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Oficialus LIETUVIŲ SKAUTŲ 

SĄJUNGOS organas 
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Šiauliuose, Lietuvoje.
LEIDŽIA LSS TARYBOS PIRMIJA

Redaktorė 
v.s.Alė Namikienė 
580 E.Park Ave.

Elmhurst, IL. 60126-3646
Tel. (630) 279-8577

“Skautų aidui" atsiuntė:

"Skautę aidui" straipsnius, nuotraukas, pranešimus atsiuntė:
v.s. F.Mockus, Toronto, ON, v.s. C.Kiliulis, Lexington, MA, v.s. 
L.Milukienė, Plainview, NY, v.s.fil. KJečius, Villa Park, IL, v.s.fil. 
A.Saulaitis, Vilnius, v.s.fil. D.Sodeikienė, Torrance, CA, s. I.Meiklejohn, 
Etobicoke, ON, s. I.Serelienė, Lemont, IL, v.s. R.Karvelienė, Northville, 
Ml, s.fil. R.Rudaifienė, Lemont, IL, v.s. N.Užubalienė, Chicago, IL, s.fil. 
G.Adomkaitienė, Milton, MA, vyr.sk.si. DJuozelskienė, Middleton, MA, 
v.s.fil. R.Rupinskas, Clarendon Hills, IL, v.s. R.Otto, Oakville, ON 
Visiems nuoširdus ačiū!

Visą "Skautę aido" tekstą spausdinimui aš pati surašau į kompiuterį ir už 
pasitaikančias korektūros klaidas atsiprašau. Pirmajame šių metų 
numeryje LSS Tarybos Pirmininko "L.S.S. Vadovybės 2003 m. veiklos 
apžvalgoje" padariau didelę klaidą - sumaišiau žodžius "LSS finansinė 
padėtis" skyrelyje. Turi būti: Sesė Irena Markevičienė paaiškino, kad 
dabartinis Pirmijos/Tarybos finansinis stovis yra maždaug toks pat jau 
keli metai iš eilės, t.y. išlaidos neviršija pajamę. Labai atsiprašau gerb. 
Brolį Pirmininką ir Tarybos iždininkę Sesę Markevičienę.

Ačiū visiems už malonius šv. Velyky sveikinimus.

Sesė Alė N.

Techninis redaktorius
Jonas Kuprys

Administratorė 
v.s.Albina Ramanauskienė 

4613W. 106thPlace 
Oak Lawn, IL 60453-5246 

708-423-4095

Viršeliui - "Skautybės kelias", Irena Regienė

Apatiniam viršelyje -
Linksmai budime skiltininky-valtininky kursuose!

Prenumerata metams $10.00

Oro paštu i užsienį $40.00

Garbės prenumerata $20.00

Garbės leidėjo prenumerata $30.00
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DIEVUI. TĖVYNEI. ARTIMUI
____________________________ 1 _______ --

s. Irena Šerelienė

PAUKŠTYTĖS
Mes paukštytės, nors mažytės, 
Žengiam skautišku keliu, 
Geros sesės norim būti
Ir kartosim "Vis budžiu!"

Mes paukštytės lietuvaitės, 
Mylim Dievą ir namus, 
Mylim žemę, saulės veidą, 
Brolį, sesę, tėvelius.

Šviesios, gražios mūsų dienos, 
Skamba, kaip graži daina, 
Mūsų draugas - vabalėlis 
Ir laukų gėlė maža...

"Gabijos" tunto, Detroite, paukštytės - Karolina Balčiūnaitė, Alina Soltis, Rūta Ulčinaitė, Mia Rasa 

Steele, Alyssa Soltis, Viktorija Stanovaja, Austėja Uptaitė ir vadovė Laura Karvelytė
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PAŠTO DĖŽUTĖ
-____________ ____________ ■ ___________ ______________________________________

As Treasurer of Cook County, I would like to con
gratulate you on the 81st Anniversary of your publica
tion, "Skautu Aidas".

In a County that prides itself on diversity, it is a 
pleasure to recognize members of our ethnic commu
nities for their hard work and dedication to maintain
ing the cultural pluralism that makes Cook County 
great. As you know, it is important for our ethnic com
munities to celebrate our heritage as a means of pre
serving our rich traditions. Your publication serves as 
an important connection to your community, as well as 
an educational outlet for your readers.

I commend your commitment to the Lithuanian 
American community. The dedication that goes into 
each and every publication is very much appreciated.

Sincerely,
Maria Pappas

Cook County Treasurer

Linkėjimai iš Bostono! Pamačiau sniegą ir 
nušalau nosį. Gera buvo sugrįžti į savo jaunystės 
miestą ir stebėti kaip stropiai visi ruošiasi Kaziuko 
mugei. Ypač entuziastiškas jaunimas. Siunčiu keletą 
nuotraukų "Skautų aidui".

Budžiu!
Dalia

(v.s.fil. Dalia Sodeikienė priklauso vyr.skaučių "Kurt. 
Gražinos" būreliui Los Angeles, o jos anūkėlė Gabrytė Grigonytė - 
"Baltijos" tuntui Bostone.red.)

Ir vėl prabėgo metai. "Skautų aidas" mano namu
ose ilgametis ir visuomet šiltai sutinkamas. Kiekvienas 
numeris deramai taupomas. Šiais metais išsiunčiau 
virš 30-ties metų "Skautų aido" surinktų komplektų į 
Lietuvą Panevėžio skautams.

Taigi ir vėl pratęsiu prenumeratą kitiems metams. 
Priede - 20 dol.

s. Zenonas Dučmanas

Siunčiu mažą straipsnelį apie knygnešius ir spau
dos draudimo laikus.

Pijus Bielskus daug ir įdomiai kalbėjo apie slaptąją 
periodinę lietuvių spaudą, valdžios priemones spau
dai slopinti, spaudos draudimo panaikinimą, liet. 

knygų Tilžėje spaustuves ir 1.1. Apibudino "Aušrą", 
"Varpą", "Apžvalgą", "Tėvynės sargą", "Ūkininką" ir 
kitus leidinius. Buvo daug visokių datų ir statistikų.

Ritonė

Po sėkmingos skaučių ir skautų mugės Hartforde, 
siunčiame "Skautų aidui" paremti 50.00 dol. Džiau
giamės, kad jis tikrai auga ir stiprėja. Ačiū "Skautų 
aido" štabui, ypač sesėms Alei ir Albinai už jų darbą ir 
pasišventimą.

Šv. Velykų proga siunčiame nuoširdžiausius 
sveikinimus.

Hartfordo skaučių ir skautų vardu
v.s. Danguolė Banevičienė

Kiekvieną kartą kai gaunu naują "Skautų Aido" 
numerį, rašau Jums laiškutį. Mintyse. Prie laiškų 
rašymo aš esu tikra slunkė (ar slunkius?).

Koks gražus darbas, koks puikus dabar "Skautų 
Aidas". Ačiū Jums, ačiū sesei Albinai, ačiū p. Kupriui 
už visą darbą ir rūpestį, bet labiausiai ačiū už tą 
nuostabią dvasią, kurios dėka žurnalo puslapiuose 
atsispindi skautybės grožis ir nepraeinanti vertybė.

Ačiū ir ilgiausių metų. Visada su meile, Jūsų -
Nijolė

Dėkoju s. Gerardui Juškėn
ui už dėmesį mano paruoštai išeivijos dainorėlių 

rodyklei "Kur tas šaltinėlis". Įdomi jo pastaba apie 
dainos "Ateina naktis" teksto skirtumus. Tai bus 
būtinai pridėta prie jau esamų kitų pastabų. Beje, kaip 
"Skautų aido" pr.m. nr. 4 tūpusiame aprašyme nurody
ta, tai tik dainorėlių rodyklė su nuorodomis kur, koki
ame leidinyje šią dainą rasti. Rodyklės gale aprašyti 
visi tie 121 leidinių su jų pilna bibliografine metrika. 
"Ateina naktis" yra atspausdinta 21 dainorėly. Deja, 
nei viename jos nėra su gaidomis. O senasis tekstas 
"ramiu sapnu užmiki" randamas tik keturiuose lei
diniuose. Visur kitur - "saldžių sapnų, užmiki". Pagal 
JAV kongreso bibliotekos tvarkomą copyright doku
mentaciją, šios dainos originalo "Taps" autorystė 
priskiriama am. civilinio karo generolui Daniel 
Butterfield.

Vytautas Strolia
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Siunčiu žinutę apie neseniai praėjusį Atlanto 
rajono vadovų posėdį ir linkiu sėkmės ir energijos ir 
toliau tokius turiningus ir įdomius "Skautų aido" 
numerius paruošti.

s.fil. Gloria Adomkaitienė
Atlanto rajono Seserijos Atstovė

Hamiltono skautininkių "Šatrijos Raganų" 
būrelio sesės, norėdamos paremti "Skautų aidą", 
siunčia 50 Kanados dolerių perlaidą - auką.

Su geriausiais linkėjimais. Visuomet Budime!
Vyr.sk. Marija Kalvaitienė

"Šatrijos Raganų" būrelio iždininkė

Studijų metai Romoje jau eina prie galo. Labai 
laukiu, tos dienos sugrįžti į Telšius ir, tikėkimės, vėl 
įsijungti į skautišką darbą.

Po šv. Velykų tris dienas turėjome rekolekcijas. Jos 
vyko netoli Asyžiaus, kalvotoje vietovėje XII amž. 
Benediktinų statytame vienuolyne. Dabar ten jau treti 
savininkai. Po rekolekcijų užsukome į Asyžių. Puiki 
vieta. Kažkuria prasme priminė Liurdą. Jaučiasi dva
sia...

Maldos budėjime -
kun.ps. Vilius Viktoravičius

Kaip buvom kalbėję telefonu, po 2003 m. įvyku
sios Jubiliejinės stovyklos Kalifornijoje, Jums perdavi
au savo naują adresą, bet "Skautų aido" dar vis 
negaunu. Kur jis klajoja?...

Brolis Romas O.

Dar vienas garsus VALIO "Palangai" Brazilijoje!
"Skautų aido" sausio-vasario numeryje per

skaičius Brazilijos skautų veiklos aprašymą, nejučiom 
širdin plūstelėjo šiluma, atgaivinusi malonius prisi
minimus, kai JAV-bėse pirmą katrą lankėsi sesė 
Eugenija Bacevičienė. Jau tada galėjai justi, kiek ši sesė 
skautybei ir aplamai lietuvybei yra atsidavusi. Štai ir 
dabar, po 30-ties metų, ji su tokiu pat entuziazmu ir 
ištverme tebevadovauja! Be to, dar ir tautinių šokių 
moko!

Stebina mūsų sesių ir brolių Brazilijoje tvirta skau
tiška dvasia: jie sueigauja kiekvieną šeštadienį po 3 
valandas, stovyklauja du kartu metuose. Pavyzdys 
visiems!

Teplevėsuoja tolimoje Pietų Amerikoje mūsų žalio
ji vėliava, kurią, aukštai iškėlę, ten neša atsidavę 
vadovai, visi broliai ir sesės.

Gyvuokite, budėkite, vieningai skautiškame rate 
sustoję!

Su nuoširdžiausiais sveikinimais
Jūsų sesė iš toli -

v.s. Sofija Jelionienė
Darien, IL, JAV

j.v.s. Irenai Regienei
Mieloji Sese,

Nuoširdus, skautiškas ačiū už "Skautybės Kelią", 
kurį Jūs redaguojate jau 40 metų "Draugo" dienraštyje.

Linkime Jums ilgiausių metų!

Lietuvių Skautų Brolijos vardu Lietuvių Skaučių Seserijos vardu
v.s.fil. Romas Rupinskas v.s. Dalia Trakienė
LSB Vyriausias Skautininkas LSS Vyriausia Skautininke
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VALIO SKAUČIŲ SESERIJAI!!!
jaunų veidų, jaunų širdžių ir gyvenimo džiaugsmo knyga

v.s. Nijolė Užubalienė

ai Lietuvių Skaučių Seserijos 
išeivijoje veiklos II tomas, api- 

JL mantis 1970-2003 m. Tai dieno
raštis - albumas įamžinęs trijų 
dešimtmečių našų ir džiugų lietu
vaičių skaučių gyvenimą šioje orga
nizacijoje už tėvynės ribų.

Knyga monumentali, labai 
skoningai apipavidalinta, tokio pat 
formato, popieriaus, įrišimo, kaip ir I 
tomas, tik du kartus storesnė. I 
tomui tuo metu trūko nuotraukų iš

v.s.fil. Lilė Milukienė su didele 
meile du metus ruošusi 
"Lietuvių Skaučių Seserija II" 
knygą.

Nuoširdus ačiū Sesei Lilei ir 
jos puikioms bendradarbėms 
už brangią dovaną!

ankstyvesniųjų LSS dešimtmečių Lietuvoje, nes 
daug jų pražuvo karo ir emigracijos sumaištyje.

Rūtos žalumo viršelis su sidabro raidėmis - 
"Lietuvių Skaučių Seserija II" - puikiai įsirikiuos 
į knygų lentynas ne tik skautiškose šeimose, bet ir 
pas bibliofilus ir pas istorikus, kaip svarbi 
medžiaga tyrinėjant lietuviškos išeivijos 60 metų 
svetur gyvenimą ir gyvybingumą. Mums, 
neatskiriamai surištiems su Lietuvių Skautų 
Sąjunga ar nuo vaikystės Lietuvoje, ar išvietintųjų 
stovyklose, ar gimusiems ir užaugusiems 
svečiose šalyse, ši knyga - įrodymas, kad 
nepaisant didelių sukrėtimų, mažesnių ar 
didesnių negandų, lietuviu galima išlikti ir sve
tur, gyvenimu galima džiaugtis, jei esi jaunos 
širdies! Tad imkim šią žalios gyvastingumo 
spalvos knygą ir skaitykim, ir vartykim, ir 
matykim save, savo vaikus, anūkus, draugus, nes 
tai mūsų didelės šeimos albumas!

Knyga suskirstyta į 5 dalis: 1) Informacinė 
apie Pasaulio Skautų Sąjūdį, apie Lietuvių Skautų 
Sąjūdį, Lietuvių Skaučių Seseriją su Vyr. 
Skautininkių nuotraukomis nuo 1918 iki 2002 
metų, su dedikacija sesėms išėjusioms namo po 
ilgų skautąvimo dešimtmečių išeivijoje; 2) Ši 
dalis apima 1970-2002 LSS Piranijas, Jubiliejines ir 
Tautines stovyklas su gausybe veidų, vardų ir 
vaizdų; 3) Ryšiai su jau vėl nepriklausomos 

Lietuvos skautais, Lietuviškosios Skautybės fondas, 
"Skautų aidas", "Skautybės kelias", LSS archyvas; 4) 
Ši dalis - "Mūsų Didžioji šeima" - apima visame 
pasaulyje pasklidusią Lietuvių Skaučių Seseriją rajon
ais: Australijos, Europos, JAV, Kanados, Pietų 
Amerikos. Čia vėl begalė įdomių nuotraukų, įvairių 
tuntų bei vienetų veiklos aprašymų; 5) LSS "Gintaro" 
vadovių mokykla.

Ši knyga-albumas negąsdina savo storiu ir svoriu, 
nes ją atvertus užverst nesinori iki paskutinio pusla
pio. Jos patrauklumas ne tik skoningas gausios 
medžiagos išdėstymas, trumpi, tikslūs įvairių vienetų 
veiklos aprašymai, bet ypač nuotraukos, nuotraukos, 
nuotraukos.

Vyresnėms sesėms čia bus malonu save matyt 
tolimos praeities Tautinėse stovyklose, kai jos buvo dar 
paukštytės, o dabar, štai jau skautininkės; jaunesnėms 
sesėms čia įamžinti linksmi prisiminimai iš tuntų 
stovyklų, draugininkių kursų, iškylų, suvažiavimų. 
Nepaisant, kad "LSS II" yra Seserijos istorija ir broliai 
skautai galės čia save surasti gausiose Tautinių, 
Jubiliejinių stovyklų ir bendrų švenčių nuotraukose. 
Miela bus visiems, šią knygą vartantiems, prisimint 
tuntų, stovyklų dainas, žvilgterėt į jų autorių veidus; 
prisimint tuntininkes, vadoves ir daugelį brangių 
asmenų su kuriais praleista daug malonių dienų, su 
kuriais mus riša nenutraukiamos lietuviškos skauty
bės gijos.
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_ intis antrąją Seserijos veiklos knygą išleisti 
pk /I nebuvo užmiršta pirmajam tomui išėjus. 

JL V JL Tačiau reikėjo 30 metų, kad susidarytų istori
nis vaizdas, kad susikauptų kuo daugiau svarbios 
medžiagos. Pagrindinė antrojo tomo planuotoja- 
entuziastė buvo v.s.fil. Lilė Milukienė ir jos sudarytas 
kruopštus redakcinis kolektyvas: s.fil. Aldona 
Marijošienė, v.s. Giedrė Stankūnienė, v.s. Vida 
Jankauskienė, vyr.sk. Vaiva Ulėnaitė-Boertje. Vyr. 
Skautininkės v.s.fil. Ritos Penčylienės (1997-2002 m. 
kadencija) pritarimu ir parama, užmojis pajudėjo. 
Nors jis nebuvo lengvas, bet stebėtinai greitas. Nuo, 
maždaug 2000 metų, buvo pradėta rinkti vienetuose 
susikaupusi medžiaga, buvo pradėta ją skirstyt pagal 
dešimtmečius skautiškųjų įvykių bei pasiekimų, 
įtemptas, bet našus darbas greitai judėjo. Į redakcinį 
kolektyvą suplaukė vienetų veiklos aprašymai ir nuo
traukos. Gausybę medžiagos nebuvo lengva tinkamai 
suskirstyt, įvertint, atrinkt. Be to, prasidėjo sunkiausias 
ir svarbiausias darbas - lėšų telkimas (šį komitetą 
sudarė: skautininkės Danutė Korzonienė, Albina 
Ramanauskienė, Aušrelė Sakalaitė ir Nijolė 
Užubalienė) ir spaustuvė, spausdinimo galimybės. Bet 
dideli norai ir darbštumas gimdo galimybes, galimy
bės sėkmę. Ir štai, sesės Milukienės pasiryžimo ir 
minėtų sesių dėka - turime neeilinę istorinę knygą.

Didelis skautiškas ačiū priklauso visiems šio lei
dinio rėmėjams. Jie išvardinti paskutiniuose knygos 
puslapiuose. Rėmėjai, kurie lėšas atsiuntė baigus 
knygą spausdinti, bus pažymėti atskirame lape.

"LSS II" spaudai skoningai ir tiksliai paruošė Gina 
Bitinaitienė, puošniai atspausdino Ričardas Spitrys .

"Lietuviy Skaučių Seserija II" 
2002 metai 

Tiražas 1,000 
Kaina $30.00

Leidėjos ir platintojos Lietuvių Skaučių Seserija 
Tiekimo skyrius:

s.Aušrelė Sakalaitė, 
1388 Overton Dr. 
Lemont, IL 60439 
Tel. 630-243-6302

E-mail: ausreles@attbi.com

Skiltininkų kursai

SS skiltininkų,-ių kursai įvyko 2003 m. spalio 10- 
12 dienomis Dainavos stovyklavietėje, Michigan 

a, ^valstijoje. Kursus ruošė Lietuvių Skautų Brolijos 
ir Lietuvių Skaučių Seserijos vadijos.

Kursų tikslas buvo lavinti vietovių skil- 
tininkus, paskiltininkus ir kandidatus šioms 
pareigoms, ir suteikti galimybę suprasti jų pareigų, 
skilties veiklos svarbą, bei prasmę skautavime.

Pasimokyti ir pasidžiaugti rudens gamtoje į 
Dainavą suvažiavo 92 dalyviai: 64 kursantai,-ės, 17 
jaunų vadovų,-ių ir 12 vyresnių vadovų,-ių. Sesės ir 
broliai kursantai buvo nuo 13 iki 17 metų amžiaus, 
atvykę iš Chicagos, Clevelando, Detroito, Los Angeles 
ir Toronto - prityrusieji ("prit") skautai ir skautės, jūrų 
skautai ir skautės, "prit" skautai ir skautės kandidatai, 
ir jūrų skautai ir skautės kandidatai.

Kursų atidarymo metu, vėliavų aikštėje, kur-
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Vyksta pamoka

Santai buvo suskirstyti į 8 mišrias skiltis, kad turėtų 
progą susipažinti su kitais ir pasidalinti naujomis 
mintimis. Skilties nariai patys išsirinko skiltininką - 
skiltininkes ir pasiskirstė kitomis pareigomis. 
"Aštunkojų" skilties skiltininke išrinkta sesė Evalina 
Gulbinaitė iš Los Angeles, "Omarų" - Janina Klimaitė 
iš Clevelando, "Lapių" - Inga Moss iš Detroito, 
"Medūzų" - Lilė Rudaitytė iš Chicagos, "Tautiškų 
tigrų" - Vija Underytė iš Detroito, "Ančiasnapių" - 
Arija Kasputytė iš Detroito, "Plikų polypų" - Nida 
Hallal iš Clevelando ir "Orangutangų" skiltininke - 
sesė Milda iš Clevelando.

Kursuose vadovautasi skilčių sistema. Todėl visi 
užsiėmimai, žaidimai ir diskusijos kiekvienoje skiltyje 
buvo vedamos dviejų jaunų vadovų. Tie jaunieji 
vadovai per kelias intensyvias sesijas prieš kursus 
buvo supažindinti su kursų programa ir paruošti 
vadovavimui. Jie buvo: skautai vyčiai Darius 
Aleksiūnas, Danius Andriušis, Danius Carauskas, 
Saulius Fabianovich, Darius Jutzi, Arūnas Karalis ir 
Tomas Milo iš Chicagos, Tadas Kasputis, Algytis 
Kasputis, Lukas Laniauskas, Gytis Mikulionis ir 
Andrius Miliūnas iš Detroito ir jūrų budys Aras 
Galinaitis iš Chicagos; vyresniosios skautės - Nyka 

Aukštuolytė, Lina Rauchaitė ir Krista Plačaitė iš 
Chicagos, ir Vilija Pečiulytė iš Toronto.

_kautamokslis kursuose buvo pravestas įvairiai: 
^^pašnekesiais, pavyzdžiais, užsiėmimais, žaidi- 
k__Zmais, laužo programoje, bei susikaupimo laiku. 
Dažniausiai įvairios temos būdavo pateikiamos 
visiems kartu, o po to skiltys išsiskirstydavo į savo 
"buklus" prie Spyglio ežerėlio ar "Baltuose rūmuose" 
praktiškai užsiėmimuose pritaikyti gautas teoretines 
žinias. Daugelis žaidimų ir užsiėmimų buvo paruošti 
taip, kad jungtų skilties narius į bendrą skautišką 
dvasią ("team-building"), kad skautai pamatytų kaip 
veikia mažų grupių dinamika. Kursantai tai ne tik 
suprato, bet ir pajuto kaip bendras tikslas gali 
suvienyti skiltį-grupę.

Kursuose instruktoriai naudojo paskatinimo sis
temą - atžymėjo, įvertino kursantų kūrybingumą ir jų 
pastangas kelti kitų savigarbą ("self-esteem"). 
Veikdami kartu skiltyse kursantai išmoko kaip 
vadovauti skilčiai, kaip veikti skilčių sistemoje, 
vykdyti skiltininko ar kitas pareigas skiltyje, kaip 
suplanuoti ir pravesti skilties sueigą, kaip teigiamai 
paveikti skautų savigarbą, bei prisidėti prie skautų
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charakterio tobulinimo.
Kursų metu vedėjai, kartu su jaunaisiais instrukto

riais tarėsi, įvertino programos perteikimą ir ten pat 
darė pakeitimus, jei to reikėjo programos pagerinimui. 
Visi instruktoriai sąžiningai atliko savo pareigas. Itin 
svarbus įnašas buvo s.v. Luko Laniausko, kuris 
vadovavo bendram susikaupimui ir pravedė visų 
mėgiamiausią žaidimą "The Dainava game!", vyr.sk. 
Vilijos Pečiulytės, organizavusios linksmą vakarinę 
programą prie laužo ir s.v. Algyčio Kaspučio, kursų 
komendanto.

Kursų uždarymo apeigose, vėliavų aikštėje, kur
santai buvo apdovanoti skiltininkų kursų baigimo 
pažymėjimais ir uniforminiais ženkliukais. Prieš 
nuleidžiant vėliavą kursantai šiltai ir nuoširdžiai 
padėkojo kursų programos vedėjams v.s. Gintarui 
Plačui ir ps. Julytei Kudirkienei, virtuvės 
šeimininkams s. Virgai Norkevičienei, s. Ritai 
Kasputienei ir s.v. Edmundui Kaspučiui, kurie ne tik 
puikiai maitino kursų dalyvius, bet Kaspučiai net savo 

vedybų sukaktį kursuose atšventė!!; v.s. Rasai 
Karvelienei ir s.v.ps. Sauliui Anužiui už kursų admin
istravimą ir ūkio tvarkymą, ir, svarbiausia, visiems 
jauniesiems vadovams ir vadovėms už jų 
pavyzdingumą ir parodytą entuziazmą kursuose.

ps.fil. Algis Tamošiūnas
Skiltininky kuršy vyr. 

vadovas

Skiltininky,-iy kuršy dalyviai ir vadovai

2004 GEGUŽĖ-BIRŽELIS 7 SKAUTŲ AIDAS

9



PIRMIEJI.

A.S.S. Čikagos skyriaus filisteriai minėjo
SPAUDOS ATGAVIMO 100 m. SUKAKTĮ

irmieji Čikagoje ir apylinkėse 100 metų 
g _zsukaktį kai Lietuva atgavo spaudos laisvę, 

JL minėjo Akademinio Skautų Sąjūdžio, Čika
gos skyriaus filisteriai savo sueigoje Lemonte, 
Pasaulio Lietuvių Centre, 2004 m. kovo 19 d.

Fil. Pijus Bielskus paruošė išsamią 
paskaitą apie tuos Lietuvai sunkius spaudos 
draudimo laikus ir papasakojo apie savo 
knygnešį senelį, vieną iš pagarsėjusios 
knygnešių draugijos "Sietynas" steigėjų - Vincą 
Bielskų.

Knygnešys Vincas Bielskus, gimęs 1871 
m. Keturvalakiuose, yra parašęs savo prisimin
imus 1950 metais Sibire, kur nuo 1944 m.
būdamas tremtyje, mirė 1950 m. Prisiminimuose 
jis rašo apie uždraustų lietuviškų knygų ir 
laikraščių kontrabandą, ėjusią iš Tilžės per jo 
tėviškę Keturvalakius, Vilkaviškį ir Marijampolę 
į Vilnių, kur ją priimdavo inž. petras Vileišis, dr. 
Jonas Basanavičius.

1890 m. gegužės 8 d. knygnešiai Vincas 
Šlekys, Vincas Bielskus, Juozas Bliūdžius, 
Antanas Zmuidzinas, Feliksas Vitkauskas ir Sirutis
susitiko pas Joną Čėsną ir nutarė įsteigti "Sietyno" 
draugiją, kuri padėtų nuolat gauti lietuviškos spaudos, 
tautiškai žadintų ir šviestų Lietuvos žmones. Šiame 
reikale daug pasitarnavo J. Lietuvninkas, 
Marijampolės pašto vedėjas. Pas Lietuvninkus buvęs 
tikras slaptos spaudos sandėlys. Visų knygnešių "kar
alius" buvo legendarinis Kancleris. Iš ten lietuviška 
spauda patekdavo į Alytų, Prienus, Seimus, Zapyškį, 
Vilnių, net Petersburgą ir Maskvą. Sietyno narių (jų 
buvo apie 70) namuose veikdavo lietuviškos mokyk
lėlės, vykdavo kaimynų susiėjimai ir jaunimo vakarėli
ai. Draugija ilgokai gyvavo (nuo 1890 iki 1897 metų), 
nes buvo gerai organizuota. Paprastas jos narys 
tepažinojo tik 3 kitus, įskaitant savo viršininką.

Apie slaptą "Sietyno" veiklą caro saugumieči
ai žinojo, bet ilgai negalėjo susekti. Deja, 1897 m. 
vasario-kovo mėn. žandarams į rankas pakliuvo

^n^te*** %
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Fil. Pijus Bielskus š.m. kovo 19 d. skaitęs paskaitą apie 40 
metę trukusį Lietuvoje spaudos draudimo laikotarpį ir savo 
senelį knygnešį Vincą Bielskų.

Nuotr. fil. Danguolės Bielskienės 

laiškas, kuriame buvo suminėtos kai kurių "Sietyno" 
narių pavardės. Buvo padaryta virš 100 kratų. 
Kaltinamųjų skaičius siekė 34 asmenis. Vieni 
sietyniečiai atsidūrė kalėjime, kiti - tremtyje. Vinco 
Bielskaus byla buvo atidėliojama (laiške vietoj Vincas 
Bielskus buvo parašyta Feliksas), kol pagaliau, 
baigiantis 1903-1904 m. karui su japonais, buvo 
sugrąžinta lietuviška spauda su lotyniškomis 
raidėmis, o knygnešiams - apkaltintiems, kalėjusiems 
ir ištremtiems, suteikta amnestija.

Ištraukas iš Lietuvoje išleistos knygos apie
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savo prosenelį M. Eimantį paskaitė fil. Andrius 
Tamulis. Taipogi, iš tėvų girdėtais pasakojimais apie 
spaudos draudimo laikus ir knygnešius pasidalino kiti 
sueigos dalyviai. Ypač daug ir įdomiai papasakojo 
Dalia Tallat-Kelpšaitė - Urbutienė.

Svarbios datos:
1864 m. caras Aleksandras II paskelbė lietuviškos 
spaudos draudimą.
1904 m. caras Nikolajus II paskelbė lietuviškos spau
dos laisvę.
2004 m. švenčiama 100 metų nuo Lietuvos spaudos 
atgavimo.
1864-1904 m. Lietuvoje drausta spausdinti lietuvišką 
spaudą.
40 metų lietuviškos knygos ir spauda slaptai gabena
ma ir platinama visoje Lietuvoje.
Šį darbą pradėjo Žemaičių vyskupas Motiejus Vala
nčius ir jo artimi padėjėjai.
Mažojoje Lietuvoje buvo atspausdinta 1,856 knygos, 
5,543,000 egz. tiražu.
1879 m. Tilžėje įkurta Lietuviškoji Literatūros 
Draugija.

Paruošė s.fil. Ritonė Rudaitienė

(Šį atviruką iš Lietuvos Nacionalinio Muziejaus direktorės 
B.Kulnytės gavome Vasario 16-osios proga. Spausdiname jį 
dabar, spaudos atgavimo šimtmečiui paminėti. Atvirukas buvo 
spausdintas 1918 m. Tilžėje; leidėjas ir teksto autorius Jonas 
Vanagaitis. Red.)

LIETUVIŠKAM ŽODŽIUI

Bernardas Brazdžionis

O, mūs šventas lietuviškas žodi,
Ilgą naktį vergijoj kalėjęs,
Ne kaip vergas šiandien pasirodyk, 
Bet kaip laisvas pavasario vėjas.

Be tavęs daugel kryžkeliuos krito, 
Tau skambėt mūs padangę apgynę... 
Nesulaukė jie tekančio ryto, 
Bet sulauks Lietuva, jų tėvynė!

Jei tavęs nebekausto sugriuvę 
Skaudūs pančiai ir grotos nutolę, 
Šauk, vadink tu kiekvieną lietuvį, 
Šauk kovon nemarion, ne prieš brolį, -

Šauk į žygį prieš svetimą jungą, 
Iš kapų kviesk pakilti vaidilą, - 
Apie skaudų likimą ir sunkų 
Užmirštųjų dienų teprabyla.

Tepabunda krūtinės užmigę, 
Tepradės mūsų širdys vėl plakti, 
Ir, išėję į vieškelių žygį, 
Šviesiu rytu paversim tą naktį!

2004 GEGUŽĖ-BIRŽELIS SKAUTŲ AIDAS

11



s. Alfonsas Petrulis
mirė 2004 m. kovo 25 d.,
Hayannis, Cape Cod, MA

Brolis Alfonsas Lietuvoje skautavo Telšių tunte, 
buvo tunto adjutantu, skautų vyčių "Daukanto" 
būrelio vadu 1931-1936 m.

Į paskautininkio laipsnį pakeltas apie 1938 metus.
Vokietijoje, Flensburge 1945 m. rugsėjo 19 d. 

sušaukė steigiamąją lietuvių skautų sueigą.
JAV dirbo "Voice of America".
Liūdinti liko žmona v.s.Regina, dukros, sesės ir 

broliai bendraminčiai.

Rašyt. Paulius Jurkus
mirė 2004 m. balandžio 9 d.
New Yorke, NY

Jaunystėje Paulius Jurkus Telšių tunte vadovavo 
"Basanavičiaus" draugovei.

Rašytojas ir dailininkas Paulius Jurkus iliustravo 
Petro Jurgėlos "Lietuviškoji Skautija".

Parveski, Viešpatie
Paulius Jurkus muz. Juozas Strolia

Kaip grįžtančius namo paukščius, 
Parveski, Viešpatie ir mus.
Į žemę mūs tėvų, tėvų parveski.

Težydi vėliai Lietuva,
Kaip Tavo slėnių lelija.
Tebūna vėl namuos ramu.

Uždeki žiburius vilties,
Atšauki angelą mirties.
Iš mūsų tėviškės namų, atšauki.

Į savo džiaugsmo sekmines
Ir mus namo surink, parvesk.
Iš tremtinio kelių liūdnų surinki.

Po Tavo apvaizdos ranka
Tegu atsiveria vaga
Pilna gyvybės ir žiedų, gyvybės.

"Lietuviškoji Skautija" knygos sutiktuvėse New Yorke 1976 m. vasario 26 d.: v.s. Alfonsas Samusis, knygos Vajaus komite
to pirm., daii. Paulius Jurkus, s. Irena Vilgalienė, buv. LSS Tarybos Pirmininkas v.s. Antanas Saulaitis ir v.s. Juozas Bružinskas.
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KANADOS RAJONE

TORONTO
"Romuvoj" ir žiemą gražu

Š.m. vasario 7-8 d.d. "Romuvos" stovyklavietėje 
iškylavo "Šatrijos" tunto skautės. Vadovės - R. 
Sriubiškienė, R.Saulėnaitė ir V.Skilandžiūnienė. Joms 
talkino žiemos iškylų specialistai v.s. Romas Otto ir 
v.s.dr. Arūnas Dailydė.

Nors buvo tik 26F, bet pasistačius snieginę - 
urvinę, ir miegoti buvo galima. Visos skautės grįžo 
namo įsigijusios daug patyrimo ir su džiaugsmu, kad 
"Romuvoj" ir žiemą gražu.

F.M.

(Prieš vežant "Skautų aidą" į spaustuvę, gavome 
brolio v.s. Romo Otto rašinį apie žiemos iškylą ir nuo
traukas. Nors gražiojoj "Romuvoj" jau pavasaris, bet 
su malonumu prisimenamos ir baltos žiemos dienos. 
Red.)

Penkiolika "Dainos" draugovės skaučių, 3 
vadovės, 4 tėveliai - E.Ploog, P. Petrauskas, D. ir J. 
Didžbaliai ankstų vasario 7 d. rytą "Harvies" 
restorane, Huntsville, ON, atsisveikino su civilizacija ir 
atvyko į baltu sniegu apdengtą "Romuvą". 

Stovyklavietėje jau jų laukė broliai Romas Otto ir 
Arūnas Dailydė, gerai suplakę 1 km. sniego taką 
vedantį į stovyklavietę.

Visos iškylautojos ir iškylautojai, užsimovusios 
sniego batus (snow shoes), pradėjo kelionę. Tempė 
roges su maistu ir įrankiais, nešė kuprines su asmenine 
manta. Visas persikėlimas iš mašinų į stovyklavietę 
buvo atliktas be didelių nuotykių maždaug per 1 
valandą. Atvykus stovyklavietėn, iškylos programa 
pradėta vėliavos pakėlimu ir pareigų skiltims 
paskirstymu; vienoms rinkti malkas, kitoms - virtuvės 
tarnyba, vakarienės ruošimas, guolio po atviru 
dangum rengimas. Po lauže virtos vakarienės (be 
puodų), jau visai sutemus, vyko žiemos skautamokslio 
žaidimas. Kiekviena skilties narė gavo po vieną deg
tuką: kuri skiltis pirma uždegs laužą ir pagamins 
karštų anglių, bus laimėtoja. Laimėjo "Bebrių" skiltis. 
Po žaidimo - tyla.

Prasidėjo nakties budėjimas. Budėjimo grupės - 
viena vadovė ir dvi sesės, po dvi valandas. Trys sesės 
drąsuolės - Lia Aiello, Asia Skilandžiūnaitė ir Lauren 
Ploog nutarė naktį praleisti sniego pastogėje. Visos 
kitos sesės įsikūrė apšildomame namelyje, kuriame 
normaliai telpa maždaug 10 asmenų, bet šį kartą sug
ulė 15. Apie vidurnaktį, kai temperatūra nukrito 
minus 36 C, tame namelyje atsirado dar trys sesės... 
Trūko vietos, bet buvo šilta. Vos prašvitus, sesės kėlėsi 
ruošti pusryčius. Vandenį ir kai kurias vaisių sultis 

rado sušąlusias, bet nenus

Žiemos karalystėje Raminta Petrauskaitė, Ema Puterytė, d-kė Vida Skilandžiunienė ir Rasa 
Siaučiūnaitė.

tojo vilties - tuoj pasirodė 
ugnis, virtuvė pradėjo 
sparčiai veikti, atsirado 
karštos kakavos, košės, 
šiltos duonos su uogiene. 
Visi skaniai valgė ir linksmai 
kalbėjosi apie nakties nuo
tykius. Po pusryčių skautės 
sutvarkė stovyklavietę ir 
pasiruošė grįžti į civilizaciją. 
Iškyla baigta vėliavos nulei
dimu ir dalyvių apdovano
jimu specialiais pažymėji
mais.

Sušalęs brolis Romas
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Šaunios "Dainos" draugovės sesės - žiemos iškylautojosl

Vasario 16-oji skaitė sesės Daina Kuraitė, Elytė Saplytė, Rūta 
Kardauskaitė, giedojo Angeliukų choras, vadovauja-

rangią Lietuvos Nepriklausomybės šventę 
|—< Toronto skautija iškilmingai atšventė vasario 15 d. 
JL^ Lietuvos Kankinių šventovėje. Pirmieji, nešini 
vėliavas, įžygiavo Arija Skilandžiūnaitė, Aurelija 
Saplytė, Danielius Šarūnas ir Andrius Birgiolas, o tada 
ir visa Toronto skautija nuo mažiausio iki vyriausio.

Šv. Mišias aukojo kun. Vytautas Staškevičius, o 
pamokslą sakė klebonas prel. J. Staškevičius. Skaitinius 

mas Lilijos Turūtaitės.
Po šv. Mišių Anapilio salėje vyko iškilminga 

sueiga, vadovaujama vyr.sk. Vilijos Pečiulytės. LSS 
Vyriausios Skautininkės Dalios Trakienės įsakymu, 
kurį perskaitė rajono Atstovė s.Dalia Steponaitienė, 
Pažangumo žymeniu apdovanotos - Virginija 
Pečiulytė, Kasandra Kulnys-Douglas, Adriana 
Turczyn, Ramunė Jonušonytė, Adelė Radžiūnaitė;

Vėliavos žymeniu - Vilija 
Narušytė, Eglė Ploog ir 
ps.Ilona Tarvydienė; Tėvynės 
Dukros žymeniu - ps. 
Kristina Dambaraitė Janovicz.

LSB Vyriausio
Skautininko Romo Rupinsko 
įsakymą perskaitė s.Ričardas

Brolis Romas patenkintas, kad 
sesės Daiva, Lauren, Audra, 
Veronika ir Lia gerai pastatė 
sniego pastogę (guincy).
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Lia Aiello, Asia Skilandžiūnaitė ir Lauren 
Ploog pasiruošusios miegoti sniego pas
togėje.

Kalendra. Pažangumo žymeniu 
apdovanoti - Paulius Krikščiūnas, 
Darius Kuras, Valen Steer, Matas 
Tirilis, Gintaras Valiulis, Stefan 
Wasowicz, Tomas Yčas. Visiems 
žymenis įteikė Kanados rajono Vadas 
v.s. Romas Otto.

"Šatrijos" tunto įsakymuose 
vyr.sk.v.sl. Loreta Bražiukaitė paskir
ta paukštyčių "Rūtos" draugovės 
draugininkės padėjėja, gintare 
vair.Kristina Petrauskaitė - "Gulbių"
valties valtininke, ps.fil. Irena Petrauskienė - "Birutės" 
d-vės draugininkės pavaduotoja. Samanta Gorytė per
vesta į "Dainos" skaučių draugovę. Jaunesniųjų 
skaučių įžodį davė Laura Valadkaitė, Anikė 
Rudmickaitė ir Rachelė Asevičiūtė. Už sąžiningai 
atliktas pareigas ir gerus darbelius į paskiltininkės 
laipsnį pakeltos Viktoria Radžiūnaitė, Lia Aiello, Daiva 
Didžbalytė, Veronika Joniškaitė, Kristina Marijošytė, 
Diva Puznikaitė, Raminta Petrauskaitė, Lauren Ploog, 
Ema Puterytė, Aurelija Saplytė, Larysa Saplytė, Rasa 
Šiaučiūnaitė, Daiva Šimkutė, Veronika Sriubiškytė ir 
Audra Stončiūtė. I skiltininkės laipsnį pakeltos 
Veronika Lemon, Violeta Mackevičiūtė, Vida 
Skilandžiūnaitė, Rūta Stauskienė, Violeta Sriubiškienė, 
Rasa Saulėnaitė Aiello, Kristina Yčaitė, ir Aneta 
Krakauskaitė. Į valtininkės laipsnį pakelta Kristina 
Petrauskaitė, o Samanta Gorytė gavo Darbštumo 
ženklelį. Žiemos stovyklautojos specialybę gavo Lia 
Aiello, Daiva Didžbalytė, Veronika Januškaitė, Kristina 
Marijošiūtė, Diva Puznekaitė, Raminta Petrauskaitė, 
Lauren Ploog, Ema Puterytė, Aurelija Saplytė, Larysa 
Saplytė, Rasa Šiaučiūnaitė, Daina Šimkutė, Asia 
Skilandžiūnaitė, Veronika Sriubiškytė ir Audra 
Stančiūtė.

Baigiant sueigą, "Šatrijos" ir "Rambyno" tun- 
tininkai pasveikino seses ir brolius linkėdami ir toliau 
vykdyti įstatus, sąžiningai vadovauti ir būti 
pavyzdžiais jaunesniesiems. Lietuvos himnu ir 
"Ateina naktis" užbaigta iškilminga sueiga.

F.M.

"Šatrijos" tuntas

Susimąstymo dienos sueiga Toronto
Lietuvių namuose

au daugelį metų Toronto Baltietės skautės susirenka 
i kartu atšvęsti Susimąstymo dieną. Šiais metais 
J lietuvės skautės priėmė estes ir latves į savo tarpą. 

Nors oficiali susimąstymo diena yra vasario 22,-dėl 
įvairių priežasčių buvo patogiau susirinkti šeštadienį, 
vasario 21 d. O tai, pasirodo, buvo labai geras nutari
mas. Susirinko tiek, kiek dar nei vienais metais nėra 
buvę - virš 90!

Latvė, lietuvaitė ir estė uždegė žvakes
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Iš įvairių skautiškų pasižadėjimu sudėtas lenciūgas

ueigą pradėjo "Šatrijos" tunto tuntininkė, ps. Rūta 
Iss^Baltaduonytė-Lemon, pasveikindama visas 
l_xskautes, o ypač 
atvykusias viešnias. Po to 
visa programa buvo 
vedama prityrusių 
skaučių bei prit. skaučių 
kandidačių. Gražiai 
pasiruošusios, viena po 
kitos pravedė tai 
pašnekesėlį, tai dainą, tai 
klausimus. Labai graži 
mintis buvo sudaryti 
lenciūgą. Tam buvo išdal
inti storo popieriaus 
auksiniai lapeliai (apie 2" 
x 8") ant kurių buvo 
surašyta po vieną posakį - 
kokį pažadą duoda įvairiuose kraštuose ar tai 
paukštytė, ar skautė, ar vyr. skautė. Kiekviena sesė 
turėjo garsiai perskaityti kas buvo parašyta ant jos 
popieriuko ir tada tas popieriukas buvo prisegtas prie 
vis ilgėjančio lenciūgo. Daug išmokome apkeliau- 
damos visą pasaulį. Lietuvaitės skautės taip pat sug
alvojo šios Susimąstymo dienos proga visom dalyvėm 
padovanoti draugystės apyrankes, kurias jos pačios 
pagamino savo sueigoje.

Estės skautės pravedė dainą su judesiais, kas visas 
išjudino, nes reikėjo panaudoti visą kūną. Turbūt 
atrodėm labai juokingai, bet visoms buvo be galo 
smagu.

Latvės skautės davė mažesnėms pajudėti, praves- 

damos žaidimą, kuris ugdė žvalumą ir greitumą. Į 
žaidimą įsijungė visos, kurios norėjo palakstyti.

Latvės ir lietuvės programos metu (nuotraukas atsiuntė s.l.Meiklejohn)

Sueiga baigta "Ateina naktis", kurią kiekvienos 
tautybės sesės dainavo savo kalba. Visos pasijutome 
vienos didelės šeimos dukromis.

Sekė vaišės, kurias nepaprastai kruopščiai ir dos
niai paruošė "Birutės" draugovės vyr. skautės, 
vadovaujamos s.Dalios Steponaitienės. Ypač jaunutės, 
atvykusios tiesiog iš šeštadieninės mokyklos, valgė su 
didžiausiu apetitu.

Nors pati programa buvo paruošta abiejų skilčių 
vadovių, ps. Kristinos Dambaraites-Janowicz ir vyr.sk. 
sl.Rūtos Stauskienės, buvo labai smagu matyti tik pri
tyrusias skautes ir kandidates viską pravedant. Tokiu 
būdu auginamos būsimos vadovės.
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Trys Toronto skaučių tun- 
tininkės: esčių - Silvi 
Verder, latvių - Dace 
Stripnieks ir lietuvių "Šatri
jos" - Rūta Baltaduonytė- 
Lemon

"Šatrijos" ir "Rambyno" tuntai Kaziuko mugėje

isus metus laukiama Kaziuko mugė įvyko naujoj 
\ Į Prisikėlimo parapijos salėje sekmadienį, kovo 7 
V d. Jau iš ankstyvo ryto skautai ir skautės išsiju- 

osusios dirbo paruošimo darbus - reikėjo sukalti, 
išdekoruoti ir įrengti savo draugovės kampelį bei 
viską išdėlioti. Šių metų tema pasipuošimams buvo 
lietuviškos legendos. Taigi matėsi puikiai išpiešti 
užrašai su dekoracijomis: "Vaidilutės", "Pilėnai", 
Jūratė ir Kastytis", "Gegutė ir kukaičiai", "Užburta

dvasia. Prekių pasirinkimas didelis, lankytojų dar dau
giau. Daug prigaminta įvairių rankdarbių, o pyragų 
prikepta be galo daug! Skautai vėl aštrino peilius, 
žirkles ir kirvius, ir visur kabojo riestainiai. "Birutės" 
draugovė, kaip visuomet, iškepė daug "napoleonų", 
kurie buvo tuoj išparduoti. Mažiesiems buvo visokių 
pramogų - tai mesti kamuolį į krepšį, tai centus į 
taikinį, tai kompiuteriniai žaidimai, o protarpiais vis

karalystė", "Birutės legenda", 
"Gedimino sapnas", "Naglio 
kalnas". Be to, kaip visada, 
tiekimo skyrius turėjo savo 
stalą, Romuvos stovyklavietė 
suteikė žinių bei rinko aukas, 
skautininkų,-ių ramovė suruošė 
loteriją, tuntininkai pravedė irgi 
turtingą loteriją, Lietuviškosios 
skautybės fondas rinko aukas, o 
tėvų komitetas paruošė gardžius 
pietus.

Mugę atidarė Toronto skau- 
tijos dvasios vadas kun. kle
bonas A.Simanavičius atriš- 
damas surištų juostų mazgą. Po 
Mišių, kurias aukojo pats dva
sios vadas ir patarnavo skautai 
ir skautės, visi sugrįžo į salę. 
Čia jau pasijuto tikra mugės

Toronto skautijos dvasios vadas kun. A. Simanavičius atidaro mugę. Šalia - funtininkė s.
Rūta Baltaduonytė-Lemon. Nuotr. v.s. Marijos Vasiliauskienės
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reikia ką nors užvalgyti...
Nuvargę, bet patenkinti 

pasisekusia muge, visi skautai,- 
ės bei vadovai ir vadovės, sut
varkę savo stalus, išsiskirstė iki 
sekančių metų.

(Dauguma nuotraukų 
s.I.Meiklejohn)

Dalis "Dainos" draugovės skaučių su vadovėmis vyr.sk. Vida Skilandžiūniene ir vyr.sk. 
Rasa Aiello prie gražiai papuošto "Užburtos karalystės" stalo.

"Vytauto" draugovės vilkiukai su vadove ps. Asta Šimkiene ir 
prit. sk. Justinu Tarvydu prie savo stalo "Gedimino sapnas".

16

Prityrę skautai reklamuoja savo loteriją.

2004 GEGUŽĖ-BIRŽELIS

s. Algis Empakeris renka pinigus Lietuviškosios Skautybės 
Fondui. Salia - s. Algis Valiūnas.

SKAUTŲ AIDAS
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Linksmai nusiteikusios sesės - Lia Aiello, Lauren Pl°°9' ^a'na Šimkutė ir Veronika 

Sriubiškytė

Prityrusiy skaučiy "Mirgos" d-vės stalas 
"Jūratė ir Kastytis". Stovi vyr.sk. Veronika 
Lemon ir vyr.sk. Adelė Radžiūnaitė.

Prityrusios skautės Kassandra Douglas ir Daiva Paškauskaitė 
parduoda savo rankdarbius.

Nuotr. v.s. Marijos Vasiliauskienės 

Tiekimo skyriaus stalas. Stovi vyr.sk. Anita Wasowicz ir tieki
mo skyriaus vedėja j.s. Elena Namikienė.
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Darbščiosios "Birutės" d-vės sesės prie savo stalo "Birutės legenda".

SkautininkŲ,-iy ramovės loterijos pagelbininkės v.s. Rūta Žilinskienė, ps. Gerda Tarvydienė, s. Valentina Grybienė, v.s. Prima
Saplienė ir ps. Jūratė Batūrienė. Nuotr. v.s. Marijos Vasiliauskienės
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DETROIT

Pirmoji pavasario 
šventė

isi nekantriai laukiame pavasario. 
\ / Tai sekmadienį, kovo 7 dieną, iš
V visų Detroito apylinkės 

priemiesčių suvažiavo lietuviai į pirmą 
pavasario šventę - Kaziuko mugę. 
Šventė pradėta iškilmingomis šv. 
Mišiomis Dievo Apvaizdos bažnyčioje, 
kurias atnašavo kun. Aloyzas Volskis. 
Skautų ir ateitininkų atstovai įnešė orga Kun. Aloyzas Volskis su broliu Romu ir sese Aleksa

nizacijų vėliavas. Visus gražia rikiuote 
lydėjo uniformuoti skautai ir skautės.

Didžiojoje salėje svečius šiltai priėmė "Gabijos" ir 
"Baltijos" tuntų sesės ir broliai. Virš 300 žmonių mugė
je džiaugėsi skanumynais, rankdarbiais ir užsiėmi
mais. Onutės Abarienės ir Lėlės Viskantienės vadovau-

Skautai kandidatai Audrius ir Aleksas Matvekai ir Romas Rima Giedraitytė ir Diana Jankutė pasirašo didelėj kortelėj 

Sonta prie rankdarbių stalo
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jami virtuvės darbuotojai paruošė 
skanių cepelinų, kugelio ir dešrų. 
"Trečiam" vyr. skautės visus gundė 
tortais ir kvapnia kava. Kiti skubėjo 
prie paukštyčių stalo, kur buvo 
gražiai išpuošti širdelių sausainiai ir 
grybukai.

Jaunimas bėgo prie fantų loteri
jos, prie žaidimų, kuriuos prityrę 
skautai buvo sustatą ant scenos, prie 
skaučių laimės šulinio. Prityrusios 
skautės vadovavo užsiėmimų stoči
ai. Ten buvo karoliukų varstymas, 
rėmelių puošimas ir paveikslų 
dažymas. Prie vilkiukų, skautų, 
mamyčių ir kitų stalų buvo galima 
nusipirkti rankdarbių, margučių, 
gintaro bei brangakmenių 
papuošalų, skanių grybų ir knygų.

Velykine stalo loterija, mūsų 
mugėse turtingiausia, patraukė 
daug lošėjų. Laimingieji išsivežė du 
"napoleonus", kavos krepšį, kumpį,

Velykinio stalo loterija

Prityrusios skautės vadovauja jaunyjŲ užsiėmimams
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vyno krepšį ir gražų raguolį. Dėkojame ir toms šeimoms, 
kurios prisidėjo prie Velykinio stalo loterijos stambesne pinig
ine auka.

Ačiū visiems, kurie apsilakė mūsų Kaziuko mugėje, su 
mumis pabendravo ir parėmė skautų ir skaučių veiklą. 
Linkime jums gražaus pavasario!

rk

(nuotraukas atsiuntė v.s.R.Karvelienė)

Matas Anužis skaičiuoja uždarbį

O vilkiukai žaidžia golfą...

Kaziuko mugė pasibaigė...
Liepsnelė Michelle Harp 
tvarko salę

Vadovė Laura Karvelytė ir 
paukštytės Rūta Ulčinaitė, Mia 
Rasa Steele ir Alyssa Soltis par
duoda pačius gražiausius šird
elių sausainius.
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JAV ATLANTO RAJONE

NEW YORK

Vyr. skaučių "Vilijos" 
židinio veikla

—ūsų būrelio vadovė s.fil. Aldona Marijošienė ir 
pk /Į sesės tęsia šalpos darbus remdamos kitus. 

_L V-LLėšoms sukelti Kaziuko mugėje ruošiame 
loteriją, pietus, parduodame kavą ir pyragus. New 
Yorko "Neringos-Tauro" vietininkijos skautų ir 
skaučių veiklai atgijus, prisidedame darbu ir pinigais 
ruošiant sueigas, perkant skaučių uniformas, ženklus 
ar keliaujant į iškylas bei suvažiavimus.

Taip pat jau keli metai kaip prisidedame prie mais
to patiekalų gaminimo Lietuvių Bendruomenės ren
giamoms Kūčių vakarienėms Apreiškimo parapijos 
salėje.

Kiekvienais metais prieš Kalėdas superkame 
prekes ir paruošiam siuntinius į Lietuvą. Praeityje 
siuntėme vaikučių globos namams Vilijampolėje, 
Kaune, senelių ir jaunimo prieglaudai Pivašiūnų para

pijoje ir kitur. Šiemet, NY Generalinio Konsulo žmonos 
p.Jūratės Butkienės dėka, gavome daugiavaikių šeimų 
sąrašą. Tai šeimos turinčios po 5,7,8 įvairaus amžiaus 
vaikus. Viską supirkusios, pakavome į dėžes išsiun
timui, o mums padėjo ir p. Jūratė, už ką mes jai dėko
jame. Iš vienos daugiavaikės šeimos jau gavom 
padėką už dovanas. Tikimės, kad ir kitoms šeimoms 
mūsų dovanos bus vertingos ir tinkamos.

Šiemet vėl ruošiamės Kaziuko mugei, kuri vyks 
Maspeth, N.Y, Atsimainymo parapijos salėje kovo 7d.

Sesė Lilė

WASHINGTON

Kaziuko mugė 
Amerikos sostinėje

u pavasariu ateina ir visų laukiama šventė - 
^^Kaziuko mugė. Washingtone jau 34-ji buvo 

suruošta sesių židiniečių, skautų akademikų ir

"Vilijos" židinio sesės užbaigusios didelį darbą: Birutė Kidolienė, Mara Vygantienė, 
Gina Kudžmienė, Aldona Žukienė, Gen. Konsulo žmona Jūratė Butkienė, Vida 
Jankauskienė ir Giedrė Stankūnienė.

Nuotr. s.fil. Aldonos Marijošienės

skautų vyčių 2004 m. kovo 14 d. 
Atėjus į mugę, salėje matėsi 
spalvingai uždengti stalai 
papuošti pavasario gėlėmis ir 
balionais.

Pagal salės sienas buvo sus
tatyti prekybininkų stalai, 
Washingtono skyriaus LB infor
macijai stalas ir Kristijono 
Donelaičio lituanistinės mokyk
los stalas, ant kurio buvo sudėti 
mokinukų darbeliai. Knygų 
mėgėjai galėjo pavartyti, 
nusipirkti ir pasidžiaugti turtin
gu knygų rinkiniu, kurį tvarkė 
v.s.fil. Dalė Lukienė. Kitas stalas 
buvo papuoštas Laimos 
Simanavičiūtės sukurtais 
papuošalais, o šalia jos, motina 
židinietė Aldona Simanavičienė 
pardavinėjo įvairius tautodailės 
darbus iš Lietuvos. Buvo ir 
židiniečių dovanotų daiktų
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Kaziuko mugės Washingtone darbininkėlės - sesės židinietės: Dalė Lukienė, Stefa Urban, Aldona Kindurienė, Elvyra 
Vodopalienė, Vida Čejauskienė, Danutė Cunningham, Ramutė Aidienė, Regina Galinaitienė, Meilė Mickienė, Janina Cikotienė, 

Irena Jankauskienė, Teresė Landsbergienė.
Nuotr. Meilės Mickienės

prekystalis, prie kurio 
pasikeisdamos dirbo s. 
Aldona Kindurienė, Stefa 
Urban ir Ramutė Aidienė. 
Nemažai pirkėjų turėjo Ina 
Novazelskis, par
davinėjusi įvairius 
audinius iš Lietuvos.

Tačiau didžiausia 
spūstis buvo prie pietų. 
Bilietus kantriai par
davinėjo kasininkės s. 
Irena Jankauskienė ir 
Elvyra Vodopalienė. O 
pietų patiekalai buvo 
tikrai skanūs - barščiai, 
koldūnai, dešrelės 
vaikams. Džiugu buvo ste
bėti, kaip virtuvėje sukosi
skautai ir skautės, ir bandė patarnauti net keliems iš 
karto. Vyriausiu virėju jau keli metai iš eilės yra s.v. 
Algis Šilas. Kartu su juo dirbo s.v. Paulius Lukas, fil. 
Nida Mickutė, ps.fil. Tomas Dundzila, Mya 
Dundzilienė, fil. Laura Lauciūtė, s.v. Tomas Skučas, 
Lora Bačanskaitė ir Joana Orentaitė, o ps.fil. Paulius 
Mickus buvo visur, kur tik reikėjo pagalbos. Matėme jį 
ir stalus dengiant, ir barščius pilant, ir šiukšles nešant, 
ir scenoje loteriją pravedant, o po mugės - ir salę 

Virtuvės personalas: Tomas Dundzila, Paulius Mickus, Paulius 
Lukas, Laura Lauciūtė, Algis Šilas, Lora Bačanskaitė, Nida 

Mickutė ir Mya Dundzilienė.
Nuotr. Elvyros
Vodopalienės
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tvarkant.
Šalia pietų, buvo galima nusipirkti kavos ir kitų 

gėrimų, vaišintis sesių židiniečių tortais ir kitais 
skanumynais. Šį ypatingą stalą, kuris puošėsi ne tik 
tortais, bet ir didžiule gėlių puokšte, jau eilę metų 
sumaniai tvarko ps. Vida Čejauskienė su dukra Kathy. 
Joms į pagalbą atėjo Teresė Landsbergienė. Netoli 
skanumynų stalo buvo parduodama lietuviška duona 
iš "Baltic bakery", 
aguoniniai pyragai ir 
įvairūs gėrimai. Čia 
pasikeisdamos dirbo 
židinietės Ramutė 
Aidienė, Janina Čiko- 
tienė, Danutė 
Cunningham, Aldona 
Kindurienė ir Stefa 
Urban. Paįvairinimui 
buvo ir loterija, 
Reginos Galinaitienės 
kelis metus iš eilės 
sėkmingai tvarkoma, 
kurios bilietus platino 
Stefa Urban ir Meilė 
Mickienė. V.s.fil. 
Meilę Mickienę, kaip 
ir jos sūnų ps.fil. 
Paulių Mickų galėjai 
matyti visur. V.s.fil. 
Meilė Mickienė jau 
eilę metų yra

"Aš visuomet už Broliją!" - s. Irena Jankauskienė ir skautai vyčiai Paulius 
Lukas, Algis Šilas, Tomas Dundzila ir Paulius Mickus.

Nuotr. Elvyros Vodopalienės

Washingtono židiniečių vadovė, o jos padėjėja - ps. 
Vida Cejauskienė. Jos nenuilstamai vadovauja židini- 
etėms, puikiai suplanavo ir daug darbo įdėjo ruošiant 
šią Kaziuko mugę.

Gražus oras sutraukė daug lankytojų. Matėsi 
svečių ne tik iš LR ambasados, bet ir iš Baltimorės, 
Chicagos, Delaware ir kitų vietovių. Bendras žmonių 
susibūrimas ir pabendravimas sudarė labai mielą ir

šiltą aplinką.
Vaikučių klegesys, 
jaunų šeimų džiaugs
mas, rimtos, o kartais 
nerūpestingos 
diskusijos pynėsi į 
bendrą šių metų 
Washingtone 34-tą 
Kaziuko mugės 
pasisekimą. Linkime, 
kad skautės židini
etės, akademikai ir 
skautai vyčiai ir toli
au tęstų šią gražią, 
visiems mums mielą 
tradiciją, ir lauksim 
35-os Kaziuko 
mugės.

Sesė Elvyra 
Vodopalienė

BOSTON

JAV Atlanto rajono 
vadovų posėdis Bostone

ietuvių Skautų Sąjungos Atlanto rajono metinis vadovų,-ių suvažiavimas 
j įvyko šeštadienį, kovo 20 d., Bostone. Suvažiavimo tikslas yra duoti progą 
1 J Atlanto rajono vienetų vadovams ir vadovėms pasidalinti praėjusių metų 

žiniomis ir atsiekimais, ir nustatyti planus ateinančiai vasaros stovyklai. Dalyviai 
buvo iš Boston, Hartford ir Worcester. New York, Philadelphia ir Washington atsto
vai negalėjo atvykti, bet raštu atsiuntė jų veiklos apibudinimą.

Vadovai davė žinias apie savo vienetų metinę veiklą, pasidalino jaunimo 
atsiliepimais apie praėjusią Jubiliejinę stovyklą, išgirdome apie Atlanto rajono pri
tyrusių skautų,-ių ir vyr. skaučių bei skautų vyčių rudeninį suvažiavimą 
"Susipažinkime", ir likom su pilna sauja žinučių apie įvairų darbą Atlanto rajone.
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JAV Atlanto raj. suvažiavimo dalyviai: I-oje eilėje - Joana Šimkienė, Birutė Žiaugrienė, Paulita Alinskienė, Lina Subatienė, 

Rūta Mickūnienė, Eglė Šukienė ir AR Vadė Naida
Šnipaitė. II-oje - Stepas Zabulis, Daiva Kiliulytė, Algis Jalinskas, Gintaras Taoras, Petras Molis, Tomas Stuopis, Romas 

Juozelskis, Saulius Dambauskas, AR Seserijos Atstovė Gloria Adomkaitienė ir Danutė Dilbienė. Ill-oje - Bronius Naras, AR 
Brolijos Atstovas Vytautas Dilba, Algis Adomkaitis, Kazys Adomkaitis. (Trūksta Leono Bernoto)

Nuotr. G.Adomkaitienės

Toliau buvo nutarta, kad ateinanti vasaros stovyk
la vadinsis "Baltija". Ji įvyks 2004 m. rugpjūčio 15-22 
dienomis, Camp Resolute, Bolton, MA. Buvo aptartos 
smulkesnės detalės ir nutarta, kad registracijos lapai 
bus pristatyti vietovėms iki balandžio 10-os dienos, o 
registracija stovyklos iždininkui turės būti grąžinta iki 
birželio 1 d.

GA

"Baltijos" ir "Žalgirio"
tuntai

aziuko mugę lietuvių piliečių klube, Bostone, 
1/ kovo 14 d. suruošė "Baltijos" ir "Žalgirio" tun- 

JL ^.tai. Oras buvo puikus, tai daug žmonių apsi
lankė ir mugė buvo sėkminga.

Prieš mugės atidarymą, tuntų sueigoje 19 sesių ir 
brolių davė įžodžius!

Raudonais kaklaraiščiais pirmiausiai pasipuošė 

naujosios paukštytės: Elytė Auštraitė, Darija Dilbaitė, 
Siga Juozelskytė, Gabrielle Labuskaitė, Alisa Rasytė ir 
Emilija Strazdytė. Visa publika nusišypsojo, kai pri
tyrusios skautės joms sušuko - "How cute!" Aštuonios 
paukštytės tapo skautėmis kandidatėmis - Emilija 
Bakšytė, Lina Baltaitė, Lina Bonda, Lina Neidhardt, 
Rūta Stazdytė, Kristina Šimkutė, Isabella Štuopytė ir 
Laura Šukytė. Skaučių įžodį davė Adelė Bubnytė ir 
Monika Girniūtė, o skautės Audra Norvaišaitė ir 
Kristina Harris tapo prit. skautėmis kandidatėmis. Į 
vyr. skautes kandidates perėjo Liana Bielkevičiūtė, 
Vilija Bizinkauskaitė, Laura Kazakaitytė ir Audra 
Mickūnaitė.

Vilkiukų įžodį davė Andrius Bernotas, Tomas 
Bernotas, Lukas Cepkauskas, Kristofas Staknys, ir 
Gabrielius Žibaitis. Geltonais kaklaraiščiais pasipuošė 
Dainius Kazlauskas, Aric LeBlanc, Oskaras Lisovskis, 
Brendan Lounsbury, Geoffrey MacDonald ir Lukas 
Žibaitis. Sueigos pabaigoje Darius Hickey, Russell 
McDonald, Mukas Neidhardt, Tauras Norvaiša ir 
Vytas Štuopis buvo perkelti į prityrusių skautų kandi
datų eiles.
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Vasario mėn. sueigoje paukštytės planuoja kūrybingus projektus Kaziuko mugei. Monika 
Leveckytė, tara LeBlanc, Gabrytė Grigonytė (stovi), Alisa Rasytė, vadovė vyr.sk. Brigita Rasienė, 
Rėdulė Limantaitė ir d-kė s. Joana Šimkienė.

Nuotr. v.s.fil. Dalios Sodeikienės

Tuntininkai Asta Norvaišienė ir Romas Juozelskis 
pakvietė s. Liną Subatienę atidaryti Kaziuko mugę. 
Sesė Lina daugelį metų ruošdavo vaidinimą Kaziuko 
mugėje, bet dabar dirbs su vyr. skautėmis. Kai juosta 
buvo perkirpta, žmonės pabiro po salę - pirko 
rankdarbius, bandė laimę loterijoje, pietavo ir vaišinosi 
įvairiais tortais.

Šių metų mugei nauja ražisierė Birutė Šležienė 

paruošė įspūdingą spektaklį "Ali Baba ir plėšikai". 
Visi skautai vaidino kaip profesionalai. Mačiusieji tą 
vaidinimą ilgai atsimins įdomius kostiumus, 
beždžionių šokį, plėšikų apgavimą, haremo šokėjas ir, 
svarbiausia, "genie" (Kastyčio Norvaišos) pasirodymą 
scenoje.

Po viso darbo džiaugiamės, kad taip puikiai 
baigėsi mugė. Dėkojame visiems už pagalbą ir paramą.

Karpom spalvingus šalikus Kaziuko mugei: tina Neidhardt, Brigita Alinskaitė, Monika Leveckytė 
ir Alisa Rasytė. Nuotr. v.s.fil. Dalios Sodeikienės
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Kviečiame visus aplankyti Kaziuko mugę Bostone ir 
kitais metais. Jau girdisi šnibždėjimai būreliuose - 
"koks vaidinimas bus ateinančiais metais?" Visi 
nekantriai lauksime žinių.

Vyr.sk.sl. D. Juozelskienė

Kaziuko mugę Bostone atidaro tuntininkas Romas Juozelskis, 
s. Lina Subatienė ir tuntininkė Asta Norvaišienė.

Nuotr. Danos Dilbienės

Rankdarbiai jau padaryti - laukiam pirkėįų: Alėta Juozelskytė, 
Lina Neidhardt, Rėdulė Limantaitė, Gabrytė Grigonytė ir 
Kristina Stuopytė.

Nuotr. si. D. Juozelskienės

Kaziuko mugėje Bostone - haremo šokėjos.
Nuotr. Danos Dilbienės

Skaučiy "Birutės" d-vė prie savo stalo: d-kė 
Rūta Mickūnienė, Sabina Vaičytė, Adelė 
Bubnytė, Monika Girniutė, Sigita 
Pachnavičiūtė, Adrija Vaičiulionytė, Lina 
Juozelskytė, Aurelia Mickūnaitė, Audra 
Norvaišaitė, d-kės padėjėja Dana 
Vaičiulionienė ir Sofia Rasytė.

Nuotr. Daivos Juozelskienės
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Prityrusių skaučių draugovės sesės: Monika Bernotaitė, Liana Bielkevičiutė, Lina Kazakaitytė, Vilija 
Bizinkauskaitė, Laura Kazakaitytė, Audra Mickūnaitė ir vadovė Naida Šnipaitė. Nuotr. Danos Dilbienės

"Ali Baba ir plėšikai" vaidinime - "genie" Kastytis Norvaiša
Nuotr. Daivos Juozelskienės

Virš 40 artistų vaidino "Ali Baba ir 
plėšikai" pastatyme. Čia 
beždžionytės: Kristina Stuopytė, 
Gabrytė Grigonytė, Redulė 
Limantaitė, Monika Leveckytė, 
Brigita Alinskaitė, Lara LeBlanc ir 
Alėta Juozelskytė.
Nuotr. Daivos Juozelskienės
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Gausiame "Žalgirio" tunto 
būryje skauto įžodį davė - 
Geoffrey MacDonald, Dainius 
Kazlauskas, Aric LeBlanc, 
Lukas Zibaitis, Oskaras 
Lisovskis ir Brendan Lounsbury. 
Nuotr. Danas Dilbienės

Vadovas stovykloje

VADOVAMS
Paukštytė vadovei

Švelnia ranka, kaip mama,
Paglostyki mane,
Kai miškas naktį šnara
Ir vaikščioja tamsa.

Tada sapne šypsosiuos,
Suskinsiu žvaigždutes...
Ryte padovanosiu
Vadove, Tau - visas!

Ir.Š.

Stovyklos vadovybės narys yra stovyklautojų 
draugas, vadovas, pavyzdys. Vadovas sugeba paveikti 
jam patikėtus vaikus ar jaunuolius be grasinimų, fizi
nių ar socialinių bausmių. Jam rūpi kiekvieno stovyk
lautojo ugdymas, lavinimas, augimas ir laimė.

Stovyklos vadovybės nario moralė yra be 
priekaištų. Stovyklautojų reikalai ir jų gerbūvis jam 
yra aukščiau už asmeniškus dalykus.

Kur jis būtų, ar ką beveiktų - jis atstovauja stovyk
lą ir stovyklautojus.

Jis mėgsta ir brangina gyvenimą gamtoje, yra 
išmanus ir stengiasi tobulėti tuose dalykuose, kurių 
instruktorium jis yra.

Mokėti paveikti stovyklautojus yra didelis menas, 
vertas laiko ir pastangų. Įgimtų gabumų nepakanka, 
juos reikia gilinti ir plėsti skaitant knygas, pasitarimu
ose su kitais.

Fizinės bausmės yra priešingos skautiško 
stovyklavimo dvasiai ir tik pagilina nesusipratimus 
tarp stovyklautojo ir vadovo. Meilingumu galima 
daug daugiau atsiekti, išskyrus kraštutinius atvejus, 
kai stovyklautojas yra asocialus ir savo blogu 
pavyzdžiu kenkia kitiems.

Geras vadovas yra punktualus. Jis gerbia savo 
padėjėjus, su jais bendrauja. Jis nesudaro vieno 
žmogaus komandą, bet yra stovyklos organizacijos 
dalimi.
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"Rūtos" draugovės Toronte paukštytės su vadovėmis vyr.sk. Vilija Narušyte ir vyr.sk. Kristina Yčaite.
Nuotr. s. I.Meiklejohn

Vadovas ypatingai rūpinasi jam patikėtais stovyk
lautojais, moko juos bendradarbiauti atliekant įvairias 
pareigas, skiria jiems pareigas iš eilės ir duoda gerą 
pavyzdį pats atlikdamas darbo dalį.

Jis stengiasi suderinti ir sujungti jaunimą tartum į 
šeimą, ir jam labiausiai rūpi jų laimė bei pasisekimas.

RAŠYTOJAS JURGIS JANKUS, skautų draugas ir 
skautiškosios veiklos vertintojas, apie skautybę:

"Nė vienas iš skautavusių būrio neišėjo tuščias. 
Vieni išsinešė daugiau, kiti mažiau, bet visi išsinešė 
jaunų dienų bendravimą, bendrai darytus gerus dar
bus, smagias iškylas, dainas ir šnekas prie liepsno-

Vadovas yra lanks
tus—pritaiko užsiėmi
mus prie žmogaus-skau- 
to, nes jis žino, kad sto
vyklautojui yra svarbu 
ką nors išmokti, tinka
mai įsisavinti.

Jis stengiasi vado
vauti tokiu būdu, kad 
stovyklautojas išgyventų 
buvimą—stovyklavimą 
gamtoje pilna žodžio 
prasme ir jo asmenybė 
atitinkamai ugdytųsi.

(Ištraukos iš JAV 
Vidurio rajono 1999 m. 
"Ateities Aidų" stovyklos 
taisyklių)

"Baltijos" tunto, Bostone, paukštytės Alėta Juozelskytė, Alisa Rasytė, Darija Dilbaitė, Emilija 
Strazdytė, Gabrielė Labuskaitė, Elytė Auštraitė, Siga Juozelskytė. Vadovės - Vida Strazdienė, 

Brigita Rasienė ir d-kė Joana Šimkienė.
Nuotr. Daivos Juozelskienės
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jančio laužo, bendrus atsisveikinimus nakties poilsiui 
ir rytmetinius švilpukus keltis, rodos, iš ką tik įšildyto 
miegmaišio. Išsinešė ir daugelį kitų, net labai subtilių, 
prisiminimų, kuriems aptarti dar ir žodžio kalboje 
nėra. Bet to žodžio jiems ir nereikia. Jie įstringa 
sąmonėn, pasąmonėn ar širdin (vadinkite kaip norite) 
ir ištveria visą žmogaus gyvenimą. Tuos prisiminimus 
tebeturi ir tie, kuriuos dėl daugybės gyvenimo pokštų 
net laikome lietuvybei jau nubyrėjusiais. Jaunystės 
bendrų pergyvenimų niekas negali užmiršti."

("Skautų aidui" šią ištrauką atsiuntė v.s. Sofija Jelionienė.)

Prieš 20-30 metų po vienos Tautinių šokių šventės, 
Rako stovyklavietėje kartu su Chicagos skautų tuntais 
stovyklavo tautinių šokių šokėjai iš Argentinos. 
Jaunimui labai patiko jų šokamas tango ir argen
tiniečių dainos. Didžiojo laužo metu, visa svečių grupė 
išėjo šokti tango. Vyrukai, prieš šokant (pagal seną 
paprotį), užsidegė cigaretes. Ir girdim vieną vilkiuką - 
" no smoking in stovykla!"

LIETUVOS SKAUTŲ ORGANIZACIJOS
v.s.fil. Kęstutis Ječius

ries kiek laiko "Draugo" dienraščio skautų skyri- 
|_>Juje, s.v. Romualdas Tupčiauskas paminėjo, kad 

JL šiuo metu Lietuvoje veikia net 12 skautiškų orga
nizacijų. Skamba, kad jos auga kaip grybai, kaip 
Lietuvos politinės partijos. Panorau sužinoti kas yra 
tos 12, nes žinojau tik šešias.

Pasidalinsiu ką sužinojau. Duomenų negaliu 
patikrinti, tačiau pasitikiu gauta informacija. Tikiuosi, 
kad kiti šią informaciją papildys ar pataisys. Gal pačios 
veikiančios organizacijos su laiku save apibūdins. 
Paminėsiu veikiančių organizacijų pavadinimus, kas 
joms vadovauja ir maždaug kiek narių kiekviena turi.

LIETUVOS SKAUTIJA. Tarybos pirmininkas 
Giedrius Vaidelis. Pirmijai vadovaus fil. Gražina 
Kačergytė. Maždaug 3,000 narių. Pagrindinai veikia 
rajonais. Veikia mišrūs vienetai. Nėra brolijos, seserijos 
ar akademikų kaipo atskirų šakų. Organizaciją admin
istruoja Pirmija, kuri susideda iš vyriausio skautininko 
ar skautininkės, pavaduotojo ar pavaduotojos, sekreto
riaus, iždininko, programos, mokymų, ryšių su užsie
niu ir suaugusiųjų skautybėje skyrių vadovų. Pirmijos 
pirmininką renkasi ir kviečia Tarybos pirmininkas. Jo 
pasirinkimą tvirtina taryba. Pirmijos pirmininkas for
muoja visą pirmiją. Lietuvos Skautija yra pasaulio 
skautų organizacijos WOSM narė. Pagrindinė būstinė 
Kaune. Vilniuje veikia LS skautų centras, kuriam 
vadovauja fil. Jolita Buzaitytė Kašalinienė. Jei Pirmijos 
pirmininkas yra vyras, tai jo pavaduotoja yra moteris, 
arba atvirkščiai.

LIETUVOS SKAUTŲ SĄJUNGA. Tarybos 
pirmininkas j.s. Henrikas Glosas. Maždaug 300 narių. 

Organizacinė struktūra beveik tokia pati, kaip 
Lietuvių skautų sąjungos. Gruodžio mėn. suvažiavime 
dalyvavo 32 delegatai turintys teisę balsuoti. Išsirinko 
24 asmenų tarybą. Jaunimas dalyvavo kaipo svečiai. Ir 
toliau veikia "Basanavičiaus akademinė draugovė", 
kuri susideda iš "vyresniųjų" skautų ir skaučių 
akademikų.

LIETUVOS SKAUTŲ SESERIJA. Jai vadovauja 
v.s.t.n. Stefa Gedgaudienė. Joje apie 150 narių. Dažnai 
reiškiasi spaudoje, "Drauge".

LIETUVOS NACIONALINĖ EUROPOS SKAU
TŲ ASOCIACIJA. Jai vadovauja Daiva Nakrošienė ir 
Kornelijus Liutkus. Apie 200 narių. Yra Europos 
Skautų Federacijos narė. Šią grupę remia Prancūzijos 
katalikų skautų sąjunga. Būstinė Vilniuje. Skautauja 
trijose amžiaus grupėse: -8-12 m. - vilkiukai ir vilk- 
iukės, 12-16 m. - skautai ir skautės, nuo 16 metų - vyči
ai ir vyr. skautės. Remiasi Baden Powell ugdymo 
metodu, vieningos Europos idėja ir įsitikinimu, kad ją 
suvienyti gali tik krikščionių tikėjimas. Kiek žinau, 
veikia panašiai kaip BSA. Turi gražių leidinių. 
Dalyvauja Lietuvos ir tarptautinėse stovyklose.

STUDENTŲ SKAUTŲ ORGANIZACIJA. Vado
vauja fil. Jurgita Karpavičiūtė. Ji buvo išeivijos 
akademikų iškviesta dalyvauti "Karaliaus Mindaugo" 
Jubiliejinėje stovykloje Kalifornijoje. Turi apie 250 
narių. Skyriai veikia Kaune, Vilniuje, Šiauliuose. 
Skyrius kuriasi ir Klaipėdoje. Tai yra Lietuvos akadem
inis skautų sąjūdis, bet to vardo negali naudoti, nes jis
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yra užregistruotas Lietuvos skautų sąjungoje. Šią 
organizaciją sudaro Akademikių skaučių draugovė, 
Korporacija VYTIS ir Filisterių sąjunga.

JŪRŲ SKAUTAI "DIVYTIS". Vadovas j.s. 
Algimantas Malkevičius. Turi apie 350 narių. Centrinė 
būstinė Kaune, tačiau turi savo vienetų Marijampolėje, 
Panevėžyje ir kitur. Kai kurie DIVYTIS jūrų skautų 
vienetai priklauso ir Lietuvos skautijai. 1996 metais 
buvo prisijungę prie Lietuvos skautijos, bet po poros 
metų vėl atsiskyrė. Kodėl, nežinia. Brolis Algimantas 
Malkevičius anksčiau nepaprastai daug rašydavo ir 
stengėsi įtikinti, kad jūrų skautai turi veikti savistovi
ai. Gal jie atsilieps.

KLAIPĖDOS JŪRŲ SKAUTAI. Vadovas 
Vytautas Šliogeris su 50 narių. Nežinia ar jie įsiregis
travę Lietuvos Respublikoje ar Klaipėdos mieste.

ŽEMAITIJOS SKAUTAI. Vadovas Arturas 
Vyšnevskis su apie 100 narių. Pagrindinai veikia 
Mažeikiuose. Energingas vadovas, kuris bendradar
biauja su viena Anglijos skautų grupe. Veikia nuo 1989 
metų. Veikla apima Telšių ir Šiaulių apskritis. Užsireg
istravę Mažeikių rajono savivaldybėje. Yra Pasaulio ir 
Nepriklausomų Skautų organizacijų asociacijų nariai. 
Kartu su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis 
vykdo socialinius, kultūrinius ir kitokius projektus. ZS 
skiria didelį dėmesį praktiniam mokymui - žygiams, 
stovykloms, savaitgalinėms išvykoms.

KRIKŠČIONIŲ SKAUTŲ DRAUGOVĖ. 100 
narių, vadovauja Neringa Čiukšienė. Vienu metu, dar 
Stefai Gedgaudienei vadovaujant LSS antrai grupei, 
kuri niekad neišvydo pasaulio, Neringa buvo, berods, 
Stefos "dešinioji ranka".

LIETUVOS SUAUGUSIŲ SKAUTŲ BENDRIJA. 
50 narių, vadovauja s.v. Romualdas Tupčiauskas. Jis 
šią grupę ir įkūrė. Suorganizavo ir pravedė vyresnių 
skautų tarptautinę stovyklą Lietuvoje. Romualdas 
savo laiku leido "Lietuvos Skautų Aidą".

HERCERIAI - LIETUVOS LENKŲ SKAUTAI. 
Jų vadovas Henryk Blažkevič. Apie 300 narių. Apie jų 
veiklą neteko nieko girdėti. 1996 m. buvo kviečiami 
įsijungti į Lietuvos Skautijos gretas. Deja, 
neįsijunė.Dalyvauja Lietuvos skautų renginiuose.

VISAGINO RUSŲ SKAUTAI. Vadovė Olga

Trefilova. Berods turi apie 100 narių. Daugiau žinių 
nėra.

Pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, kiekviena 
organizacija, veikianti daugiau negu dvejose apskri
tyse, turi būti užsiregistravus LR Teisingumo minister
ijoje. Organizacija, veikianti tik vienoje ar dvejose 
apskrityse, registruojasi apskrities savivaldybėje. 
Organizacija turi pristatyti savo nuostatus, pavadin
imus ir atributiką. Jokia kita organizacija užregistruo
tais pavadinimais ir atributika negali naudotis. 
Panašiai kaip JAV "copyright laws".

Pagal asmeninę patirtį, nors skautų organizacijų 
vadovybės ir vyriausybės nepalaiko artimų, ar bet 
kokių ryšių, skautų vienetai bendrauja ir dalyvauja 
varžybose bei stovyklose. Lietuvių skautų sąjungos 
Europos rajono skautai Anglijoje palaiko labai artimus 
ryšius su Lietuvos skautais. Pavieniai asmenys ir kai 
kurie išeivijos vienetai vis remia Lietuvos skautus. Jei 
mūsų vyresnieji vasaroja Lietuvoje, tai uniformuoti vis 
aplanko Lietuvos skautų stovyklas. Gaila, kad pasku
tinioji LSS vadovybė JAV neišvystė artimesnių ryšių su 
Lietuvos skautais, nors 1996 metais pripažino Lietuvos 
Skautiją kaipo pagrindinę Lietuvos skautų organizaci
ją. Šiuometinė vadovybė po truputį ryšius atnaujina, 
po truputį susirašinėja ir gal net finansiniai paremia LS 
veiklą. Artimi ryšiai yra naudingi abiems kraštams, 
nes ir mes daug galime pasimokyti iš Lietuvos skautų.

v.s. Feliksas Mockus iš Toronto praėjusią vasarą aplankė skau
tus Upninkuose. Nuotraukoje brolis Feliksas su Upninky gim
nazijos direktore ir skautŲ,-iy vadove s. Danguole 
Vasiliauskiene. '
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1953 m. („Musų Vytis")

llinois universiteto Čikagos skyriuje Navy 
| Pier įsteigtam Lithuanian Club, universite- 

JLto vadovybė suteikė oficialų pripažinimą. 
Klubui dabar priklauso apie 60 narių, o jo 
valdybą sudaro: pirm. junj. R.Babickas, 
vicep.junj. K. Mikėnas, sekr.-ižd. 
D.Dirvianskytė, nariai senj. P.Vadopalas ir 
R.Gaška. Tai pirmas lietuvių studentų viene
tas, veikiąs oficialiai JAV universitete.

Adelaidėje, Australijoje, sudarytas skautų 
tėvų komitetas, kurio tikslas remti 
skautiškuosius vienetus. Neseniai čia 6 
skautės kandidatės ir 5 skautai kandidatai 
davė skauto įžodį. Nuotaikingą lauželį 
pravedė ps. Užubalis.

Belgijoje nebedaug lietuvių beliko, bet 
vienos šventės proga Lieže dar pasirodė lietu
vių skautų uniformuota skiltis, suvaidinusi 
porą vaizdelių.

Ps.G.Diržienės rūpesčiu, Venecueloje 
buvo sušauktas lietuvių skaučių sąskrydis.

Musų skautai vyčiai Šveicarijoje
(ištraukos iš s.v.sl. Ap.Skopo rašinio, red.) 

i ■ -jarptaudniame V-ame skautų vyčių 
sąskrydyje ("Rover-Moot 1953, 

JL Kandersteg") Šveicarijoje, lietuvius 
skautus vyčius reprezentavo 6 skautai vyčiai 
iš Diepholzo, Vokietijos. Sąskrydyje dalyvavo 
per 5000 skautų vyčių.

Kadangi lietuviai skautai nėra registruoji 
Tarptautiniame Skautų Biure, tai ir šį kartą 
teko prisiglausti po vokiečių vėliava ir tik jų 
kontingento ribose. Nuvykę vieton, išsikovo
jome teisę dėvėti savas uniformas, dešimtuko 
ribose įsikurti lietuvišką stovyklavietę, savo 
rajone iškelti trispalvę, ir atidaryti parodėlę. 
Trūko tik mūsų trispalvės prie vyriausios 
skautų būstinės ir suskausdavo širdis, neran
dant tarp daugybės vėliavų mūsiškės. Ir 
nenorint skverbdavosi mintis, kad ir skauty- 
bė yra surišta ir negali išsisukti iš politinių 
kombinacijų tinklo.

Šveicarų skautai kiekviename žingsnyje 
stengėsi mums padėti. Visi domėjosi ir mūsų 
maža, bet skoninga ir turtinga parodėle. 
Kasdien aplankydavo šimtai žmonių.

Nors ir menkutis mūsų būrelis, bet suge-
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bėjome į laužų programas įsisprausti ir 
pademonstruoti mūsų tautinius šokius ir 
kostiumus. Mums sekėsi. Vieną vakarą 
atvyksta Berno radiofono atstovas rinkti 
dainų. Turėjome laimės ir mes sudainuoti 
vieną skautišką dainelę ir lietuvių skautų 
vardų išreikšti šveicarų tautai padėką už 
mūsų reikalų supratimą.

Dešimties dienų bėgyje mus jau žinojo 
visa stovykla. Griežtai mums buvo uždrausta 
nevesti propagandos. Bet argi galėjome nepa
pasakoti kitiems apie mūsų tautos nelaimę? 
Kaip galima nutylėti tas mums daromas 

baisias žaizdas? Netylėjome, ir kiekviena 
proga, ar kas įdomavosi ar ne, pasakojome.

Apleidę Kanderstegą, vykstame į 
pietus. Lausanne vyksta tarptautinis skautų 
vyčių turnyras, kuriame dalyvaujame ir mes. 
Dalyvauja 8 krepšinio komandos: 3 šveicarų, 
2 belgų, 1 australu, 1 turkų ir mes. Mums teko 
IV-ji vieta.

Po keturių metų gal vėl kuris iš mūsų 
turės progos nuvykti į naują skautų vyčių 
sąskrydį, bet jau gal ne po svetima vėliava, o 
tik po sava trispalve, kaip lygiateisiai nariai 
pasaulinės skautų vyčių šeimos.

TĖTI!

Štai aš, Tėti, vaikystės Tavo sode, 
Tarp žydinčių baltų obelų žiedų..1. 
Tu tarp tėvų, seserų ir brolių žaidi 
Bemėtydamas į kūdrą akmenėlius!

Aš pasiilgau, Tėti, Tavo rankų, 
Su mylinčia tėviška jautra!
Ir tik kapuos prie kapo šalto, 
Sustingęs rymau ties galva Tava!

Tavęs labai, labai man trūksta, 
Taip trūksta, kad net apsakyt sunku...
Ir, kai paukštelis, kažkur į langą trenkias, 
Tu išeini, palikęs mane vienaty!

Atleiski man, gal aš kažkur buvau negeras, 
Gal aš tariau visai kitus žodžius.
Ir tik Tava tauri širdis atleisti gali, 
Atleist, kur aš buvau net neteisus...!

Kazimieras Liaukas
Vilnius
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KIENO ČIA VARDAS?

Parašyk tinkamus žodžius šitam žaidimėly, o jų numeruotas raides surašyk 
apatinėj eilutėj.

Kieno čia vardas?

2004 GEGUŽĖ-BIRŽEL1S 35 SKAUTŲ AIDAS

37



LIETUVOS MIESTŲ KRYŽIAŽODIS

Miestų / miestelių vardai yra nuo 5 iki 12 raidžių ilgumo

5
Utena 
Kelmė

6
Alytus 
Kaunas 
Šilutė 
Trakai 
Šakiai 
Biržai

7
Vilnius 
Teisiai 
Ukmergė 
Tauragė 
Palanga 
Juodupė
Zarasai

8
Klaipėda 
Šiauliai
Rokiškis
Joniškis

9
Raseiniai 
Kėdainiai 
Mažeikiai 
Jurbarkas 
Tytuvėnai 
Panevėžys 
Birštonas
Pakruojis 
Širvintai
Skapiškis

10
Elektrėnai

11
Marijampolė
Radviliškis

12
Druskininkai
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"Skautu aido" rėmėjai

Aukos:
$20.00 Vyr. skaučiy židinys "Vilija", New York
$25.00 v.sl. Stasė Korres, savo, žiauriai komunisty nukankinto,

Tėvelio Stepo Vasausko atminimui
$30.00 v.s. Alfa Pažiurienė, Oak Park, CA
$30.00 Genovaitė Kaufmanas, Springfield, VA
$50.00 Danutė Jankienė, Redford, Ml
$50.00 v.s.fil. Nijolė Kersnauskaitė, Euclid, OH
$50.00 Hartfordo, CT, skautai ir skautės
$50.00 Hamiltono "Šatrijos Ragany" būrelis

Garbės prenumeratos:
s. Zenonas Dučmanas, Wickliffe, OH
v.s. Alfa Pažiurienė, Oak Park, CA
Genovaitė Kaufmanas, Springfield, VA

Visiems nuoširdus ačiū!
v.s.Albina Ramanauskienė

"Skautų aido" administratorė
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SKAUTŲ AIDAS 
4613 W 106TH PLACE 
OAK LAWN IL 60453-5246

ALp(LK)3083 
2004uNr.3

Lith World Co 
5620 S CLAREMONT AVE 
CHICAGO IL 60636-1039
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