovyklavietėje išleistą 
“Sutartinės” (“Aušros Vartų-Kernavės” tunto) pastovyklės 
laikraštėlį.

Nežinia kaip greitai ir kuria linkme pakryps mūsų 
skautiškasis gyvenimas, bet, istorijos dėliai, gal dar būtų 
pravartu ir ant popieriaus palikti mintis, tuo metu dirbusių 
vadovų vardus bei stovyklautojų išdaigas.

Ir tinklalapį ir laikraštėlį ruošiant yra labai svarbu metrika: 
stovyklos vieta ir vardas, data, stovyklos vadovybė bei 
pagelbininkai (ne brolis Motiejus, ar sesė Alė, bet ir laipsnis, 
ir vardas, ir pavardė, ir pareigos), laikraštėlio ar tinklalapio 
redaktorius, pastovyklių vardai, rajonai, dienų mintys ar 
programos, aprašymai, skilčių prisistatymai, piešiniai, žaidimai 
ir, jei įmanoma - nuotraukos. Visi šitie dalykai kolkas mums 
visiems yra lengvai įvykdomi.

Viena to darbo dalis mums jau gerokai sunkesnė. Tai 
lietuvių kalba. (Lankydama gimnaziją Vokietijoje, gaudavau 
5-is iš lietuvių kalbos, o dabar jau dažnai parklumpu. Net 
mano geroji draugė Onytė T. perskaičius “Skautų Aidą” 
paskambino ir paklausė - “tai ar jau užmiršai kuriai 
linksniuotei priklauso žodis “popierius”? Ir užmiršau, ir 
nebepagalvojau...) Bet visi stenkimės, bandykim, paprašykim, 
kad kas nors padėtų, pataisytų.

Turiu stovyklinių laikraštėlių, kurių puslapiuose rodo savo 
“meną” paukštytės ir vilkiukai, savo troškimus ar pasirįžimus 
Lietuvai - tėvynei išsako sesės ir broliai skautai. Kaip gera ir 
miela dabar atversti tuos senus puslapius ir matyti juose vardus 
dabartinių draugininkų, tuntininkių, stovyklų viršininkių, 
sąjungos vadovybės narių.

Tegu kiekviena sesė ir brolis parsiveža namo stovyklos 
laikraštėlį, gal tėveliai jį įsidės šeimos archyvan, nes tam 
laikraštėly yra jų sūnaus ar dukrelės vardas, piešinys, rašinėlis. 
Vadovai, pasiųskite laikraštėlius skautiškai vadovybei, LSS 
archyvui, lietuviškiems laikraščiams ir “Skautų Aidui”.

Sesė Alė

(Spausdinam kelis pavyzdėlius iš “Sutartinės” pastovyklės 
2001 m. laikraštėlio, kurį pavyzdingai paruošė ps.fil.Ramona 
Žemaitienė.)

SUTARTINĖS STOVYKLA

Viršininkė:
Komendantė:
Laužavedė:
Vandens sargė:

vyr. sk. s. fil. Renata Borucki
vyr. sk. Stefutė Utz
vyr. sk. ps. fil. Ramona Stephens-Žemaitiėnė
vyr. sk. Rasa Milo

rrrirjuLuor 
RAKO ŽODŽIU MEDŽIOKLĖ

Raskite viršuj sekančius žodžius:

U Ž P M s K N E L 0 L Ė P
D P A D L K D N E P L N A
R J ’L S N N A L D K O M U
Y K A Š L M U U Y K V P K
T Ė P č 0 T L V T U z S Š
Ė E I T K M O M U Ė ž A T
S A N D Č T R A K A s Ž Y
K C Ė T S Ė K L D Ė N UT
L M N A S A S P 1 L Š AĖ
O P P U o L I M A S M LS
C B J V I L K 1 U K A 1 L

1. palapinė
2. laužas
3. šlipsas
4. pastovyklė
5. Rakas
6. skautės
7. vilkiukai
8. puolimas
9. paukštytės
10. udrytės
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EGLĖS PAUKŠTYČIŲ PASTOVYKLĖ

Viršininkė:
Pavaduotojos:

vyr. sk. ps. Audra Lintakienė 
vyr. sk. Violeta Strikienė 
vyr. sk. Daina Siliūnienė

“Saulutės" atvyko i Rako miškus, “Eglės" valdo Lietuvos žalčius!

Renata Butikaitė 
Andrėja Varaneckaitė 
Karina Butikaitė 
Regina Ramanauskaitė 
Alicija Viktoraitė

Rima Lintakaitė
Audra Siliūnaitė

Alisa Strikaitė 
Daiva Siliūnaitė 

Diana Ramanauskaitė

Šiais metais paukštytės pasirinko 
“Eglės“ vardą savo pastovyklei. Kartu su 
vilkiukų "Žilvino“ pastovykle gražiai 
bendradarbiauja. Mokomės "Eglė, žalčių 
karalienė" legendą - kaip atsirado 
ąžuolas, beržas, uosis ir drebulė 
pasaulyje. Kartu žaidėme miltų karą, 
darome rankdarbius ir kas rytą 
dainuojame.

Didžiuojuos jaunomis paukšty
tėmis, kurios kruopščiai dirba rajone, 
virtuvėje. Visur bruzda, budi, vykdo ir 
šypsosi!!

vyr. sk. ps. Audra Lintakienė

Labas, mano vardas yra Renata 
Butikaitė. Aš pasakosiu apie mano 
draugę. Jos vardas yra Andrėja.

Andrėja ir aš pažinome vieną kitą, 
kai mes buvome mažytės. Ji turi vieną 
brolį. Jo vardas yra Tadas. Rima yra jos 
pusseserė. Aš pažįstu Rimą irgi.

sesė Renata B.
9 m. amž.

Man patinka mūsų stovyklos 
daina. Man yra smagu dainuoti ją ir yra 
labai graži daina. Sesė Ramona yra labai 
gera dainavimo vadovė.

sesė Andrėja V.
9 m. amž.
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ŽAIDIMAI

Šimtakojų lenktynės

Žaidėjų skaičius: 1530.
Žaidimo vieta: aikštė. Žaidimo 
įrankiai: 2 kartys arba virvės, 
kurių ilgis priklauso nuo žaidėjų 
skaičiaus.

Žaidėjai padalinami j dvi 
grupes. Kiekviena komanda 
susėda raita ant savo karties ar 
virvės ir sustoja prie pradmės 
linijos.

Žaidimo vadovui davus 
ženklą, abi grupės bėga pirmyn, 
kol paskutinis kiekvienos 
virtinės žaidėjas peržengia 
baigmės liniją. Čia apsisukus 
(sukasi visa virtinė, ne paskiri 
žaidėjai), grįžta atgal iki 
pradmės linijos. Laimi 
komanda, kurios paskutinis 
žaidėjas peržengia pradmės 
liniją.

Žvejų tinkles

Žaidėjų skaičius: neribotas. Žaidimo 
vieta: ribota aikštė arba salė.

Du žaidėjai - žvejai. Visi kiti - žuvys. 
Žvejai susikabina rankomis ir bėga žuvų 
gaudyti. Paviję kokią žuvį, žvejai stengiasi 
taip susikabinti rankomis, kad pagautasis 
atsirastų tarp jų, reiškia - tinkle. Pagautpji 
žuvis prisijungia prie žvejų. Tokiu būdu 
tinklas didėja po kiekvieno naujo 
pagavimo. Žvejų rankos visada būna 
suimtos, nelaksto pavieniui. Žaidimas 
baigiamas, kai sugautos visos žuvys.

Žuvys gali pabėgti iš tinklo, kol 
kraštutiniai tinklo žaidėjai dar nebūna 
susikabinę rankomis (uždarę tinklo). 
Negalima jėga plėšti tinklo.

Užmink ant uodegos

Žaidėjų skaičius: 10-20. Žaidimo 
vieta: aikštelė. Įrankiai: 35 yardų ar 
metrų virvė su pririštu ant galo kokiu 
nesunkiu daiktu.

Ant žemės nubrėžiamas 10 y/m 
diametro apskritimas. Žaidėjai sustoja 
ant apskritimo ribos rateliu, veidais į 
vidų. Vienas žaidėjas eina į rato vidurį. 
Jis rankoje laiko virvę - "uodegą". Davus 
ženklą, jis pradeda uodegą sukti taip, 
kad jos galas su pririštu daiktu būtų 
netoli rato krašto. Aplinkui stovį žaidėjai 
stengiasi užminti ant uodegos abiem 
kojom šokdami į ratą, kai .pro juos eina 
virvė. Pataikęs užšokti, gauna tašką.

Nugara į nugarą

Žaidėjų skaičius: porinis. 
Žaidimo vieta: aikštė ar salė.

Žaidimo aikštėje pažymimos 
dvi lygiagretės linijos, vieną nuo 
kitos netoliau kaip 50 y/m. Visi 
žaidėjai sustoja poromis prie 
vienos linijos, atsisuka poroje 
vienas į kitą nugaromis ir 
susikabina už parankių. Davus 
ženklą, taip susikabinusios 
poros bėga iki sekančios linijos. 
Laimi pirmoji atbėgusi pora.
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