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“Skautų aidui” straipsnius, nuotraukas, pranešimus atsiuntė:

v.s.fil. A.Saulaitis, SJ, Vilnius, v.s.Č.Senkevičius, Etobicoke, ON, s.fil. 

G.Adomkaitienė, Milton, MA, j.v.s. fil. V.Vaitkus, Engadine, Auste., v.s. 
L.Milukienė, Plainview, NY, vyr.sk. D.Zduobienė, Westleigh, Auste., 
j.v.s.E.Namikienė, Etobicoke, ON, s. I.Meiklejohn, Etobicoke, ON, s.fil. 
R.Rudaitienė, Lemont, IL, j.v.s. V.Lendraitienė, Palos Hts, IL, vyr.sk. I.Galinienė, 
Lemont, IL, v.s. D.Surdėnienė, Turnersville, NJ, s. E.Černienė, Worcester, MA, 
O.Žilinskienė, Kaunas, v.s. D.Gutauskienė, Burlington, ON, s. T.Rotcas, Fairfield, 

Auste., s.v. P.Sodeika, Apple River, IL. Visiems nuoširdus ačiū!
Siame numeryje džiaugiamės ir didžiuojamės dviem Skauty Vyčiy būreli

ais. Taip norėtųsi linkėti mūšy jaunajai kartai pasekti jy pavyzdžiu ir būti 
laimingiems tikroje draugystėje, tikrame broliškume.

Kai gausite šį "Skauty aidq", LSS Jubiliejinė "Karaliaus Mindaugo" 
stovykla jau bus pasibaigusi. Prašau Seses ir Brolius atsiysti savo prisiminimus, 
mintis, kq matėte, kg girdėjote stovykloje ir, žinoma, nuotraukas. Jubiliejinės 
stovyklos aprašymas "Skauty aide" ruošiamas Lapkričio-Gruodžio numeriui - 
Lietuviškosios Skautybės Jubiliejui, lapkričio 1 d.

Alė.N.

"Skautų aido" rėmėjai:

$20.00 A.V. Namikai a.a. Onytės Toliušienės atminimui

$30.00 v.s. L. Milukienė, Plainview, NY

$130.001 .Kriaučeliunienė, Burr Ridge, IL

Visiems nuoširdus ačiū!
v.s.Albina Ramanauskienė

"Skauty aido" administratorė

Viršelyje - Karaliaus Mindaugo LSS jubiliejinės stovyklos ženklas.

Apatiniam viršeliui - Klaipėdos dienos sueigoje ūdrytės įžodį davė 
Goda Inokaitytė, Greta Žilytė, Stephanie Pociūtė, Monika Siliūnaitė ir 

Daina Kelpšaitė.
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D E Z U T E

Sveikinu "Skautų aido" jubiliejaus proga
Verčiant 80 metų "Skautų aido" lapus, verčiame ir 

LSS istorijos įvykių ir veiklos vystymosi lapus. 
"Skautų aidas" mus ragino, kvietė budėti ir veikti 
Dievo, Tėvynės ir Artimo meilės darbuose visuose 
kontinentuose, kur tik yra mūsų sesės ir broliai.

"Skautų aidas" mus riša ir jungia į vieną šeimą, 
nesvarbu kur begyventume. Mes dėkojame visoms ir 
visiems, kurie sielojasi ir dirba, kad "Skautų aidas" 
mūsų namus lankytų dar ilgus metus!

Budėkime!
v.s.fil. Lilė Milukienė 

buv. LSS Tarybos Pirmininkė

Malonu buvo susitikti pareigų perdavimo sueigo
je Čikagoje, vasario 1 dieną. Kai gavau 
lapkričio/gruodžio "Skautų aidą", tuoj sėdau rašyti 
jums laišką, bet nespėjau išsiųsti, nes užpuolė kiti 
svarbūs darbai.

Daugelį metų dirbu su Toronto jūrų skautėmis ir 
jas globoju. Nors šiuo metu neturiu oficialių pareigų, 
bet stengiuosi joms padėti kiek galiu. Mes esame 
praėjusios visokių etapų. Kai kuriais metais mūsų 
vienetas labai gausus narių skaičiumi, net iki 30 sesių, 
bet kartais, kaip dabar - tik šešios. Bet vistiek laikomės 

ir stengiamės "nenuskęsti".
"Romuvos" 40-mečio jubiliejinės stovyklos metu 

padarėme jūrų skaučių,-ų nuotrauką, kuri mums yra 
labai svarbi ir mes siunčiame jums, kad įdėtumėt į 
"Skautų aidą".

Vis budžiu su geru vėju!"
Sesė Elena Namikienė

Ačiū už "Skautų aidą". Man labai malonu skai
tyti, kad Lietuvos ir pasaulio tremtinių balsai neuž
geso. Matau iš "Skautų aido", kad mes nors ir senstam, 
bet nepasiduodam.

Su sveikinimais! Budėk!
s.v.ps. Algis Kazakevičius

Džiaugsmingo pavasario, sėkmingos darbuotės 
per visus metus, ilgalaikio budėjimo!

Br. Česlovas

Siunčiu Kaziuko mugės Worcesteryje aprašymą. 
Tikimės, kad rasite vietos "Skautų aide". Pridedu ir 
nuotrauką darytą mugės metu. Skautiškas ačiū.

Elena Černienė

Holą! Buvo labai įdomu sužinoti, kad gyvenote 
Argentinoje. Ačiū, kad tiek daug darbo įdedate

Ps. Albertui Kereliui

mirus, buvusią Skaučių Seserijos Vyriausią 
Skautininkę v.s. Ireną Kerelienę ir visą 
Kerelių skautiškąją šeimą nuoširdžiai 
užjaučiame.

"Skautų aido" redaktorė ir administratorė

vyr.sk. Vidai
Kriaučeliūnaitei-Jonušienei

mirus, vyrą - j.s. Algį Jonušą, buvusį LSS 
Kontrolės Komisijos Pirmininką, vaikus - 
sesę Kristiną ir brolį Justiną, motiną - skau
tiškų darbų mecenatę vyr.sk. Ireną 
Kriaučeliūnienę ir seserį vyr.sk. Jolitą su vyru, 
bei visus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame.

"Skautų aido" redaktorė ir administratorė
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' Lietuvos > 
nacionalinė 
M.Mažvydo 
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Ill-čioj Tautinėj stovykloj prie Baltijos Vokietijoje 1948 m. 
skauty-studentŲ pasirodyme nešamas "maharadža" Juozas^ 
Blažaitis akordeonu groja savo "himną" "Tylūs armonikos, 
tonai".

Siunčiu nuotrauką darytą 1963 m. Jubiliejinėje 
stovykloje.

Vis budžiu!
Sesė Irena G.

Mieloji sese Albina,
Kaip seniai, seniai savo rankose varčiau "Skautų 

aido" lapus. Šiandien (netikėtai) jį gavau. Šiltas jaus
mas palietė man širdį - grįžau į malonius prisimin
imus.

Siunčiu čekį už prenumeratą ir aukelę.
Su meile

Irena Kriaučeliūnienė

Kai kalbėjomės Chicagoje per LSS vadovybės 
pareigų perdavimą, jums prižadėjau atsiųsti pora nuo
traukų. Šiame laiške rasite ką žadėjau.

Viena nuotrauka yra vyr.sk. Vidos Ziaugraitės, 
"Baltijos" tunto Bostone narės, kuri rašinių konkurse 
laimėjo antrą vietą. Antroje nuotraukoje yra sesė Ona 
Mučinskienė. Ji, kartu su s. Ina Nenortiene ir a.a. Elena 
Gimbutiene buvo pirmos Kaziuko mugių rengėjos 
Bostone.

Sėkmės darbuose 
s.fil.Gloria Adomkaitienė

Atlanto rajono Atstovė

Parašiau šiek tiek apie Philadelphijos skautų veik
lą. Įdedu 4 nuotraukas. "Skautų aidą" visi gauna, tai 
bent į nuotraukas pasižiūri, o ilgų straipsnių neskaito. 
Pasiunčiau ir į "Draugą", bet kitokias nuotraukas. Tos 
us seneliams!

Su nuoširdžiais skautiškais linkėjimais.
Danutė S.

ruošiant "Skautų aidą". Man labai patinka pasiskaityti 
apie kitus skautus JAV ir pasaulyje.

Siunčiu informaciją apie mūsų draugovę kai 
laimėjom rašinių konkurse trečią vietą. Siunčiu tik dalį 
darbelių, nes negalim paimti visus "Skautų aido" pus
lapius!

Hasta pronto! Vis budžiu!
Sesė Elina Venckienė

Siunčiu gromatėlę Jūsų žiniai. Jei tiks, 
džiaugsimės visi. Labai norėtųsi, kad mūsų jaunoji 
skautų karta - būtų artimi, susidraugautų. Kuo dau
giau bendraus, tuo geriau bus mūsų visų mylimai 
Tėvynei, argi ne taip?

Su pavasariu! Budžiu!
Sesė Olga Ž.
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LIETUVIŲ SKAUTŲ BROLIJA
LSB Vyriausias Skautininkas v.s.fil. Romas Rupinskas
LSB Vyriausio Skautininko Pavaduotojas s. Edis Leipus

LSB Garbės Gynėjas v.s. Gediminas Deveikis

VADIJOS PRANEŠIMAI
LSB Užduotis 2003 - 2005 metams

Naudojant skautiškus metodus auklėti išeivijos lietuvišką jaunimą.

Patobulinti galimybes Brolijos vadovams kuo geriau atlikti jaunimo auklėjimo darbą. 

Pritaikyti Brolijos veiklos būdus ir metodus prie naujų pasaulio, Lietuvos ir išeivijos gyvenimo sąlygų.

Suprastinti Brolijos ir LSS organizacinę struktūrą.

Vyriausio Skautininko Įsakymas Nr. 1

Perimdamas LSB Vyriausio Skautininko pareigas, 
skelbiu sekančią LSB Vadiją:

Vyriausio Skautininko Pavaduotojas - s. Edis Leipus
Garbės Gynėjas - v.s. Gediminas Deveikis
Evangelikų Dvasios Vadas - v.s.kun. Algimantas Žilinskas
Katalikų Dvasios Vadas - v.s.kun. Gediminas Kijauskas
Iždininkas - v.s. Ramūnas Bužėnas
Tiekimo skyriaus Vedėjas - v.s.fil. Gintas Taoras
Sekretorius - v.s.fil. Kęstutis Ječius
Atstovas LSS Fonde - v.s. Mykolas Banevičius
Ąžuolo Mokyklos Vedėjas - v.s.fil. Gintaras Plačas
Jūrų Skautų skyriaus Vedėjas - j.b.ps. Robertas Jokubauskas 
Skautų Vyčių skyriaus Vedėjas - ps. Viktoras Puodžiūnas 
Jaunesniųjų Skautų skyriaus Vedėjas - s.fil. Vytenis Lietuvninkas 
Skautų skyriaus Vedėjas - v.sl. Juozas Kapačinskas
Prityrusių Skautų skyriaus Vedėjas - ps.fil. Algis Tamošiūnas 
Pietų Amerikos rajono Atstovas - ps. Jurgis Prokopas
Kanados rajono Atstovas - v.s. Romas Otto
Ramiojo Vandenyno rajono Atstovas - s.fil. Vytenis Vilkas 
Australijos rajono Atstovas - v.s. Narcizas Ramanauskas
Atlanto rajono Atstovas - .v.s. Vytautas Dilba
Vidurio rajono Atstovė - j.s.fil. Taiyda Chiapetta
Europos rajono Atstovas - s.fil. Vladas Gedmintas
LSS Tarybos nariai Brolijos sąrašu - s.fil. Gražutis Matutis, s.fil.
Vytenis Lietuvninkas, v.s. Gintaras Čepas, v.s. Bronius Naras 
Jubiliejinės Stovyklos Brolijos Viršininkas - v.s.fil. Kazys Matonis 
Specialių projektų Koordinatorius - v.s.fil. Albinas Sekas

Dėkoju broliams ir sesei už sutikimą dirbti LSB gerovei.

v.s.fil. Romas Rupinskas 
LSB Vyriausias Skautininkas 

2003 m. vasario 1 d.

APDOVANOJIMAI

LSB Vyriausio Skautininko įsakymu, 2003 m. 
balandžio 25 d. apdovanoti "Lituanicos" tunto 

Chicagoje skautai:

Pažangumo žymeniu:
si. Darius Jutzi, s.v.sl. Arūnas Karalis, si. Tomas Milo

Žuvėdros žymeniu:
j.b. Paulius Jarašius, j.b. Aleksas Modestas,
j.b. Justinas Novak, j.b. Mykolas Pumputis, 

j.b. Mykolas Vodicka

Vėliavos žymeniu: 
Skautas Tom Milo

Gintaro žymeniu:
j.b. Viktoras Martinka, j.b. Rimas Petrauskas, 
j.b. Algimantas Siliūnas, j.b. Darius Siliūnas

LSB Vyriausio Skautininko įsakymu, 2003 m. 
balandžio 29 d. "Pilėnų" tunto Clevelande skautas 

v.sl. Gintautas Civinskas apdovanotas 
Pažangumo žymeniu.

Lietuvių Skautų Brolijos tinklapis: 
www.budek.org
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JUBILIEJŲ PASITINKANT

ŠEIMA YRA KERTINIS AKMUO
Aš esu skautas...

Atsitiko labai paprastai. Kartą atėjo į klasę mokytojas ir tarė: 

-Vaikai, kas norite būti skautais?...

Pakėlė rankas didesnė pusė klasės. Ir aš buvau jų tarpe.

irmųjų žingsnių prisiminimai tapo gyvenimo 
| J dalimi. Niekada nebuvo taip nuostabu, įdomu ir 

JL tikrai baisu, kai tuntininkas barė jauną stovyklos 
viršininką, kam tas neišmanėlis mus sugrūdo į 
tankumyną, kai pašonėje ošė žavus lietuviškas šilas, 
išgaubtas skujomis traškančiu sausu kalneliu... Ak, ta 
pirmoji stovykla prie Neries, kur karalius Mindaugas 
sau pilį statė, sostinę kūrė. Sargybos iki ryto, 
neišpasakyta baimė, kai trakštelėdavo sausa šaka arba 
suklykdavo pabudęs paukštis. Bet maišėsi džiaugs
mas su pasididžiavimu, kad išlikai gyvas, kaip iš 
kovos fronto sugrįžęs kareivis.

Tie pirmieji pergyvenimai, įsigyti draugai, keisti 
įspūdžiai ir visa stovyklinė romantika susisunkė sielon 
ir vedė vis tolyn ir tolyn.

Kiekvienas iš mūsų turėjome kokią nors pradžią: 
gal atvedė į sueigą mama (žinoma, ji kadaise buvo 
skautė), gal pakalbino draugas, su kuriuo norėjai 
dieną-naktį būti ir žaisti. Pradžią visi turėjom. Per 
daugelį metų tampame vadovais, rėmėjais, bičiuliais, 
tėvų komitetų nariais arba dar kuo. Bet visus mus 
jungia kažkokia mumyse slypinti kibirkštėlė, kuriai 
nereikia didelio vėjo, kad ji įsiliepsnotų bendram siek
iui ir darbui. Tas KAŽKAS ir jungia mus labiausiai į 
vieną didelę šeimą - sesių ir brolių sąjūdį. O ateiname 
iš savo mažųjų šeimų, kurios šiandien yra kertiniai 
akmenys bet kokiam lietuviškam darbui pradėti ir jį 
tęsti. Šeima yra skydas, geriausiai galintis apsaugoti 
jaunuosius nuo aplinkos, kuri vilioja į platesnį pasaulį, 
dažnai pilną pavojų ir klaidinančių tikslų.

Ir ką gi pamatai pasidairęs? O gi tai, kad mes 
dabar skautaujame šeimomis. Vienas kitam padedam, 
vienas kitą už rankos pavedam, kur reikia pakeliam, 

kur reikia pabaram ir pasibaram. Tokia čia išeivijoje 
susidariusi struktūra ir yra didžioji mūsų stiprybė. 
Kol taip šeimos žengs išvien, kol seneliai žygiuos kartu 
su vaikaičiais, kol skautininkai nebus per seni daly
vauti vadovybės darbuose ir penkiolikmečiai nebus 
per jauni būti skiltininkais, tol lietuviškoji skautybė 
užtikrintai gyvuos.

Kartą skautų vyčių įžodžio belaukiant, prie 
lauželio 18 brolių diskutavo pirmąjį skautų įsakymą: 
"Nelauk iš kitų nieko, bet visada duok pats, ką gali". 
Vyčiai iš eilės buvo prašomi papasakoti, kaip gyven
ime praktiškai galima būtų tai vykdyti, ir ar yra daug 
žmonių, kurie tai daro?... Dauguma aiškinimų sukosi 
apie tai, kad žmogus vistiek linkęs pirmiausiai apie 
save galvoti. Tačiau buvo vienas labai būdingas 
pareiškimas. Būtent - praktiškai pirmąjį skautų 
įsakymą vykdo tėvai savo vaikų atžvilgiu. Ir jų 
pasaulyje yra daug. Jie gi pirmiausiai rūpinasi savo 
vaikais, o tik paskui savimi. Tai prigimties įstatymas, 
tai didžioji atrama ir stiprybė. Todėl ir skautiškoji 
šeima bus tol stipri, kol tą pirmąjį įsakymą pajėgsime 
kasdien pritaikyti.

Jubiliejinė stovykla - kaip tolimoji aušra. Ji 
pasirodys per kalvas ir miškus... Vieni rankios rasos 
lašelius nuo žiedų. Kiti ilsėsis po žiedais. Tu paliksi 
pasaulį gražesnį, jeigu būsi išmokęs pavasario daigely
je pamatyti KŪRĖJĄ.

Su ta viltimi pasitinkame Jubiliejų...

v.s. GSenkevičius
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TRYS KARTOS SKAUTYBĖJE

Dail.ps. Ada Sutkuvienė su dukra 
g.v.v. Vilija Sutkute-Kieliene.

Sesė Ada 1972 m. įsijungė į "Aušros Varių" tunto veiklą 
Chicagojc. Dalyvavo stovyklose, vadovavo liaudies meno 
užsiėmimams. "Žaros" stovykloje 1973 m. jos vadovaujamos 
skautės išaudė didžiulę smilgomis ataustą juostą kabėjusią 
nuo aukštų stovyklos vartų viršaus iki žemės.

2002 m. Illinois valstijos sostinėje Springfield vykusioje 
meno bienalėje 
"Liturgical and 
Sacred Art" tema, 
buvo priimtas sesės 
Ados pluošto 
kūrinys "Auka prie 
Baltijos jūros" ir 
įvertintas pirmąją 
premija!

Dail.ps. Ada 
Sutkuvienė yra 
Amerikos lietuvių 
dailininkių draugijos 
pirmininkė. Vydūno 
fondo kiekvienais 
metais išleidžiamos
Kalėdinės kortelės puikuojasi sesės Ados kūryba.

Sesė Vilija Sutkutė-Kielienė yra jūrų skaučių vadovė 
"Nerijos" tunte, kartu skautauja ir jos dukrelės ūdrytės Andrea 
ir Daina Kielaitės.

Vyr. sk. Teresė 
Saplytė reklamuoja 
savo paviljono 
masažo paslaugas 
2003 m. Kaziuko 
mugėje Toronte. 
Teresės dešinėje yra 
jos mama vyr.sk. 
Silvija Saplienė, 
kairėje - močiutė s. 
Prima Saplienė.

Sesė Prima buvo 
dešimtoji "Šatrijos" 
tunto tuntininkė. Jos 
raginimu 1972 m. 
pradėta lankyti 
skautų ir skaučių 
kapus Kapinių dienoje. 1977 m. "Skautų aide" tuntininkė
s.Prima Saplienė rašė:

"Sesės ir broliai, įsijunkime visi į bendrą talką. Kiekvienas 
vienetas įdėkime daugiau pastangų, kad musų žurnalas 
gyvuotų be jokių sunkumų. Skirkime nors dalelę pelno iš 
Kaziuko mugių, skautiškų renginių, kad nei viena sesė ir bro
lis užjūriuose neliktų be SKAUTŲ AIDO. Juk jis - mūsų 
šeimos širdis! Štai per penkerius metus Toronte sutelkta 1600 
dol., priedo - 36 prenumeratos užjūrio sesėms ir broliams. 
Tad visi sukruskim ir pajudinkim žemę!"

Tėvas ir sūnus - broliai Anužiai (pažymėti strėlėmis) - "Baltijos" tunto Detroite tuntininkai.
Ilgametis "Baltijos" t. vadovas, stovyklų viršininkas, suvažiavimų rengėjas v.s. Česlovas Anužis tuntui švenčiant Sidabrinę veiklos 
sukaktį 1975 m. rašė: "Po ilgų budėjimo ir veiklos metų švenčiame tunto dvidešimt penkerių metų sukaktį. Pagarba mūsų šeimos 
mirusiems, padėka gyviesiems. Nemaža padarėme ir nuveikėme skautiškoje ir lietuviškoje dirvoje, ugdydami ir palaikydami 
jaunųjų širdyse tautinę dvasią ir sąmoningumą." Šiais, 2003 m. "Baltijos" t. tuntininko pareigas perėmė brolio Česlovo sūnus 
s.v.Saulius. (Kaip spaudoje pastebėjau, visa Sauliaus Anužio šeima yra skautai: žmona Lina ir sūnūs Matas, Tadas, Vytis ir Marius, 
red.)
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KUR TAS ŠALTINĖLIS

Ps. Vytautas Strolia Bostono tautininkų namuose apie 1952 
metus. Kaip jis po nuotrauka pats parašė - "gera impro
vizuoti kai yra inspiracija..."

uzikas ps. Vytautas Strolia leido pasidžiaugti ir M pasinaudoti jo daugelio darbo metų vaisiumi -
Dainų šaltinių Rodykle išeivijos lietuvių dain- 

orėliuose (1945-1995 m.m.) Stambaus veikalo pavadin
imas - "Kur tas šaltinėlis". V. Strolia rašo: "Šioje rodyk
lėje iš viso yra suregistruota 1865 dainos atspausdintos 
121 dainorėly, kurie buvo išleisti 8 kraštuose, 4 žemyn
uose. Su keleriopais pavadinimais ir žodžių varijantais 
čia yra iš viso 2575 pozicijos."

Rodyklėje prie dainorėlių yra surašyta kas juos 
paruošė, iliustravo, kas išleido, kuria proga ir t.t. 
Malonu buvo tarp 121 dainorėlio surasti 51-ą skautišką. 
Autorių sąraše atpažinau 24 skautus,-es. Yra skyrelis 
"Jubiliejinės dainos pagal metus". Čia surašytos visos 
nuo 1938 m. skautiškiems jubiliejams skirtos dainos!

Spausdiname kelias ištraukas iš įžangos "50 metų 
išeivijos dainorėliams" -

"Susirinkęs kur į būrį, lietuvių jaunimas dažnai mėgs
ta užtraukti smagią dainą. Nevisuomet visi žino visus dain
os žodžius. Vienas, kitas traukia iš kišenės dainorėlį ir, sek
damas atspausdintą tekstą, džiaugiasi, galėdamas jungtis 
prie bendros dainos. Tik tų dainų tiek daug, o dainorėliai 
tokie maži, ir ieškomoji daina nevisuomet randama turi
mame rinkiny. Ir tų dainorėlių daugybė... Vien šioje rodyk
lėje jų suregistruota gerokai virš šimto!

Šiuomi norima užpildyti vieną visų mūsų jau seniai 
jaučiamą spragą, būtent turėti vieną bendrą sąrašą-rodyklę, 
kuri įgalintų surasti informaciją apie kurią nors dainą: kas 
kompozitorius, kur ją rasti, kas poetas ar vertėjas, jei tai sve
timybė, tai iš kur ji, jei daina nežinoma, kur ji atspausdinta 
su gaidomis, ir t.t. Tad į šią rodyklę yra surinkti visų dainų 
pavadinimai, randami bent viename iš šios rodyklės gale 
išvardintų dainorėlių. Tai išeivijos paskutinių 50 metų lei
diniai, dar ir šiandien dažnai užtinkami pas ne vieną lietu
viškos dainos mėgėją."

"...Deja, tik retame išeivijos dainorėly būna pažymėti 
dainos autoriai - poetai bei kompozitoriai. Be to, daugelyje 
dainorėlių, šalia lietuviškų dainų, vietos randa visokios sve
timybės, vykę ir nevykę vertimai iš kitų kalbų, bei įvairūs
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skoliniai iš mūsų kaimynų. Mūsų jaunimas, augantis ir 
bręstantis svetimoje aplinkoje, paėmęs tokį dainorėlį į 
rankas, neturi jokios galimybės skirti, kas jame tikrai lietu
viška ir kas ne..."

"...Daugelis mūsų žinom apie mūsų liaudies dainų 
neišsemiamus lobius. Todėl suprantama, jog lietuvių liaud
ies dainų mūsų dainorėliuose atspausdinta daugiausia. 
Liaudies dainomis yra virtusi ir daugelio mūsų tautinio 
atgimimo laikotarpio poetų kūryba. Spaudos draudimo 
laikais prie tų dainų tikros autorių pavardės nebuvo 
rašomos. Ilgainiui kaikurios jų (A.Strazdelio, 
A.Vienožindžio, K.Aleknavičiaus ir kt.) mūsų literatūros 
tyrinėtojų buvo išaiškintos ir paskelbtos. Tačiau yra dainų, 
atspausdintų net labai rimtuose leidiniuose, kur liaudies 
daina pavadinti tekstai labai necharakteringi mūsų folkloro 
stiliui. Be to, bolševikų laikais Lietuvoje dar atsirado dainų, 
tipiškai garbinančių komunistinę sistemą ("Kolūkio 
pirmininkas") ar pajuokiančių religiją ar bendrai 
Nepriklausomybės laikų gyvenimą Lietuvoje ("...jei tu 
būtum davatkėlė, tai aš būčiau kunigėlis, tapu, tapu pas 
tave"), ir pn. Todėl prie kaikurių tokių dainų šioje rodyklėje 
pridėta klaustukų, nes jų "liaudiškumas" yra gan abejoti
nas."

Toliau rinkinyje seka dainų sąrašas su įvairia ir labai 
įdomia informacija. Parinkau kelis pavyzdžius apie 
mūsų dažniau dainuojamas dainas.

"Ar skirsimės, nesitikėdami pasimatyt" 
(Atsisveikinimo daina)

Skolinys iš škotų (AULD LANG SYNE "Should 
old acquaintance be forgot", c. 1711)

Lietuviški žodžiai kun. Stasio Ylos, muzika 
priskiriama Robert Burns. Vertimas padarytas lietuvių 
skautų-skaučių Atlanto rajono stovyklos "Rambynas" 
uždarymui 1954 m. vasarą.

"Laužas dega, laužas dega"
Skolinys iš anglų ("London's Burning")
Lietuviški žodžiai Nijolės Jankutės-Užubalienės, 

muzika ?...
Tai plačiai paplitęs, įvairiomis kalbomis dainuoja

mas kanonas
("Milan brucia") ("Bonsoir les ainis")

"Aš esu muzikantas"
Vertimas iš vokiečių ("Ich bin ein Musikante und 

komm' aus Schwabenland", Tiuringija, 1838)
Lietuviški žodžiai ?... muzika - vokiečių liaudies 

daina

"Siuntė mane motinėlė" - I (gyvas tempas, I-ma 
eilutė kartojama 3 kartus)

Lietuvių liaudies daina.
Kaikur bandoma nerimtai pakeisti liaudies 

žodžius "Dievas davė man protelį..." į "Kvaila buvau 
kaip avelė..." , kas nelabai dera prie visos dainos švel
naus lietuviško charakterio, todėl reiktų vengti - V.S.

"Tylūs armonikos tonai" (ARMONIKOS TONAI)
Vertimas iš vokiečių ("Kleiner Harmonikas- 

pieler")
Lietuviški žodžiai Juozo Blažaičio, muzika 

Edmund Koetscher.
Vertimas darytas 1946 m. Braunschweigo lietuvių 

studentų finis semestri proga. Juozas "Blaža" Blažaitis 
tuomet buvo Braunschweigo Technische Hochschule 
inžinerijos studentas, gerai grojo akordeonu, ir šią 
dainelę laikė savo asmenišku "himnu".

"Štai aš turiu (Turiu ašai/ašei/ašen) kepurę"
Skolinys iš italų folkloro ( Canzonetta Italiana "O 

cara mamma mia")
Lietuviški žodžiai?...
Tai plačiai paplitusi melodija su įvairiais kuple- 

tinio tipo variantais:
"Carnavale di Venezzia", "H mio capello ha tre 

punti",
"My hat it has three corners", "Mein Hut, der hat 

drei Ecken", ir daug kt.

"Tave aš pamačiau" (ATSIMENI) (BRISBANO 
(BRISBANIEČIŲ DAINA) (STOVYKLĄ PRISIMINUS)

Žodžiai ir melodija Nijolės Mališauskaitės- 
Zdanienės

Daina atvežta Australijos jaunimo į I-jį Jaunimo 
kongresą New Yorke, 1966 m.

Kai šis svarbus veikalas bus baigtas ruošti 
spaudai ir išleistas, visi mūsų skautiškieji vienetai 
turėtų jį turėti.

Nuoširdus ačiū mūsų Broliui - muzikui 
Vytautui Stroliai už suteiktą privilegiją skautams šį 
veikalą pamatyti pirmiems.

Alė Namikienė

2003 LIEPA-RUGPJUTIS 7 SKAUTŲ AIDAS

9



VALIO!!!
Skautų vyčių "Geležinio Vilko" būreliui!

"Geležinio Vilko" būrelis 1959 m. sausio 1 d. IV-je Tautinėje stovykloje, VIC. Iš k: T.Rotcas, A.Migevičius, M.Mauragis, A.Skirka, 
G.Kišonas, A.Dudaitis, K.Protas, A.PIūkas, B.Žalys, A.Vasaris, R.Jaselskis, A.Garolis. Priekyje - A.AIčiauskas.

kautų vyčių "Geležinio Vilko" būrelis, Sydney, Australijoje švenčia S Auksinį veiklos jubiliejų. Gavusi tokį gražų jų pasveikinimą, puoliau į
mano skautiškąjį archyvą. Peržiūrėjau nuotraukas, perverčiau visus 

"Skautų aidus"!
Mūsų Jubilijatas priklauso 1949 m. įsteigtam "Aušros" tuntui, Sydnėjuje. 

Kur tik "Aušros" tuntas - ten ir "Geležinio Vilko" būrelio narių darbai. Jie - tun- 
tininkai, skautų skyriaus vadovai, stovyklų viršininkai, vadovai, maitintojai, 
"Pėdsekio" žurnalo pirmūnai, Australijos rajono Vadai, "Skautų aido" redakci
jos nariai, Australijos Egzilų Skautų Sąjungos darbuotojai, vadovai. (Sesė Eglė 
Žižytė 1974 m. rašė, kad s.v.s. Teodoras Rotcas tais metais buvo pagerbtas 
aukščiausiu Australijos Egzilų Skautų Sąjungos - A.A.S.E. medaliu "Amicus 
Magnus")

Būreliui švenčiant dvidešimt pirmuosius savo gyvavimo metus, s.v.v.s. 
Bronius Žalys rašė:

"Kaip greit bėga laikas! Atrodo, taip neseniai Sydney šv. Juozapo šventori
uje pirmąkart sutikau skautą vytį Teodorą Rotcą, su kuriuo sutarėme steigti 
skautų vyčių būrelį. Ir štai 1953 m. kovo 1 d. sušaukiau pirmąją sueigą. 
Dalyvauja 2 skautai vyčiai - v.sl. B.Žalys ir pi. T.Rotcas ir 3 kandidatai pi.
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Ričardas Jaselskis, pi. Vytautas Čižauskas ir Vytenis 

Šliogeris. Pasirinkome "Geležinio Vilko" vardą. 

Būrelio vadu išrenkamas B.Zalys. Iki metų galo 

būrelin susispietė 6 skautai vyčiai ir 12 kandidatų."

"Skautų vyčių "Geležinio Vilko" būrelis yra 

daug prisidėjęs ne tik prie Sydney "Aušros" tunto 

veiklos, bet pasidarbavęs ir viso Australijos rajono 

gyvenime. Savo gyvavimo pradžioje išleido pirmą 

"Pėdsekio" numerį, o 1957 m. nusipirkę rotatorių, 
laikraštėlį "Aušros" tuntui pradėjo leisti kas mėnesį. 

Vėliau "Pėdsekys" tapo Australijos rajono 

laikraštėliu."
Šiuo metu "Geležinio Vilko" būrelio Vadu yra 

s.v. Eddie Karp, būrelio narys s.v. Arvyd Zduoba - 

"Aušros" tunto tuntininku.
Ilgiausių ir skautiškų metų "Geležinio Vilko" 

Skautams Vyčiams!
Sesė Alė N. Stovykloje 1965 metais: M. Rudys, T.Rotcas, K.Narbutas, 

J.Zinkus, B.Zalys, H.Antanaitis ir V.Cižauskas.

Nuotr.J.Zinkaus

VėliavŲ nuleidimo metu stovykloje 2000 m. sausio 15 d. Nuotr Vyt Vaitkaus
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SYDNEY, 1953.IIL1- 2003.IIL1

Mes, žemiau pasirašę, LSS Australijos VijonoAušros“ tunto skautu tyčią 
„Geležinio Vilko“būrelio nariai, švęsdami būrelio 50-meČiojubiliejų, sveikiname

„Skautų Aido“redaktorę 
vs. Eleną Namikienę

ir siunčiame broliškus linkėjimus aukojantis lietuviškosios skautybės labui. 
Ištikimai tęsdami savo pažadą dirbti lietuviškosjaunosios kartos gyvasčiai ir jos 

išlaikymui, kartojame ižpdžįu duo tą priesaiką tarnauti 

dievui, tėvynei ir artimui!
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SESĖS NIJOLĖS JANKUTĖS 
"VASARA IŠEINA"
KNYGĄ PASITINKANT

ašytojos Nijolės Jankutės poezijos rinkinio 
"Vasara išeina" sutiktuves 2003 m. balandžio 13

Čiurlionio galerijoje, Čikagoje, surengė 
skaučių būrelis "Verpstės". Rengėjų vardu atidary
dama šią neeilinę poezijos, dailės ir skulptūros popi
etę, akt. Nijolė Martinaitytė-Nelson sakė: "Nedažnai 
pasitaiko kai poezijos, dailės ir skulptūros mūzos susi
buria galerijoje pasidžiaugti viena kitos kūryba. Dar 
rečiau, kai visos trys vienaip ar kitaip yra susijusios su 
plačiąja lietuviškosios skautijos šeima. Mes sveiki
name "Verpsčių" būrelio narę sesę v.s. Nijolę Jankutę, 
dailininkę fil. Zitą Sodeikienę ir skulptorių Kenneth 
Nelson ir linkime jiems daug kūrybingų metų." Tuo 
pačiu buvo padėkota prie šios šventės- ruošimo 
prisidėjusiems Lietuvių rašytojų pirmininkei Stasei 

Rašytoja, poetė v.s. Nijolė Jankutė poezijos, dailės 
ir skulptūros popietėje.

Nuotr. s.fil. Ritonės Rudaitienės

Petersonienei, skulptoriui Petrui Aleksai ir 
Čiurlionio galerijos direktoriui Algiui 
Janušui.

Gausiai susirinkusius popietės 
dalyvius su naujai išleista "Vasara išeina" 
knyga supažindino Stasė Petersonienė. Nors 
rašytoja yra išleidusi visą eilę knygų 
vaikams ir suaugusiems, beto ne kartą 
rašiusi eilėraščius "Draugo" dienraščiui, 
"Laiškai lietuviams" ir "Skautų aidas" 
žurnalams, eilėraščių rinkinys pasirodė tik 
dabar. Nijolės Jankutės eilėraščių temos 
įvairios: vaikystės prisiminimai, skaudūs 
praeities išgyvenimai, dabartis ir kasdieny
bė. Yra ir tautodailės elemento. Kaip pastebi 

Stasė Petersonienė: "Jankutė nesilaiko klasikinio eili
avimo, kur nesilaikoma jokių taisyklių. Jos poezijoje 
nereikia ieškoti užmūrytos minties - mintis skleidžiasi 
natūraliai,, nešdama susimąstymą ir džiaugsmą. Temų 
įvairovė, vidinė žodžio šiluma maloniai nuteiks šio 
eilėraščių rinkinio skaitytojus." Pluoštą eilėraščių iš 
naujos knygos jautriai paskaitė aktorė Nijolė 
Martinaitytė.

Apie dailininkę Zitą Sodeikienę, skulptorių 
Kenneth Nelson ir jų meną kalbėjo skulptorius Petras 
Aleksa. Dailininkė Zita Sodeikienė, "Vasara išeina" 
knygos iliustratorė, yra baigusi Čikagos meno insti
tutą. Ji yra iliustravusi daugybę knygų, reiškiasi tapy
boje, graviruoja ir kuria koliažus. Labai svarbūs 
dailininkės kūryboje elementai - žmonės, medžiai, 
gamta. -Kūrybos temos realiai pasakiškos, įdomios, 
įvairios. Kūrinių veikėjai dažnai tiesiog netelpa rėmu
ose. Zita Sodeikienė yra fantastiška, kūrybinga ir labai 
produktyvi", baigė savo pastabas Petras Aleksa.

Skulptorius Kenneth Nelson, chemijos profe
sorius, susidomėjo skulptūra tik prieš 7 metus, kai 
išėjo pensijon. Nuo to laiko Čikagos ir Wisconsin
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studijose yra sukūręs daug stambios apimties darbų. 
Dalyvauja asmeninėse ir grupinėse parodose. 
Daugiausia dirba su kietuoju plienu, kurį išlenkia, 
išlydina, šlifuoja ir poliruoja. Sukurtos gyvos formos, 
kaip pastebi Petras Aleksa, skatina žiūrovą ne tik 
gėrėtis, bet ir liesti jausti, barškinti bei spėlioti jų 
reikšmę.

Šios turiningos popietės kaltininkus - autorę ir 
menininkus sveikino knygos išleidimą parėmusio 
Vydūno fondo valdybos nariai fil. Vytautas Mikūnas ir 
fil. Jūratė Variakojienė, bei visa eilė gerbėjų ir artimųjų. 
Ypač jautrų sveikinimą atsiuntė Australijoje gyvenanti 
sesės Nijolės Jankutės duktė Dovilė. "Mano miela 
mama, poete, autore," rašo ji. "Mano gyvenimo 
žemėlapis labai aiškiai užbrėžtas Tavo knygomis. Kai 
buvau maža, "Zėbriukas", "Algiukas" ir "Danutė" 
buvo mano draugai. Mes kartu "vėjo ieškojom", "ait
varu skraidėm", "stovyklavom"; "Šamo ežero sekliai" 
mane ir gązdino ir domino. O vėliau, šeštadieninės 
mokyklos gyvenimas artimai atsiliepė "Nuo 9 iki 1- 
mos" lapuose. Bridau per "Saulėgrąžų tvaną", Tavo 
žodžiais keliavau į šv. Žemę. Net buvau paminėta 

Tavo kelionėje į Australiją... Man Tavo rašymas, Tavo 
poezija - sielos sapnas iš kurio nenoriu pabusti... Visa 
širdim sveikinu Tave, mano miela Mama, šia proga. Aš 
laiminga, kad kaip Tavo duktė, kartu su skaitytojais 
galiu gėrėtis Tavo menu, širdimi, siela ir sapnais..."

Galiausiai, rašytojai Nijolei Jankutei ir 
menininkams dail. Zitai Sodeikienei ir skulpt. Kenneth 
Nelson tarus šiltus padėkos žodžius rengėjoms ir 
dalyviams, popietę pravedusi Aušrelė Sakalaitė pakvi
etė visus toliau pasidžiaugti ir pabendrauti prie 
gražaus ir gausaus vaišių stalo. Ar galėjo būti, kad 
apie labai panašią į šią popietę, rašė sesė Nijolė "Vasara 
išeina" knygoje?

Diena kaip dovana,
Ir kaspiną atrišus
Paglostau ją ir padedu į nišą
Kaip vazą naują, nenaudotą.
Ar bus kita man dovanota?

s.fil. Ritonė Rudaitienė

"Verpstės" v.s. Nijolės Jankutės "Vasara išeina" eilėraščiy rinkinio sutiktuvėse. Iš dešinės sėdi akt. Nijolė Martinaitytė, dail. Zita 
Sodeikienė, rašytoja Nijolė Jankutė. II eilėje 4-as iš dešinės stovi skulpt. Kenneth Nelson.

Nuotr. Juozo Liubinsko
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"SŪNYS" KAUKIA KALNUOSE
Povilas Sodeika

Xl-as Sanburis 2003 m.
Sedona, Arizona

Iš k.: Jurgis Prapuolenis, Algirdas 
Jakštys, Povilas Sodeika, Vytautas 
Rėklaitis, Jaunutis Linartas, Tomas 
Remeikis, Rimas Plačiauskas ir Jonas 
Pileckis.
Trūksta Aliaus Zeikaus.

...Keturių vėjų supūsti kalnuos, 

Ar kur kitur, kur Dievas mums duos, 

Mes - "Sūnys" - skautybės rėmuos, 

Skalinsim vis, vardan Lietuvos...

A.J. Jakštys

ovo mėnesio vidurinėj savaitėj, 2003-iais metais, K nuskambėjo skautiškos ir lietuviškos dainos
Arizonos raudonų kalnų papėdėje. Čia 

suvažiavę linksminosi "Šunų" skilties, vėliau, "DLK 
Kęstučio" skautų vyčių buvusio būrelio nariai ir jų 
žmonos. Rinkosi jie iš visų Amerikos kampų, o 
Palčiauskai atskrido net iš Turkijos. Trūko tik 
A.Zeikaus, kuris dėl techniškų bėdų nesuspėjo į 
Sanbūrį atvažiuoti.

Tai buvo šio būrelio XI-tas Sanbūris. Praeitas - 
X-tasis, įvyko 2000-siais metais Lietuvoje, jaukioje 
Neringos smiltynių vasarvietėje. Sanbūriai yra rengia
mi skirtingose Amerikos valstijose, net ir Meksikoje. 
Kai buvo auginamos šeimos, dalyvaudavo visi, dabar - 
tik su žmonom. Praeityje tokie suvažiavimai vyko kas 
penki metai. Daugiausiai kartu susibūrusių yra buvę 
trisdešimt keturi šeimų nariai. Senatvei artėjant, jau 
prieš kurį laiką, buvo nutarta nebelaukti penkerių 
metų tarp suvažiavimų, o susitikimus daryti dažniau - 

kas trys metai.
Paprastai organizavimo darbai pasidalinami 

pagal vietovę, laiką ir aplinkybes. Šį, Arizonos 
Sambūrį organizavo ten gyvenantis Vytas Rėklaitis su 
žmonos Rimos stipria pagalba. Savaitę trukęs 
suvažiavimas praūžė kaip gaivinantis pavasario vėjas! 
Liko' laukti tik XII-ojo Sanbūrio, kuris įvyks 2006-ais 
metais Floridoje.

"Šunų" skiltis prasidėjo 1951-ais metais Čika
gos priemiestyje, Cicero, Illinois valstijoj, iš tuomet 
neseniai ten į Ameriką atvažiavusių 14-15-mečių 
"DyPukų". Tuo laiku skautininkas Martynas Jurkšas 
sumanė prisidėti ir paruošti juos į Lietuvių Skautus 
atstovaujančią skiltį, kuri vėliau tapo "DLK Kęstučio" 
skautų vyčių būreliu.

Kai atėjo laikas pirmiems iš jųjų, "Dėdės 
Šamo" pakvietimu, atlikti Amerikos kariuomenės 
tarnybą, išleistuvių metu buvo susitarta, kad nesvarbu 
kur "Šunys" bebus, ką jie bedarys ir kur juos gyveni-

2003 LIEPA-RUGPJUTIS 13 SKAUTŲ AIDAS

15



mas benuneš - po penkerių metų vėl visi susiburs. Šis 
susitarimas buvo ištesėtas - ir net daugiau! Jų skau
tiškoji draugystė pavirto į artimą broliškumą, per kurį 
jie išliko ne tik gerais draugais ir broliais, bet sugebėjo 

išugdyti tarpusavio pasitikėjimą ir pagarbą. Tai, kas 
prasidėjo per lietuvišką skautavimą - išliko ir bujos per 
visą jų gyvenimą.

"Šunų" skilties sueiga 
1953 m., Cicero, Illinois

Viena iš pradinių "DLK Kęstučio" s.v. būrelio 
sueigų.
Pirmoj eilėj: Vytautas Rėklaitis, 
s.Martynas Jurkšas, Jaunutis Linartas
Antroj eilėj: Alius Zeikus, Povilas Sodeika, 
Jonas Pileckis, Rimas Paičiauskas 
Tomas Remeikis.
Trūksta Jurgio Prapuolenio, Algirdas Jakštys 
dar ne rikiuotėje.

... Nublokštas už jurų j tolimą krantą, 
Radau tenai brolio man mojančią ranką...

Ill-čias Sanburis 1971 m.,
Alpine Valley, Wisconsin

...Daina lai skamba - tolimam krante, 
Jos aidas lai dūžta - Tėvynės šlaite...
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IV-tas Sanburis
1976 m., St.Petersburg, Florida 

...Tolimam krante šaknis jau suleidau, 
Gyvenimo didždalj čia jau praleidau...

V-tas Sanbūris 1981 m., 
Grand Teton Nat. Park,
Wyoming

...Svajonėm Tėvynę kasdien vis 
lankiau, 

Kasdien Jos skausmus savyj vis 
jaučiau...
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...Kaip pavasary gandras, į Gimtę skridau, 
Raganų Kalne atsidust nutūpiau...

X-tas Sanburis 2000 m., 
Raganų Kalnas, Juodkrantė, Lietuva

Naktyj, naktyj, tamsioj juodoj naktyj 

Nemiegam mes...

Per ištisas naktis...

Vilkai aplink slankioja per naktis,

Bet šunų lojimas juos baido vis...

Au au,

Au au,

Au au, au au, aua a a a a u...

Naktyj "Šuny" tradicinė daina, autorius nežinomas
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Tolimam Krante
A.J.Jakštys

Xl-tas Sanbūris, 2003.03.21.

Pasaulį išvydau žemėj Lietuvos, Tėvynę mylėti galiu tik iš tolo,
Prašnekau ten žodžiu gimtosios kalbos, Ten brolio ranka man moja be noro...
Raudas pamilau ten, Tėvynės manos, Meška apdraskė - ten kūną Tautos
Užsibūriau grožiu Jos vešliosios gamtos... Ir iščiulpė - korį Lietuvio sielos...

Ir į sielą žiebiau - meilę aš Jos,
Kad ja žėrėčiau - visad, visados. Kai sužys dobilai vėl Gimtinės laukuos, 

Mintimis nukeliausiu išbraidyti ten juos,
J verpetą įtrauktas priešybių audros, Čia, žerdamas blėstančio laužo anglis,
Lyg atžala atplėšta nuo kamieno Tautos, Mėginsiu įžvelgt, kur nuves ateitis...
Nublokštas už jūrų į tolimą krantą, Pienių auksas - dar žėri mano širdyje,
Radau tenai brolio man mojančią ranką... Varlinėjantis gandras - dar vis seka mane...

Ir stojau į ratą - prie laužo šviesos,
Išsaugot tą jausmą - meilę Lietuvos... Aš, Povilas, Jurgis, aš Jonas, 

Aš Alis, Jaunutis ir Tomas,
Veidu į artimą, Tautą ir Dievą, Aš Algis, aš Rimas, aš Vytas,
Prisiekiau sekt gaires dorybės kas dieną, Brolijos grandy aš įpintas...
Kiek laužo šviesoj aš jas įmatau, Skautybėj verpta - supinta drauge,
Kiek jėgos man leis dirbti Tautai ir sau... Tesės visada - mūs draugystės gija...

Kol meškos letena - krūtinę Jos slėgs,
Gedimino Kalne - kol trispalvė nelėks... Keturių vėjų supūsti kalnuos,

Ar kur kitur, kur Dievas mums duos,
Svajonėm Tėvynę kasdien vis lankiau, Mes - "Šunys" - skautybės rėmuos,
Kasdien Jos skausmus savyj vis jaučiau, Skalinsim vis, vardan Lietuvos...
Stiprybę ten sėmiau diena iš dienos, Kol užmigdys - mus kvapas alyvų melsvų -
Atgręžt į žmoniją žaizdas Lietuvos... Bičių dūzgesys - tarp baltų dųbilų...

Ir liūdesy kėlės - mano kasdiena,
Ir širdgėla tvenkės - vis verkė siela... Iki vienas iš mūsų kol bebudės,

Gaida mūs dainosn dar vis suskambės,
Štai! - sugaudė varpas Katedros bokšte! Daina ta, kai nutils - naktis pasitiks,
Suplazdėjo trispalvė Kalno viršuje! Gęstančio Laužo pelenai bepaliks...
Nuriedėjo akmuo nuo mano krūtinės! Lai daina skamba - tolimam krante,
Kai laisve nušvito padangė Tėvynės... Lai aidas jos dūžta - Tėvynės šlaite.

Ar Ji laisva? - Ar tikrai tai regėjau?
Kad Ji laisva! - Džiaugiaus, verkiau, netikėjau... Naktyj,

naktyj,
Kaip pavasaryj gandras, į Gimtę skridau, tamsioj
Raganų Kalne atsidust nutūpiau, juodoj
Jos bruožus ten glosčiau medžio veide, naktyj,
Brangios Žemės, kuri išdaigino mane... naktyj...

Apkabinęs, deja - aš ją vėl palikau, 
Grįžt į čia - kur jau pusamžį lizdą sukau...

Tolimam krante šaknis jau suleidau, 
Gyvenimo didždalį čia jau praleidau,
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s.Vo Bronius Leonardos Saulius Stančikas
mirė 2003 m. balandžio 1 d., Los Angeles, CA. Buvo 50 m. amžiaus.

Brolis Saulius nuo mažens priklausė skautų "Kalniškių" tuntui, dalyvavo pirmojoj stovykloj "Rambyno" 
stovyklavietėje, buvo skautas vytis.

s.v.ps. Albertas Kerelis
mirė 2003 m. balandžio 14 d. Chicagoje, sulaukęs 76 metę.

Brolis Albertas "Lituanicos" tunto pirmame dešimtmetyje buvo tunto adjutantu 1953 m. ir "Neringos" 
stovykloje vadovu. Vėliau buvo skautų vyčių draugovės vadas, tunto stovyklos viršininkas.

jj.b.j.s. Kazimieras Miecevičius
mirė 2003 m. balandžio 15 d. sulaukęs 78 metę.

Brolis Kazimieras buvo jūrų skautų vadovas, baigęs "Miško ženklo" kursus. 1978-1980 m. - "Lituanicos" 
tunto tuntininkas Chicagoje. Nuo 1980 m. - JAV-Vidurio rajono Atstovas, vėliau Lietuvių Skautų Brolijos vadijoje 
skautininkų skyriaus vedėjas.

Prel.dr.ps. Juozas Prunskis
mirė 2003 m. balandžio 26 d. Chicagoje. Buvo 95 m. amžiaus.

Skautas nuo 1919 m. 1923-25 m. vadovavo skautams Rokiškyje, 1927 m. - Antalieptėje. 1927 m. įstojo į 
kunigų seminariją Kaune, įšventintas kunigu 1932 m. "Skautų aide" rašė nuo 1929 m. Daugelio knygų autorius, 
redaktorius. 1948-1972 m. būdamas vienas iš "Draugo" redaktorių, sudarė sąlygas dienraštyje įsteigti savaitinį 
skautų skyrių "Skautybės kelias". Lietuvių fonde įnešė pinigų sumą iš kurios skiriamos kasmetinės premijos už 
lietuvių skautų rašinius.

1948 m. "Drauge" dr. J.Prunskis pareiškė:
Jei kas mane paklaustų, kam aš labiausiai dėkingas už viską, ką tik gyvendamas atsiekiau, tai prisiminęs Dievą 

Danguje ir motiną žemėje, pasakyčiau, kad daugiausiai man padėjo dvi mokyklos: skautybė ir kunigų seminarija. Skautybė 
išugdo norą tobulintis ir siekti kas gera, išmoko branginti laiką ir būti punktualiam, pratina prie blaivių ir skaisčių 
papročių. Jei bet kuri mokykla žmogaus proto bagažą pripakuoja žiniomis, tai skautybė išugdo valią ir duoda jai sveiką 
kryptį.

Vyr.sk. Vida Kriaučeliūnaitė-Jonušienė
mirė 2003 m. birželio 1 d., Chicagoje, sulaukusi 49 metę.

Sesė Vida nuo paukštytės iki vyresniosios skautės užaugo "Aušros Vartų" tunte. 1970 ir 1971 m. stovyk
lose Rakė buvo paukštyčių vadovė.
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KANADOS RAJONE

"Šatrijos" tunto Susimąstymo dienos sueiga su estėm ir latvėm skautėm

Lietuvaitės, estės ir latvės - visos kartu Susimąstymo dienos sueigoje, Toronte.

Susimąstymo dienos sueigos atidaryme žvakę už lietuves 

skautes uždega sesė Adriana Turczyn

asario 22 d. skautėms yra labai svarbi diena. V Visame pasaulyje švenčiama Susimąstymo 
diena, kuri taip pat yra skautų įkūrėjo žmonos 

Olave Baden Powell gimtadienis.
Toronto "Šatrijos" skaučių tuntas ir Toronto 

estės skautės buvo pakviestos atšvęsti šią dieną pas 
latves skautes. Daug lietuvaičių skaučių (virš 20) 
nuvažiavo į Latvių centrą, kur kartu su latvėm ir estėm 
buvo apie 50 dalyvių.

Latvės skautės mus gražiai priėmė su įdomiais 
žaidimais, skaitiniais ir skanumynais. Visas labiausiai 
sužavėjo užduotis išmokyti vieną lietuvišką šokį ir 
pačioms išmokti po vieną estišką ir latvišką šokį.

Kitais metais bus lietuvaičių eilė priimti 
viešnias - lauksim smagaus pabendravimo.

Vyr.sk. Rūta Stauskienė

(nuotraukos s.t.n. Nijolės Simonavičienės)
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Su esčiy skaučiy vadove sėdi 
ps.Kristina Dambaraitė-Jano- 
wic, "Šatrijos" t-kė s. Rūta Balta- 

duonytė-Lemon, yr.sk. Veronika 
Lemon ir vyr.sk. Rūta Stauskienė

Šokam lietuvišką ratelį

Skaučiy įstatus su latvėmis 
skautėmis pristato lietuvaitės - 
prit.sk.Viktoria Valaitytė, skau
tės Austina Tarvydaitė ir Daiva 
Paškauskaitė
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Vyr.sk. v.sl. Vaida Simanavičiūtė skaito Baden-Powell mintis 
kartu su latve ir este

Su daina
darbuojamės Toronte

rityrusios skautės su vadovėmis prisijungė prie 
P "Toronto Bay Initiative" projekto ir padėjo švar

inti Toronto gatves prie uosto. Dalyvavo Elytė 
Saplytė, Renata Simonavičiūtė ir Viktorija Valaitytė su 
vadovėmis Rūta Stauskiene, Veronika Lemon, Adele 
Radžiūnaite ir "Šatrijos" tuntininke Rūta Lemon. 
Reporteriai buvo sužavėti, kad prie šio darbo prisidėjo 
lietuvaitės skautės ir gražiai viską atliko dainuodamos.

R.M.

Toronto "Šatrijos" tunto šv.Jurgio iškilmingoje sueigoje 
paukštyčių įžodį duoda Rasa Aleknavičiūtė ir Erika 
Obuchowicz. Įžodžiui vadovauja "Rūtos" d-vės draugininkės 
pavaduotoja vyr.sk. Loreta Bražukaitė.

Nuotr.l.Meiklejohn

Toronto "Rambyno" tunto "Mindaugo" draugovės skautai 
šv.Jurgio sueigoje pasipuošę naujais kaklaraiščiais.

Nuotr. I.Meiklejohn
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Kaziuko mugė Hamiltone

aziuko mugė įvyko K balandžio 6 d., nežiūrint 
prieš tai vykusios 3-jų 

dienų sniego ir ledo pūgos. Jai 
besiruošiant buvo baimintasi, 
kad gali neįvykti, nes žmonės 
dėl sunkiai pravažiuojamų 
kelių nenorės rizikuoti. Tačiau 
be reikalo buvo tie rūpesčiai. 
Sekmadienio rytas išaušo sau
lėtas, saulės spindulių apšvies
tas sniegas blizgėjo ir aplinka 
priminė pasakų karalystę. Visų 
nuotaika pasitaisė, nes saulutė 
išviliojo iš namų ir mugės

Linksmos skautės su vadove sese Liza laukia svečiy

Vadovo Gailiaus pavaduotojas brolis Ronaldas su vilkuky 
būreliu

Sesė Ramona su paukštytėmis ir kandidatėmis

lankytojus, kurių susirinko nemažiau kaip kitais 
metais.

Prie gražiai papuoštų prekystalių savo darbe
liais prekiavo skautės ir paukštytės. O vilkiukai ant 
scenos, kad visiems būtų matomi, įrengė žaidimų 
kampelį, kuris vaikų buvo gausiai lankomas, nes vilio
jo laimėtojų gaunamos dovanėlės. Daugelis bandė 
laimę smulkių daiktų loterijoje. Ypač mažieji iš tėvų ir 
senelių "kaulijo" centus, vis daugiau norėdami laimėti. 
Salės viduryje, skoningai išdėstytais stambesniais 
laimikiais, puikavosi didžioji loterija.

Prie stalų susėdę lankytojai, skambių dainų 
besiklausydami, vaišinosi skautininkių su padėjėjomis 
pagamintais lietuviškais valgiais ir mamyčių bei 
rėmėjų suaukotais pyragais. Atėjo laikas ir didžiosios 
loterijos laimikių traukimui. Daugelis ką nors laimėjo, 
nes loterija buvo turtinga. Visi patenkinti išsiskirstė 
maloniai praleidę keletą valandų. O "Širvintos- 
Nemuno" tunto skautės ir skautai džiaugėsi pavyku
sią muge.

Malonu, kad ir gerokai sumažėjęs vienetas, 
darbščių jaunų vadovių dėka surengė ne tik Kaziuko 
mugę, bet ir nuotaikingai praėjusias Kūčias.

D.G.
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AUSTRALIJOS RAJONE

"Aušros" tuntas 2003 m. Kaziuko mugėje
tėjo laikas surast gerų daiktelių loterijai. Atėjo 
laikas vėl iš skautų sandėlio ištraukti Kaziuko

X Jkmugės dėžes, praėjusioj mugėj nelaimėtus fan
tus, praėjusioj stovykloj pamestus ir neatsiimtus daik
tus. Švarkelis, kojinė, marškinukai,

valgykla. Čia visada galima tikėtis, kad dešros bus 
skanios, gardžių kopūstų įvairumo bus lygiai tiek, kiek 
vyr. skaučių "gaspadinių" juos gamins; saldumynų 
lėkštutės bus visada kupinos. Ir "baronkos, baronkos,

batas... Negi nieks šių daiktų nepasi
genda?

Kaip ir kiekvienais metais, 
Kaziuko mugės ruoša užėmė "Auš
ros" tunto skautams keletą savaičių. 
Kiekvienas vadovas įsidarbino, parei
gomis pasidalino: Sesės - tortai! 
Broliai - dešrelės! Sesės - kopūstai! 
Broliai - riestainiai! Posėdžiai, tele
fono skambučiai, email laiškai, kol vėl 
visi "sukrito" į maloniai įprastą darbą. 
Šiais metais mugė vyko ne šv. Kazi
miero dienoje, kovo 4, bet kovo 30 d., 
kad sutaptų su lietuviškomis šv.
. ~ . . Kristina Erzikov, Andrius Jurkšaitis ir Lidija Karpavičiūtė su
Misiomis St.Joacnim parapijoje. Kaziuko muge jau

...............  . muginukais
ilgus metus stipriai įsipynusi tradicija Sydnejaus lietu- Nuotraukos t-ko ps. Arvydo Zduobos
vių gyvenime, kaip ir "Aušros" tunto skautų mugės

Tunto adjutante s. Kristina Rupšienė vaišins paukštytę Nerijų Rupšytę, vyr.skautę 

Virginijų Cox ir skautę Melissų Beikutę

baronkos"!
Šiais metais skautų valgykloje 

atsirado "muginukai" ir "laimės 
medelis". Muginukai - tai me
duolio tešlos pyragaičiai, įvairių 
formų, daugiausiai - širdys. 
Tokie pyragaičiai, kartu su Vil
niaus verbomis, yra tradicinės 
prekės Lietuvos Kaziuko mugėje 
Vilniuje. Muginukų tradicija yra 
iki šiol išlaikyta Amerikos lietu
vių skautų mugėse. Australijoje 
muginukai atsirado 1953 m. 
Adelaidėje, šv. Kazimiero šven
tėje. O dabar, 50 m. vėliau, Syd- 
nėjaus skautų mugėje. Spalvotu 
liukru papuošti ir įrašyti žod-
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Skauty vyčiy vadovas Edis 
Karpavičius su "Laimės medelio" 
laimėtoja Nijole Motiejūniene

žiais "Budėk!", "Bučkis", "Myliu" žibėjo jie ant skau
tų stalo. Mugės metu galėjai matyti muginukus suver
tus ant virvutės, jau truputį apkandžiotus, bet 
kabančius ant skautų kaklų.

Skautų vyčių "laimės medelis" buvo papuoš
tas Australijos loterijos bilietais. Norint medelį išlošti, 
reikėjo ištraukti laimingąjį bilietėlį. "Laimės medelį" 
laimėjo miela "Aušros" tunto viešnia, praeitos stovyk
los virėja, Nijolė Motiejūnienė! Jei vienas iš tų bilietų 
vertas milijono dolerių, tai bus neblogas mūsų skautų 
atsilyginimas už jos darbą stovykloje. Visi linkime jai 
laimės!

Kaziuko mugė yra sena skautų mylima tradi
cija. Nors šv. Kazimieras laikomas viso lietuvių jauni
mo globėju, bet lietuviai skautai yra jį jau seniai 
"pasisavinę". Vaikams tinka tokia šventė - turgus! Ska
nūs valgiai! Žaidimai! Skautai, kurie prieš kelis metus 
buvo dar per jauni ir lakstė aplink salę, arba sėdėjo 
tėvams ant kelių, dabar jau darbavosi kartu. Sesės vir
tuvėje, broliai prie riestainių ir bilietų. Geriausias lietu
viško skautavimo pagrindų paaiškinimas jaunesniems 
skautams, tai papročių pamokymas ne kalbomis, bet 
darbo pavyzdžiu.

Kaziuko mugė baigėsi sėkmingai. Visos 
dešros ir kopūstai suvalgyti, saldumynų - tik trupini
ai! Stalai nušluostyti, grindys iššluotos, kopūstų kati

lai išplauti. Gesinant šviesas, paskutiniai likučiai 
išnešti. Fantų dėžė pasunkėjusi keliais priedais. Na ir 

vargšų pamestinukų rinkinys! Gal savininkai juos 
atsiims kitą kartą?

Sesė Dovilė

Atvelykis

Vėlyvos Velykos - balandžio gale, 
O Atvelykis tapo blogiausiam ore! 
Krenta lašas viens po kito, 
Siaučia lietus nuo pat ryto.
Ar įvyks mūs gegužinė?
Skautai, štai - nenusiminę!

Visos pievos vien tik balos.
Po šimts pypkių! Varlės maudos!
Vėjas lietų skersai plaka - 
Skautai Klube dešras kepa, 
Ir ridena margučius,
Visus blizgančius, gražius.

Akys raibsta, tiek margučių! 
Tuzinai! Niekam netrūksta.
Rinkt sunku - kurie gražiausi?
Šokoladas už margiausią.
Kai tikra liūtis užėjo, 
Skautai kitaip žaist pradėjo.

Štai pinjata avinėlis!
Margas, linksmas žaidimėlis.
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Palubėj jį pakinkytą
Net dailiausia aguonytė 
Švelniai aviną tapšnojo. 
Apie saldainius galvojo...

Bet reikėjo stipraus skauto, 
Kad pramuštų šitą kiautą - 
TAUKŠT! Lazda, ir pro tą skylę 
Kits lietutis pasipylė!
Po saldžiom bangom pašėlę, 
Dvidešimt skautukų nėrė.

Lietus taškėsi, nestojo, 
Broliai, sesės vis šypsojo. 
Dangus sodriai ašarojo - 
“Aušros” skautai neraudojo. 
Lauke pylė, burbuliavo, 
Skautai vistiek suvažiavo!

Sesė Dovilė

Sydnėjaus "Aušros" tunto tuntininkas ps. Arvyd Zduoba 
apdovanoja skautę Magdaleną Soulos ir paukštytę 
Nataliją Lee už gražiausius margučius.

2003 m. LSS 
Australijos Rajono 
Skautų Vadovų
Suvažiavimas

egužės 2-4 dienomis, 37 Australijos trijų tuntų 
g skautų vadovai suvažiavo į Melbourną daly- 

vauti antrame Australijos rajono skautų 
vadovų suvažiavime. Suvažiavimas vyko Australijos 
skautų gražiose "Rowallan" stovyklos patalpose, 
Riddels Creek, VIC Suvažiavimą ruošė Australijos 
rajono vadijos nariai: v.s. Henrikas Antanaitis, globė
jas, ps. Linas Seikis, viršininkas, ps. Jonas Rukšėnas, 
adjutantas, ps. Dana Levickienė, programos koordina
torė.

Penktadienio vakarą, laukiant dalyvių iš 
Sydnėjaus dėl vėluojančio lėktuvo, Melbourne ir 
Adelaidės vyresnės skautės suruošė įžodį ir nauja sesė 
vyr.sk. Jessica Rutkauskaitė įstojo į vyresniųjų skaučių 
būrelį. Visi, jau didžiai išalkę, sutiko pagaliau 
atvažiavusius Sydnėjaus skautus ir kartu pavakarieni
avome. Australijos rajono Vadas v.s.. H. Antanaitis 
pasveikino atvykusius, kvietė visus aktyviai dalyvauti 
ir palinkėjo įdomaus ir prasmingo suvažiavimo. 
Kiekyieno tunto praeitų metų veiklą apibudino: 
Melbourne "Džiugo" tunto - v.s. D.Lynikienė, 
Sydnėjaus "Aušros" tunto - ps.D.Šliterytė ir Adelaidės 
"Vilniaus" tunto - ps. R. Sankauskienė. Vienas iš 
suvažiavimo tikslų buvo dirbti skilčių sistemoje, taigi, 
reikėjo susiburti į mišrias skiltis - skautai, skautės, 
jauni, seni (40 m.+). Deja, korespondentei vis sunku 
prisipažinti, kad jau tokiuose uždaviniuose reikia save 
prijungti prie "vyresniųjų". Neužilgo susibūrė 
"Apyniai", "Putinai", "Erkės", Paparčio žiedai", 
"Grybai" ir "Rūkyti unguriai". Kaip ir įprasta stovyk
lose, skilčių šūkiai buvo greit sugalvoti ir nuo stiebų 
neužilgo plevėsavo spalvingos gairelės. Skilties idėja 
tapo labai svarbi, nes jeigu visi skilties nariai kartu 
neprisistatydavo valgykloje, nebuvo leidžiama jiems
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Antrojo Australijos rajono vadovy suvažiavimo dalyviai, 
"Rowallan", Riddels Creek, VIC, Australijoje, 2003 m. 
gegužės 2-4 d.

valgyti! Nors po penktadienio programos buvo jau 
labai vėlu, linksmi" atsipažinimai" vyko iki ankstyvo 
ryto.

Šeštadienio rytas išaušo žiemiškai šaltas. Tik 
kengūros matomos slėnyje nuo "Rowallan" stovyklos 
kalno turbūt nedre-

bus kaip įsakymų rašymą, pakėlimams ir garbės 
ženklams pristatymų reikalavimus. D.Šliterytė ir J. 
Rukšėnas paaiškino, kad Australijos rajonas imasi ini
ciatyvos standartizuoti Australijos lietuviams skauta- 
mokslį ir tam paruošti vadovėlius. R.Strunga pristatė 
planą naujam Australijos lietuvių skautų tinklalapiui. 
Visų mėgiamiausia programa buvo E.Karazienės lietu
viškų dainų aiškinimai. Tą vakarą ne kartą laužo metu 
viens kitam žinančiai mirkčiojom dainuodami apie

bėjo. Vėliavos pakė
limo rikiuotėje skautai 
ramiai "krutėjo", kai 
kurie apsivilkę net 
dviem švarkais. Lai
mingai, dienos pro
grama vyko mažoje, 
jaukiai židinio šildo
moje salėje. Pirmą 
pilną suvažiavimo 
dieną dalyviai ėjo 
praktiškus patarimus: 
sueigų ruošimą, įžo
džių pravedimą, bei 
administracinius dar- Vėliavy pakėlimas "Rowallan" stovyklavietėje. Iš k.: Australijos rajono Vadas v.s.Henrikas 

Antanaitis, ps. Kristina Rupšienė, s.v. Aleksas Talanskas ir ps. Rūta Sankauskienė.
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"vainikėlius" ir "artojėlius".
Kunigas Egidijus Arnašius atvažiavo laikyti 

šv.Mišias ir pakalbėti apie šių dienų Lietuvą ir jos 
ateinantį istorinį balsavimą įstoti į Europos Sąjungą. 
Po labai sočios vakarienės (virėjus Rimą Skeivį ir 
Povilą Kviečinską reikia pagirti), susibūrėme pasik
lausyti vienas kito patarimų dėl tunto veiklos. Šitaip 
buvo galima pasidalinti sėkmėmis, panagrinėti 
nesekmes ir pasisemti idėjų iš draugų tuntų.

Laužas šiltai degė židinyje, o lauke šalta naktis 
braškėjo ir nebūtumėm nustebę jeigu rytą stovyklavi
etė būtų buvus prisnigta. Entuziastiško laužavedžio 
s.v. G.Antanaičio vedami visi prisidainavo, prišūkavo 
ir pasirodė. Verta paminėti "Grybų" skilties 
pasirodymą. Žiūrovai bandė spėti ką skiltis vaidino. 
Pagaliau paaiškėjo, kad tai po praėjusios, labai sėk
mingos ir daug priposedžiautos Australijos rajono 
"Vilniaus sapnų" stovyklos, vienintelis posėdis kurio 
stovykloje nebuvo - Grybsėdis (Grybų posėdis)! 
Laužą sekė atskiros skautų vyčių ir vyresniųjų sesių 
sueigos, ir po jų vakaronė, kurioje visi linksminosi, o 
"Džiugo" tunto skautai vyčiai nepailsę išdainavo ko 
ne visą skautų dainorėlį.

Sekmadienis buvo skirtas rimtesnėm temom: 
rizikos valdymas, atsakomybės apdrauda ir rajono, bei 

Melbourne "Džiugo" t. tuntininkė v.s. D.Lynikienė su vyresne 

skaute ir skautais vyčiais. Dešinėje - Sydnėjaus "Aušros" 

tunto vyr.sk. Belinda Hornas ir ps Laura Belkienė.

tuntų ilgamečiai planai. Moderniame gyvenime negal
ima nekreipti dėmesio į modernias problemas, todėl 
rizikos mažinimas tapo tokia svarbia tema. Praeitos 
Rajono stovyklos organizatoriai nenuilstamai šį 
reikalavimą išnagrinėjo ir kiekvieną stovyklos 
užsiėmimą suplanavo pagal šį principą. Suvažiavimo 
dalyviai praktikavosi tikrais pavyzdžiais - planuoda
mi įvykius (užsiėmimą, stovyklą ir 1.1.) taip, kad riziką 
sumažinti ir išvengti pavojingų ar nepageidaujamų 
išeičių.

Apdraudos visus labai domino, nes kiekvien
as skautų vadovas yra šiuo laiku neapsaugotas nuo 
bylų arba susižalojimo bedirbant skautiškoje veikloje. 
Daugiau ir daugiau vadovų atsisako dirbti lietuvių 
skautams be tokio apsaugojimo ir mūsų veikla dėl to 
nukenčia. Rajono pakviesta svečias Mr.Austin Park iš 
Australijos skautų Victoria valstybės šakos kalbėjo 
apie Australų skautų organizacijos apdraudą. Visi 
labai nudžiugo, kad yra galimybė, palyginant nebran
giai, apsidrausti su Australais skautais. Atstovai iš 
kiekvieno tunto sudarė komitetą apdraudos sąlygas 
išsiaiškinti ir tuntams pristatyti planą.

Nauji tuntininkai - "Aušros" tunto ps. Arvyd 
Zduoba, "Vilniaus" - ps.Antanas Pocius ir "Džiugo" 
tunto tuntininkės pavaduotojas s.v. Paulius 
Kviečinskas, pristatė tuntų kelių metų planus. 
Kiekvieno tunto planai sudaryti atsižvelgiant į savų 
skautų skaičių ir amžių. Buvo kalbėta, kad verta į 
stovyklas pasikviesti kitų tuntų skautus ir taip pasi
dalinti vadovais. Vyr.sk. Audrutė Markowskei
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Trumpa pertraukėlė tarp užsiėmimy. s.v. Rimas Strunga, ps. Daina Sliterytė, s. Rasa Statkuvienė, v.s. 
Henrikas Antanaitis, ps. Linas Seikis ir ps. Jonas Rukšėnas.

pravedė rajono planavimo pratimą, kuriame buvo 
išvardinta mūsų veiklos stiprybės, silpnumai, rizikos ir 
galimybės. Šie apibudinimai tapo pagrindu 
Australijos rajono vadovams sukurti Australijos lietu
vių skautų veiklos dešimtmetinį planą.

Dalyviai patenkinti, kad daug atsiekė, pagyrė 
suvažiavimo organizuotojus. Visi sutiko, kad tokius 

suvažiavimus reikia ruošti ir toliau. Vadovų stovykla 
susibūrė paskutiniam vėliavų nuleidimui, paskutinį 
kart sušuko savo skilčių šūkius ir šiltai atsisveikino - 
IKI KITO KARTO!!

Sesė Dovilė

"Nerija" - Tegyvuoja Baltija musų meilė ir daina!

aip ir gyvuoja "Nerijos" jūrų skautės pagal T savo tunto šūkį! Jos linksmai iškylauja, stovyk
lauja ir atlieka skautiškus uždavinius. Išmani 

ir darbšti tuntininkė j.ps. Aldona Weir su entuzi
astingomis vadovėmis sumaniai vadovauja jaunoms 
sesėms. Darbo metų ratas sukasi visus metus. 
Susipažinkime su "Nerijos" jūrų skautėmis ir jų 
veikla:

Rugsėjis: Tai skautiškų metų veiklos pradžia! 
Kiekvienais metais pradedame savo veiklą buriavi
mo iškyla. Pirmą kartą šiais metais buriavome visi 
kartu - jūrų skautai ir skautės viename dideliame 
burlaivyje. Laivas "Windy" į mėlynąjį Michigan 
ežerą išplaukė su 150 sesių ir brolių, kurie tuoj buvo 

pristatyti prie darbo. Sesės padėjo pakelti bures, 
kurios, vėjo pripūstos, greitai nešė į ežero gilumą. 
Beplaukiant, laivo įgula pravedė trumpus pašnekesius 
apie "Windy" laivo istoriją, laivo dalis, vėjo jėgą ir 
mazgus. Metai pradėti šeimyniškoje nuotaikoje.

Savaitę vėliau jūrų skautės išplaukė į 
Michigan ežerą antrai iškylai. Vadovių priežiūroje, 
vyresnės sesės pačios atliko buriavimo uždavinius.

Spalis: Prieš šalčiams atkeliaujant vadovės g.v.v. 
Vilija Kielienė, j.s.fil. Rūta Kirkuvienė ir g.v.v. Onutė 
Savickienė suorganizavo dar vieną iškylą jūrų 
skautėms. Sesės Lisa Bartašiūtė, Krista Weir, Vanessa 
Reusch, Aleksandra Strub ir Aida Zygaitė išvyko į 
Wisconsin plaukti plaustais Peshtigo upe. Upės srovė
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buvo ypatingai greita ir stipri, bet sesės nepasidavė. 
Nors jos už kitus irkluotojus buvo daug jaunesnės, 
vistiek pasirodė pavyzdingai. Po įtemptos kelionės, 
besidalindamos įspūdžiais, sesės pasistatė palapines ir 
lauko virtuvę, ir pradėjo planuoti sekančių metų 
iškylą!

Lapkritis: Kiekvienais metais vėlinių proga jūrų 
jaunės, skautės ir gintarės aplanko Tautinėse kapinėse 
iš mūsų pasaulio išplaukusius skautes ir skautus. Šiais 
metais prie kiekvieno kapo sesės sukalbėjo maldelę, 
padėjo žvakutę, gėlę ir pačių padarytus kryželius. 
Tarp visų kapų, aplankė ir Klaipėdos krašto atvaduo
tojo Jono Budrio kapą. Tada visos susirinko prie dide
lio ąžuolo. Po juo buvo keturi maži kryželiai su var
dais: Rimas ir Tauras Gaižučiai, Martynas Meškauskas 
ir Ramunė Lukienė. Kryželiai apsupti žvakėmis. Sesės 
prisiminė taip neseniai tragiškai žuvusius brolius ir 
mirusią brangiąją sesę Ramunę. Aplink ąžuolą ir 
kryželius sujungę rankas visos sugiedojo "Ateina nak
tis".

Gruodis: Ūdrytės ir jūrų jaunės iškylauja! Sesės su 
vadovėmis g.v.v. Rima Jokubauskiene, g.v.v. Onute 
Savickiene, j.ps. Laima Bacevičiene ir j.ps. Aida 
Brakauskiene iškylavo Bolingbrook baseine. Ir 
mažosios, ir vyresnės atliko plaukikės specialybės 
praktiką ir linksminosi didžiajame baseine. Ne vien 
jūrinę programą atliko mūsų ūdrytės. Vadovaujamos 
sesės Rimos, jos dalyvavo LSS rašinių konkurse ir jaun. 
skaučių draugovių skyriuje laimėjo pirmą vietą! 
"Nerija" dalyvavo visų Čikagos tuntų Kūčiose, o 
sekančią dieną aplankė senelius Holy Family viloje, 
pralinksmindamos juos Kalėdinėmis giesmėmis bei 
dovanėlėmis.

Sausis: Gražų, saulėtą žiemos šeštadienį gausus 
būrys sesių, brolių ir tėvelių išvyko slidinėjimo iškylai 
į Wilmont kalną. Nors ne visos sesės buvo prityrusios 
slidinėtojos, bet visos stengėsi kuo geriausiai. 
Vadovavo j.ps. Aida Brakauskiene ir j.s. Laura 
Lapinskienė. Šalia linksmybių gamtoje, jūrų skautės ir 
gintarės kandidatės dalyvavo gaisrininko p. Egan 
vedamuose "CPR" kursuose. Sausio viduryje prisime-

č..bangos, duokit kelig!..."

Lisa Bartašiutė, Aida Zygaitė ir Vanessa Reusch 

pasiruošusios lipti plaustan
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Peshtigo upės galingą srovę jury skautės įveikė!

Vėlinių sueigai Tautinėse kapinėse vadovavo sesė Taiyda Chiapetta
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Diana Kielaitė ir Liana Jakubauskaitė linksminasi Bolingbrook baseine

name Klaipėdos krašto atvadavimo sukaktį; iškilmingoje sueigoje dalyvavo jurų 
skautės ir skautai pilnose uniformose.

Vasaris: Kartu su broliais jūrų skautės iškylauja Union Pier, MI. Vadovai g.v.v. 
Vilija Kielienė ir j.ps. Robertas Jokubauskas paruošė įdomią programą. Sesės ir 
broliai atliko įvairius uždavinius, ruošėsi maistą ir smėlio kopose prie Michigan 
ežero statė palapines. Vėjas staugė, ežeras - kaip ledinis, bet jaunimas nepasi
davė. J.ps. Mildos Rudaitytės namuose jie turėjo kur prisiglausti ir sušilti. Prie 
Kaziuko mugės ruo
šos prisidėjo visos se
sės, o jūrų jaunės 
vadovaujamos sesės 
Erikos Jokubauskai- 
tės-Lalienės pagamino 
labai gražius gintaro ir 
sidabro papuošalus, 
kurie praturtino "Ne
rijos" pavilijoną.

Kovas: Pagaliau su
laukėm Kaziuko mu
gės. Darbų labai daug. Baigėm puošti tunto pavilijoną Kaziuko mugei
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Šaunuoliai jury skautai stato palapines - pliažas žiemos metu tik jiems!

Slidinėjimo iškyloje
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Pas sesę M.Rudaitytę susirinkom sušilti.

Tunto pavilijoną papuošė j.s.fil. Taiyda Chiapetta ir j.s. Laura Lapinskienė, loterijai laimik
ius rinko j.s.fil. Rūta Kirkuvienė ir j.s.fil. Virga Rimeikienė, g.v.v. Rima Jokubauskienė 
vaišino svečius kavinėje. "Nerijos" tunto pavyzdingoji sesė ūdrytė Liana Jokubauskaitė 
padėjo atidaryti 2003 m. Kaziuko mugę.

Balandis: Sesės atlieka patyrimd laipsnių programas. Baigiant rimtas sueigas, visos 
išvyko "bowling" iškylon.

Gegužė: Sueigos baigėsi. Skautiškieji metai baigiami smagia iškyla "Waterfall Glenn". 
Sesės sukrovė laužus, kepė dešreles ir ieškojo paslėptų laiškų. Mokslo ir sueigų dienos jau 
prie pabaigos ir nekantriai laukiame stovyklų. Stovyklausime Rakė ir Jubiliejinėje stovyk
loje Kalifornijoje.

Gero vėjo!
j.v.s. Viligailė Lendraitienė
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"Sietuvos" draugovėje

akarų Vokietijoje 1945-1949 m.

V
 buvo sudėti kelio ženklai ilgam 

ir prasmingam lietuviškam
skautavimui. Taip jaučiuosi, kai daly
vauju "Sietuvos" draugovės sueigose 
Lemonte, IL

Draugininke ps. Irena 
Kirkuvienė kiekvienai sueigai labai 
gražiai papuošia stalą. Kovo mėnesio 
sueigai, kurioje paminėjome Kovo 11- 
ąją, tarp žalių lapų puikavosi lietu
vaitė, o balandžiui - baltų ramunių 
krepšelis tarp juostų.

Sueigos pradedamos vis kitos sesės parinkta 
ar parašyta malda. Čia spausdinam sesės Irenos 
Kriaučeliūnienės mintis:
Nesustabdomais žingsniais bėga mūsų gyvenimo 
laikas paslaptingu, nežinomu keliu. Kartais mus 
skaudindamas, kartais pakeldamas. Mes sutinkam jog 

"Pro Tavo pirštus, Viešpatie, 
kaip smiltys bėga laikas.
Pro Tavo pirštus, Viešpatie,
jis bėga kaip vanduo."

Prašome Tave, kad be nusivylimo mes priimtume 
gyvenimą tokį, koks jis yra mums duodamas, kad 
išmoktumėm rasti ramybę savo sieloj.

Pirmoji sueigos dalis - darbui. Skaitomas 
praėjusios sueigos protokolas, seka d-vės valdybos 
narių pranešimai - kasos stovis, kas serga, ką 
aplankėm geru žodžiu ir linkėjimais, kas mums rašo, 
kieno vaišės, ką reikia atlikti.

Draugininke kiekvienai sueigai turi paruošusi 
pašnekesį. Labai dažnai tema būna apie Lietuvą. Pav. 
balandžio mėn. sueigoj išgirdom istoriją apie Palangą. 
Ateina vasara, gal kuri ten bus... Kovo mėn. sesė s.Valė 
Kliknienė paskaitė gana ilgą minčių pluoštą apie 
moterį iš Felicijos Kasputytės knygos. Gailėjomės, kai 
pritrūko laiko diskusijoms. Balandyje v.s. Sofija 
Jelionienė iš jai atsiųsto laiško skaitė apie politiką 
Lietuvoje.

Trečiąją Tautinę stovyklą Alpėse prisi

mena sesės Birutė Vanagienė ir Irena 

Kriaučeliūnienė.

Ilgiausių ir skautiškų metų šiose 
sueigose giedojom S.Jelionienei, 
ps.fil.Aldonai Martienei, j.ps. Danutei 
Bilaišienei ir v.sl. Leonidai Kazėnienei. 
Prie kavos puodelio - pokalbiai ir 
juokai, kuriuos kovo mėn., šalia sesių 

Sofijos ir Leonidos, papildė ir Birutė Podienė su Nijole 
Kaveckiene.

Kadangi Jubiliejinė stovykla ne už kalnų (būtų 
tiksliau sakyti "kalnuose..."), paklausiau sesių kas yra 
stovyklavusios mūsų Tautinėse, Jubiliejinėse stovyk
lose. Buvo labai įdomu. Dvi iš mūsų dalyvavo II 
Tautinėj stovykloj 1938 m. Pažaislyje! Sesė Gintra 
Babickaitė Narienė sako, kad po tos stovyklos visos 
sriubos namie buvo skanios, o sesė Irena Parulytė 
Kriaučeliūnienė prisiminė, kaip vadovės nesuskubo 
įteikti gėlių puokštę min. Juozui Tūbeliui, tai padavė 
Irenai ir liepė jį vytis per mišką...

III Tautinėje stovykloje, jau išeivijoje - Vakarų 
Vokietijoje, Alpėse ir prie Baltijos jūros 1948 m. 
stovyklavo Birutė Bielskytė Vanagienė, Leonida 
Kirkutė Kazėnienė, Janina Pilipauskaitė 
Mozoliauskienė, Irena Daniusevičiūtė Kirkuvienė, 
Birutė Daniusevičiūtė Vindašienė, Irena Parulytė 
Kriaučeliūnienė.

Sekančiose stovyklose mūsų sesės dalyvavo 
jau kaip vadovės: B.Vindašienė - 1968,1983, 1993 m.; 
S.Jelionienė - 1968, 1973, 1978 m.; Irena Šerelienė - 
1968 ir 1973 m.; VKIiknienė - 1968; A. Karaliūnienė- 
1968; I. Kirkuvienė - 1968 m.

Jubiliejinei stovyklai, vykusiai Rakė 1993 m. 
"Sietuvos" d-vės sesių grupė paruošė skautiškų istori-
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nių nuotraukų parodą, o kita grupė, vadovaujama s.fil. 
Svajonės Kerelytės - Jubiliejinei stovyklai knygelę.

Darbų netrūksta. Chicagoje-Lemonte vykusi
ame 12-ame Mokslo ir Kūrybos Simpoziume, š.m. 
gegužės 21-25 dienomis, v.s.fil. Birutė Vindašienė (reg
istracijai) ir v.sl. Leonida Kazėnienė (maisto tiekimui) 
buvo organizacinio komiteto narės. Penkias dienas 
nuo ryto iki vakaro jos sunkiai dirbo ir budėjo Pasaulio 
Lietuvių centre. Joms padėjo "Sietuvos" draugovės 
sesės: registracijoje - Birutė Trinkienė, Gražina 
Micevičiūtė, Aurelija Kriaučiūnienė, Janina 
Mozoliauskienė, Liucija Krutulienė; maisto tiekime - 
Irena Kirkuvienė, Valė Kliknienė, Lilė Juozėnienė, 
Birutė Sasnauskienė, Alė Karaliūnienė, Marytė 
Cerniūtė, Irena Galinienė.
Daug rankų, didžią naštą pakelia...

Sesė Alė

Skautiškomis nuotraukomis ir prisiminimais dalinasi 
sesės Janina Mozoliauskienė, Sofija Jelionienė ir 
Gražina Micevičiūtė.

JAV ATLANTO RAJONE

Kaziuko mugė New Yorke

ūsų tradicinė Kaziuko M mugė New Yorke įvyko 
2003 m. kovo 2 d., 

Apreiškimo parapijoje Brooklyne. 
Mugė pradėta šv. Mišiomis už 
gyvus ir mirusius skautus ir 
skautes. Sv. Mišias atnašavo kun. 
Vytautas Volertas.

Po pamaldų visi sugužėjo į 
parapijos salę. Vyko trumpa skautų 
sueiga. V.s. Ramutė Česnavičienė 
mugės atidaryme pastebėjo, kad 
mūsų susilpnėjusi veikla jau prae
ityje, vėl atsigauname ir jau čia 
turime apie 30 gražiai unifor- s.v. Tomas tora ir linksmi vilkiukai Kaziuko mugėje

muotų, išsirikiavusių skautų ir
skaučių. Tuo labai džiaugėsi ir linkėjo sėkmės.

Sesių eilėse buvo išsirikiavusios-liepsnelės ir
paukštytės su vieneto vadove vyr.sk. Nida Angeliadis 

ir šaunios penkios prityrusios skautės kandidatės su 
v.s. Giedre Stankūniene. Rikiuotėje stovėjo ir 
vyr.skaučių Židinio vadovė s. Aldona Marijošienė.
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Prit. skautės kandidatės Gabija Blaudžiunaitė, Elenutė Guobytė, Emma Gaubaitė, Emilija 
Guobytė ir Aistė Skardžiūtė su vadove v.s. Giedre Stankūniene

Sueigai vadovavo s.v. Tomas Lora, šalia jo 
buvo vilkiukų vadovas s.v. Tauras Vebeliūnas. Įnešus 
skautų vėliavą ir sugiedojus himną, maldą sukalbėjo 
kun. V.Volertas. Trys vilkiukai Lukas Kutkas, Rytis 
Sidabras ir Dainius Šidlauskas davė įžodį ir pasipuošė 
raudonais kaklaraiščiais. Gintautas Savukynas buvo 
pakeltas į aukštesnį laipsnį.

Sueigai baigiantis, atid^yti Kaziuko mugę 
buvo pakviesta Lietuvos Respublikos konsule New 

kugelį, dešras, kopūstus.
Mugėje atsilankė virš 200 žmonių, todėl teko 

smarkiai susispausti, nes ši salė per maža tokiam 
žmonių skaičiui. Pagrindiniai šios mugės organizatori
ai buvo vyr.skaučių židinys "Vilija" su skautų ir 
skaučių vadovais. Ši mugė buvo sėkminga ir sukeltos 
lėšos paįvairins mūsų sesių ir brolių veiklą.

Sesė Lilė
Yorke. Ji skautams 
palinkėjo darnios 
skautiškos veiklos 
ir perkirpo 
kaspiną.

Rengėjai 
kvietė prie prekys
talių, kur vyravo 
tautodailės prekės. 
Keli menininkai 
turėjo papuošalų 
stalus. Skautų
stalus puošė
inkilėliai, buriniai 

Paukštyčiy ir liepsneliy vadovė vyr.sk. Nida Angeliadis ir 
skautai geltonšlipsiai New Yorke

laiveliai ir kiti pačių skautų,-ių pagaminti rankdarbiai. 
Vaikučiams buvo "Klouno" žaidimas ir vyko loterija. 
Visi galėjo vaišintis kava ir namie gamintais pyragais, 
o virtuvėje šeimininkės į lėkštes dėliojo cepelinus,
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"Kaziukas" Worcestery
orcesterio skautų,-ių Kaziuko mugę įpratome 

Wruošti Verbų sekmadienį, todėl šįmet ji įvyko 

balandžio 13 d. Po 10 vai. lietuviškų 
pamaldų šv. Kazimiero bažnyčioje, dauguma suko 
Kaironio Parko link. Ten jau nuo ankstyvo ryto triūsė 
skautininkės su pagalbininkėmis G.Nariene ir 
V.Ramoniene ruošdamos lietuviškus pietus. 12 vai. 
p.p. brolis Romas, sveikindamas visus atvykusius į 
"turgų", linkėjo maloniai praleisti popietę su draugais 
ir pažįstamais. Geruoju mazgu surištą juostą pakvietė 
atrišti sesę Aldoną Saimininkienę iš Hartfordo.

Kad mugė būtų turtingesnė, didesnis 
pasirinkimas gaminių-rankdarbių, į talką atvažiavo 
rankdarbių kūrėjai iš kaimyninių vietovių. Kaip 
kiekvienais metais sesė Aldona iš Hartfordo atveža 
naujų iš šiaudų sukurtų paveikslų, atvyksta "Viltis" iš 
Bostono, Raminta ir Tomas Nenortai iš New Britain. 
Lietuviškų sūrių su kmynais ir be jų atvežė Ivanauskas 
iš Bostono. Worcesterio 26-os kuopos Vytės prekiavo 
įvairiais gaminiais iš Lietuvos. Buvo didelis pasirinki
mas audinių, medžio drožinių, gintarinių papuošalų ir 
įvairaus konservuoto maisto gaminto Lietuvoje. 
Muzikos mėgėjams buvo didelis pasirinkimas lietu
viškų dainų kasečių.

Skautininko 
Broniaus sukurti meniški 
kryžiai viliojo ne vieno 
pirkėjo akį, o brolis Ro
mas, kaip kiekvieną pa
vasarį, grįžtančius iš 
pietų paukštelius aprū
pino "name
\liais". Sesių skaučių 
stalas traukė mažuosius 
mugės pirkėjus. Čia 
buvo žaidimas "anty
tėmis", Velykiniai krep
šeliai su saldumynais ir 
zuikučiais. Turtingas lo
terijos stalas viliojo pirkti 

laimėjimams bilietus. Skautai dėkoja visiems, kurie 
paaukojo daiktus loterijai.

Šių metų mugėje atsilankė daug svečių. Gal 
dauguma domėjosi programa, kurią atliko naujai susi
daręs "trečios bangos" jaunų lietuvių etnografinis 
ansamblis "Dolija". Vadovė Egita Matulionienė 
papasakojo apie atliekamas dainas. Tai 18-19 šimt
mečio dainos susietos su įvykiais kaip vestuvės, 
krikštynos, laidotuvės, lauko darbai. Jos sklido 
žmonėse iš lūpų į lūpas ir tik vėliau pradėtos užrašyti, 
perkeltos į miestą. Šokius palydėjo kanklių, skudučių 
ir tarškalų muzika.

Skautai dėkoja vadovei Egitai, "Dolijo" 
ansamblio nariams už programos atlikimą. Tuo 
paįvairino mugę. Dėkoja visiems prisidėjusiems prie 
mugės pasisekimo, o atsilankiusiems už domėjimąsi 
skautiška veikla.

E.Č.

Prie Romo ir Broniaus gamintŲ inkilėliy ir kryžių stovi skau
tininkai Petras Molis, Romas Jakubauskas, Irena 
Markevičienė ir Bronius Naras.

Nuotr. A.GIodo
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Ypatinga šventė Philadelphijoje

erbų sekmadienį, balandžio 13 d. "Laisvės V Varpo" vietininkija turėjo iškilmingą sueigą ir 
išleistuves. Paukštytės ir vilkiuko įžodžius 

davė: Lina Mašalaitytė, Sabyna Sandoval, Aras 
Mašalaitis, Edvardas Kairiūkštis ir Kristukas Ackerly. 
Už pavyzdingą pareigų atlikimą prit. skautės Adria 
Bagdonavičiūtė, Lina Maciūnaitė ir Vilija Viliamaitė 
apdovanotos Pažangumo žymeniu, o vyr. skautė 
Audrė Mironaitė - Tėvynės Dukros žymeniu.

Sesė Venesa Kašelionytė Sandoval išvyksta 
gyventi su šeima į Čikagą. Nors ji Philadelphijoje 
gyveno tik 2 _ metų, bet atvykusi iš Kalifornijos tuoj 
įsijungė į lietuvišką veiklą. Skautų ir mokinių tėvai jai 
suruošė išleistuves ir įteikė dovaną. Sesei Venesai 
linkime sėkmės Čikagoje.

Danutė S.
"Atsimenu kaip mes linksmai stovyklavom"
"Laisvės Varpo" v-jos prit. skautės džiaugiasi laimėtomis pre
mijomis LSS rašinių konkurse. Prityrusių skaučių skyriuje Adria 
Bagdonavičiūtė laimėjo l-mq vietą, Vilija Viliamaitė - lll-čią ir 
Rūta Bagdonavičiūtė - ll-rq.

/nuotraukos v.s. D.Surdėnienės)

Sesė Venesa Sandoval su paukštytėmis Sabyna Sandoval, 
Lina Mašalaitytė ir Alexa Thompson.

Vietininkė s.L.Bagdonavičienė, atsisveikindama su sese 
Venesa, linki smagaus skautavimo Čikagoje, o paveikslas 
įteiktas mokyklos mokinių ir skautų vardu.
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DALINAMĖS

"Skautų aido" bendradarbiai atsiuntė nuotraukų, kuriomis su visais dalinamės.

Jury skautai ir skautės "Šiaurės žvaigždyno" stovykloje Romuvoje 2002 metais. Stovi: J.Gorys, M.Gorys, D.Šileika, G. Šileika, 

A.Birgiolas, P.Sergautis, J.Birgiolas, S.Kulikauskas, P.Stauskas, A.Punkris ir D.kelis. Priekyje sesės -v.g.Angie Birgiolaitė, ūdrytė 
Samantha Gorytė, v.g.Kristina Petrauskaitė ir j.j. Ana Gorytė. Atsiuntė j.v.s.E.Namikienė

"Laisvės Varpo" vietininkija po iškilmingos sueigos: kairėje s.A.Mačiūnienė, paskutinėje eilėje vadovai: s.L.Bagdonavičienė, ps.
D.Mironaitė, A.Mironaitė, V.Sandoval, ps.L.Kučas, K.Mašalaitis ir v.s.D.Surdėnienė.

2003 LIEPA-RUGPJUTIS 39 SKAUTŲ AIDAS

41



"Skauty aido" bendradarbis, buv. Telšiy skautų vadovas kun. 
ps. Vilius Viktoravičius, dabar studijuojantis Romoje, atsiuntė 
šią nuotrauką iš jo kelionės po Šventąją žemę 2003 m. 

vasario mėn. Čia jis yra Betliejuje prie koplyčios skirtos atminti 
piemenims, kuriems Viešpaties Angelas pranešė džiugią nau
jieną apie Viešpaties Jėzaus gimimą.

s.fil.Gloria Adomkaitienė "pagavo" sesę s.Oną Mučinskienę 

Kaziuko mugėje Bostone.

Du broliukai - broliai Nikolas ir Thomas Butkai

Stovykloje prie laužo pasirodo 
Thomas Butkus, Veronika Šinkū

naitė, Lukas Lipas, Nikolas 
Butkus, Nathalia Prokopaitė ir 
Viktor Šinkūnas.
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"Palangos" v, stovyklos dalyviai 2003 m. sausio mėn. Iš v.s.fil. Antano Saulaičio, SJ. (Vilniuje) gavome šias 
"Palangos" vietininkijos iš Sao Paulo, Brazilijoje nuotraukas:

Rikiuotė vėliavy aikštėje 2003 m. sausio mėn.
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Ilga rikiuotė iš bažnyčios paskui Lietuvos trispalvę Sao Paulo mieste Vasario 16 proga.

Vasario 16 minėjime, Sao Paulo, programų atliko "Palangos" vietininkijos dainininkai. Groja skautas vytis Markos Lipas, prie 
pianino - Rosana Tumas.
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SKAUTAI LIETUVOJE

Mielas "Skautų aide",

Vasario 22 d. Vilniuje šventėme Susimąstymo 
dieną. Suvažiavom iš įvairių Lietuvos kampelių. 
Šventė praėjo labai iškilmingai. Buvo gera matyti daug 
jaunų veidų. Smagu kai mūsų Seserijos gretos didėja.

Grįžusios į Kauną dar ilgai dalinomės 
įspūdžiais. Nutarėm pakalbinti šauniąją Siesikų 
skautų vadovę, mokytoją Zinaidą Astrauskaitę. Įdomu 
buvo sužinoti apie garsiuosius Siesikus, kaip jie suge
bėjo atkurti Lietuvoje - kaimo mokykloje skautų orga
nizaciją.

Gavome gražų skautišką atsakymą. Mums 
patiko. Tikimės, kad ir visi skautai susipažinę su jų 
kūrimosi istorija, pritars jų skautiškam keliui. Štai 
ištraukos iš laiško:

Mes, LSS Kauno "Aušros" draugovės skautės, 
skaitėme ir džiaugėmės, kad jaunieji Siesikų skautai 
turi tokias puikias vadoves. O toji stovyklavietė miške, 
Ąžuolas, ežeras ir Armenos upelė tekanti per Siesikus, 
taip ir vilioja kiekvieną gamtą ir grožį mylintį skautą.

Būtų dar smagiau, jei kažkas iš Užjūrio skautų 
brūkštelėtų laiškelį Siesikų skautams. Sužinotų ir apie 
miestelio architektūros paminklus - bažnyčią su 
varpine ir buv. dvaro rūmus ir 1.1. Tad, linkime pakeli
auti laiškais. Tai pigiausia kelionė, o sužinoti galima 
daug. Susipažinsite artimiau. O kas žino, gal kada ir 
pastovyklausite kartu, laužas linksmai spragsės ir 
žiežirbos skels, o jūs linksmai dainas dainuosite!

Tad, iki pasimatymo laiškuose! Budėkime! 
LSS Kauno vyr.skaučių "Aušros" draugovės vardu -

metraštininke Olga Žilinskienė

..."pernai pavasarį atšventėm savo dešimt
metį. Mūsų įkvėpėja. Koordinatorė ir "krikštamotė" 
buvo sesė Stefa Gedgaudienė. Pirmieji "želmenėliai", 
pirmieji žingsniai skautijoje. Buvau tik pradedanti 
mokytoja... Buvo įkurta "Saulėtekio" draugovė: 28-ni 
skautai ir beveik tiek pat kandidatų, o dabar - tuntas.

Ryškiau įsimintini renginiai tai: 1991 m. pirmą 
kartą Siesikų miestelio kultūros namuose mūsų 
surengta Kalėdinė prakartėlė. Ir programa. Kaip sako
ma, išplaukėm į platesnius vandenis - prisistatėme 
visuomenei, kad esame mes - skautai. Tvarkėme 
aplinką, istorinius miestelio paminklus, prižiūrėjome 
nelankomus kapus, globojome senelius, rengėme 
Kalėdinius ir Velykinius pasirodymus bažnyčioje. 
1994 m. - rajoninė stovykla prie Siesikų ežero. Jau 
tradicija tapusios Susimąstymo diena, Užgavėnės, šv. 
Jurgis. Išvykos dviračiais į rajono bei Lietuvos 
įžymesnes vietoves. Kasmet puošiam eglutę miško 
žvėreliams; bendri vakarai su ateitininkais Trakuose 
šv.M.Marijos jaunimo centre pas gerb. monsinjorą 
Vyt.Rūką.

O pavasarį bei rudenį - renginiai gamtoje: prie 
ežero arba miške, savoje stovyklavietėje prie mūsų 
Ąžuolo. Čia pasijuntame pačiais tikriausiais skautais! "

Nuotraukos iš Siesikų skautų albumo:
"Boružėlės" skiltis prie Končių dvaro Lakinėje, 1996 m.
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Sesė Zinaida Astrauskaitė dainuoja su skautais 2002 m. stovykloje

Švenčiant Susimąstymo dieną, "Saulėtekio" draugovės skautai ruošiasi įžodžiui Taikomosios dailės muziejuje, Vilniuje, 
2003 m. vasario 22 d.
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