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as jo nežino, kas juo neina. Tačiau 
skautui jis yra labiau žinomesnis ir 

JL^Kd augiau reikšmingesnis negu kitiems. 

Ne be reikalo skautas turi kelionės lazdą, kuri 
jam pačiam padeda keliauti ir taip pat prime
na pareigą kitus saugiu keliu vesti.

Skautas mėgsta keliu smagiai žygiuoti ir 
linksmai dainuoti. Ir kaip įvairus yra tas 
kelias! Štai žiūrėk: čia jis tiesiai kaip strėlė 
kyla į kalną; čia jis staigiai ar pamažu 
leidžiasi pakalnėn; čia jis grakščiai vingiuo
jąs! tarp slėnių ir ežerų; čia jis vėl kaip neap
matoma tiesi juosta išsitiesia ir susilieja tolu
moje su melsvuoju dangaus skliautu.

Kokį tikslą turi kelias? Vesti žmones ten, 
kur jie nori eiti. Ir jis tai daro kiekvienam be 
išimties, nuolatos ir ištikimai, nelaukdamas 
padėkos ar pagyrimo iš tų, kurie juo eina.

Yra ir kitas kelias, kiekvieno žmogaus 
kelias - gyvenimo kelias. Jis yra ilgas ir įvai
rus. Jis tęsiasi per visą gyvenimą ir veda į 
beribę amžinybę, kurioje jis, koks ilgas ir 
bebūtų, dingsta kaip mažas vandens lašelis 
milžiniškoj jūroj.

Kad žmogus nepaklystų, ant kelio, 
paprastai, stovi kelrodžiai, kurie nurodo 
kryptį.

Ant mūsų gyvenimo kelio toks kelrodis 
yra tikėjimas. Jo laikydamasis, keleivis 
nepražus. Todėl ne be prasmės prie mūsų 
laisvosios tėvynės kelių ir kelelių stovėjo 
kryžiai, rūpintojėliai, smuikeliais vadinami. 
Jie mums primindavo Tą, kuris atidarė 
žmonijai naują kelią ir tai didžia kaina, būtent 
- kryžiaus kaina.

LSS Tarybos Pirmija ilgametį Lietuvių Skautų 
Brolijos darbuotoją v.s. Ramūną Bužėną 

apdovanojo Geležinio Vilko ordinu.

Ilgiausių skautiškų metų
Broliui Ramūnui!

Kaip sunkus ir bebūtų kartais šis gyveni
mo kelias, jis visuomet bus lengvai įveikia
mas, jei mes žinosime, kad jis veda į laimę. O 
tas mūsų gyvenimo kelias yra pagaliau ne kas 
kita, kaip Tas, Kuris yra pasakęs: "Aš esu 
kelias, tiesa ir gyvenimas... Kas seka mani
mi, tas neklaidžioja tamsybėse."

2004 LIEPA-RUGPJŪTIS SKAUTŲ AIDAS
Lietuvos \ 

nacionalinė 
M.Mažvydo 
\ biblioteka;
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PAŠTO DĖŽUTĖ

Žurnalas "Skautų aidas" - nuostabus. Pastebėjau, 
kad daug kas rašo pasidalindami savo žiniomis skau
tiškoje veikloje.
Labai nuoširdžiai dėkoju v.s. Albinai ir v.s. Liudui 
Ramanauskams už galimybę skaityti "Skautų aidą" ir 
laikraštį "Draugą". Jais dalinuosi su mano bičiuliais, 
po to dažnai kalbamės ir aptariam.
Gavau laišką iš Prezidentūros darbuotojos Kaune. 
Siūlo dalyvauti prez. A.Smetonos 130 metų 
Jubiliejiniame paminėjime ir pasidalinti prisiminimais, 
kai jį sveikinau būdama paukštytė. Jei būsiu gyva 
rugpjūčio 10 d. - dalyvausiu.

Sveikinimai visiems Sesėms ir Broliams.
v.s. Alina Dvoreckienė

Vilnius

Ruošiuosi Gintaro ir Ąžuolo Mokyklų stovyklai, 
kuri įvyks liepos pradžioje. Surinkau "Leave No Trace" 
principų medžiagą, kurią dar turiu tinkamai paruošti 
ir pristatyti kursantams stovyklos metu. "Leave No 
Trace" principai bando patarti kaip tinkamai elgtis 
gamtoje.
Sėkmingai baigėme mūsų kelionę. Per devynias dien
as, nešdami kuprines, nuėjom per visą Shenandoah 
National park, apie 105 mylias. Nuostabi Dievo 
gamta! Budėkime!

Tomas ir Mya Dundzilai

Enclosed please find a bequest in the amount of 
$300.00 to your fine publication by the late Miss 
Stefania Radzevičius.

Sincerely,
Algis Širvaitis Cleveland

Nuoširdus ačiū sesei Albinai už man siunčiamą 
"Skautų aidą". Gaunu visus man siųstus "Skautų 
aido" numerius, tik siunčiant ne voke, jie būna šiek tiek 

aplamdyti.
Sulaukęs "brandaus" amžiaus, dalyvauju tik 

Sydnėjaus skautų židinio veikloje. Skaitau ir džiaugiu
osi sesės Dovilės skautų veiklos aprašymais Sydnėjųje, 
spausdinamais "Skautų aide" ir "Mūsų Pastogėje". 
Linkiu Jums sėkmės, ištvermės gyvenime ir darbuose, 
tvarkant "Skautų aido" administracinius reikalus. 
Priedas: 50.00 dol. čekis. Budžiu!

v.s. J. Zinkus
Australia

Siunčiu trumpq straipsnelį. Jūsų redaguojamas 
"Skautų aidas" įgavo naują "išvaizdą", kuri daugiau 
patraukia jaunuosius skaitytojus, o gal tik lapų varty
to jus.

Sėkmės Jums ir Dievo palaima tebūna su Jumis.
v.s.fil. Antanas Paužuolis

Chicago

Vakar prastūmiau paskutinį egzaminą, o šiandien 
Romoje beprotynas. Niekas nežino kas veiks, kas ne, 
nes čia vieši Vašingtono Baltųjų rūmų šefas.

Grįžęs į Lietuvą, vėl turėčiau dirbti Telšių vyskupijos 
jaunimo centre ir kartu dėstyti Telšių kunigų seminar
ijoje ir Klaipėdos universitete. Tikiuos, kad visi manęs 
laukiantys darbai nesutrukdys rasti laiko ir skautams.

Maldos vienybėje - 
br. Vilius

Roma

Siunčiu Jums a.a. Petro Butėno nekrologą. Jis buvo 
geras skautininkas ir vadovas. Siunčiu ir nuotrauką, 
kurią jo dukra norėtų gauti atgal.
Linkiu geriausios sveikatos šviečiant mus gražiu bei 
patraukliu ir visuomet laukiamu "Skautų aidu".

Feliksas M.
Toronto
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ATEITIS DABARTYJE
Česlovas Senkevičius

alikti pasaulį geresnį negu jį radome - tai 
j ^/skatina ne vienas mąstytojas, kreipdamasis 

JL ypač į tuos, kuriems rūpi augančių kartų 
pasaulėžiūra. Mintis apie šviesesnį rytojų tampa 
uždegančiu ir šviečiančiu žiburėliu - kas gi nenorėtai 
palikti pėdsaką žmogaus, prisidėjusio prie didesnių 
išliekančių darbų, svarbių tautos ar net ir visos žmoni
jos ateičiai.

Pasaulėžvalgos formavimo užmojuose betgi nėra 
lengva prieiti prie pagrindinio klausimo: o kas gi yra 
tasai šviesesnis rytojus? Klausdami sulauktume įvairi
ausių atsakymų. Sakykim, eiliniam amerikiečiui 
šviesesnis rytojus vaidenasi susikurtoje ribų netur
inčios medžiaginės gerovės vizijoje, o trečiojo pasaulio 
žmogui visų svajonių išsipildymas gali būti - emi
gracija į Ameriką. Vienam šviesesnis rytojus - tai visko 
perteklius, kitam - širdžių kalba. Vieni gali tikėtis 
ateisiančio teisingumo, taikos ir ramybės, kitiems 
pasiekta garbė yra viskas. Kas ir ko belauktų, apie ką 
besvajotų, vienas dalykas yra tikras: kiekvienas rytojus 
atsiranda šiandien.

Palikti geresnį pasaulį yra ne kas kita, kaip rimtai 
ir realiai žiūrėti į bėgantį laiką, girdėti kone kiekvieną 
tvinksinčią sekundę, jausti būtinumą nedaryti nieko 
rytoj, ką galima atlikti šiandien. Laimingi tie, kurie 
sugeba krutėti kaip skruzdėlės, nešti šapelį po šapelio, 
neužsimojus vienu sykiu supilti milžinišką kalną. Ir 
tautos, kurių žmonės įpratę būti "amžinai" užsiėmę, 
didelės jos ar mažos, visam pasauliui duoda toną, 
kuria ateitį ir šviesesnį rytojų. Per kasdieninį 
krutėjimą, atliekant kad ir mažiausius uždavinius, 
išugdoma patirtis ir reikšmingi įpročiai. Todėl jau nuo 
mažens reikia išmokti naudotis tuo stebuklingu recep
tu, kur ir kiekvienas mažas dalykėlis virsta dideliu, jei 
jis padaromas gerai, nepaliekant spragų, kurių kiti 
praeiviai gal nė nepastebi.

Kaip visa tai įskiepyti jaunajai kartai, nėra vien šių 
dienų galvosūkis. Visais laikais jaunimo ugdymu 
besirūpinančiose sistemose buvo pabrėžiamas pozi
tyvus auklėtinių aktyvumas, individuali iniciatyva ir 
dienotvarkių reikšmė. Kitas klausimas būtų - kam ir 
kaip visi tie dalykai sekėsi. Tą klausimą aptariant būtų 
galima pririnkti įvairiausių priežaščių nesėkmėms 
nušviesti. Tačiau pastarosios negali virsti stabdžiais, 
trukdančiais siekti principų įgyvendinimo. Jei kas 
sunkiau įveikiama, nereiškia, kad to ir nebereikia. 
Siekių atsisakymas veda į sustingimą, kai labai daug 

svajojama, bet mažai bepadaroma. Tų dalykų normav
imui reikalingas atidesnis savęs pažinimas, atvira 
savikritika.

Jei šiuo klausimu būtų renkamos nuomonės apie 
išeivijos jaunimą, ką galėtume pasakyti? Pirmiausia - 
jaunimas yra jaunimas: augantys ir bręstantys žmonės 
turi ne vieną bendrą bruožą, kad ir kokiame pasaulio 
kampe jie begyventų. Tačiau labai gausu ir 
skirtingumų, atsirandančių dėl ugdymo, kultūros, 
papročių ir aplinkos poveikio. Mūsų išeiviškasis jauni
mas būdingas ir savitas dviejų gyvenimų derinimu. 
Lietuvybės išlaikymas išeivijoje buvo ir yra vienas iš 
didžiausių bendrų rūpesčių. Džiaugiamės lietuviškai 
kalbančiu, mąstančiu ir gyvenančiu jaunimu. 
Aukštesnį lietuviškumo laipsnį pasiekusius pagrįstai 
laikome pavyzdžiu. Yra ko džiaugtis ir didžiuotis. 
Nereikėtų betgi pamiršti, kad šalia gerų lietuvių reikia 
ir tvirtų asmenybių, reikalingų tautai ir žmonijai. 
Negausiai lietuvių tautai reikia vis daugiau švyturių, 
šviečiančių dabartyje į ateitį.

(Iš knygos "Penki taškai")
Nuoširdus ačiū v.s. Česlovui Senkevičiui, pasidali

nusiam su mumis jo nauja knyga "PENKI TAŠKAI". 
Tai - kalbos ir spaudos metams paminėti leidinys. 
Tiražas 300 egz. Išleista 2004 m. Toronte.

"Tėviškės žiburių" redaktorė Ramūnė Sakalaitė- 
Jonaitienė taip apibūdino šią knygą:

"Išeivijos spaudoje savo apsakymais, publicistika bei 
vedamaisiais daugeliui yra žinomas beletristas, redaktorius 
Česlovas Senkevičius. Lietuvoje 2000 m. išleistas jo 
apsakymų rinkinys "Ketvirtoji upė", o Kanadoje 2004 m. - 
"Penki taškai". Tai žiupsnelis vedamųjų, kuriuos jis rašė 
pradėjęs dirbti redaktoriumi "Tėviškės žiburiuose" 1989 m. 
Šioje knygoje - įžvalgos, nuotaikos ir nuomonės Lietuvai 
atgaunant nepriklausomybę ir jau ją atstačius, o taip pat 
mąstymai apie gyvenimą, jo vertybes bei nuosmukius. 
Autorius savo kūrybingu stiliumi ir jam būdinga raiška 
išsako gilias mintis, kokias kasdienybės raidoje vargu ar 
būtume patys gvildenę."

v.s. Česlovas Senkevičius tituliniame knygos pus
lapyje rašo:

Sutirpo dienos toliuose,
Dešimtmečiai taškais pavirto...
Dar kiek - ir viskas atsitolins,
Teliks taškelis, Dievo skirtas...

2004 LIEPA-RUGPJŪTIS 3 SKAUTŲ AIDAS

5



LSB ir LSS vadijų akivaizdinis suvažiavimas

Skaučiy Seserijos vadijos narės suvažiavime Lemonte: ps.fil. O.Gecevičienė, ps.fil. R.Ozers, j.s.fil. 
R.Kirkuvienė, s.R.Conklin, ps.fil. A.Baukutė-Rukuižienė, VS v.s. D.Trakienė, ps. P.Alinskienė, j.s.fil. 
T.Chiapetta, v.s. I.Markevičienė, j.s.fil. V.Rimeikienė, ps.fil. V.Brazaitytė, VSP s. J.Valle, v.s.fil. 
D.Kasputienė.

.m. balandžio 24-25 d.d. Lemonte, IL, įvyko 
Lietuviu Skautų Brolijos ir Lietuvių Skaučių 
Seserijos vadijų akivaizdinis suvažiavimas. 

Šeštadienį, bal. 24 d. posėdžiai vyko Ateitininkų namu
ose. Pilna darbo diena. Iš toli atvykusius bendram
inčius apkabinti buvo laiko tik iš ryto prie kavos ir 
trumpai per pietus. Labai plati suvažiavimo darbot
varkė.

LSB posėdį pradėjo Vyr. Skautininkas v.s.fil. Romas 
Rupinskas, sveikindamas atvykusius ir ypač tuos, 
kuriems buvo ilgas kelias iki Chicagos - LSS Tarybos 
nariams (Brolijos sąrašu) ps.fil. Gražučiu! Matučiui iš 
Texas, v.s. Broniui Narui iš Massachusetts, Brolijos 
iždininkui v.s.fil. Kaziui Matoniui iš Arizonos, 
Kanados rajono Atstovui v.s. Romui Otto, Ramiojo 
vandenyno rajono Atstovui s.fil. Vyteniui Vilkui, v.s.fil. 
Albinui Šėkui iš Los Angeles, Ąžuolo vadovų 
Mokyklos vedėjo pavaduotojui ps.fil. Tomui Dundzilai 
iš Virginia.

Pirmasis darbotvarkės punktas - LSB Užduotis 
2003-2005 metams. "Mūsų svarbiausia užduotis yra 
mūsų jaunimas ir jų vadovai. Esu nustebęs, kiek daug 

turime jaunimo! Vien dėl jų verta dirbti. Ir prašau, 
darant sprendimus, atkreipti dėmesį į tai kas yra svar
bu jaunimui ir jų vadovams, o ne kas mums 
asmeniškai patinka ar nepatinka", sakė Vyriausias 
Skautininkas ir tuo pačiu pagerbė v.s.fil. Kazį Matonį 
įteikdamas dovaną už puikiai pravestą Brolijos pas- 
tovyklę Jubiliejinėje "Karaliaus Mindaugo" stovykloje 
ir prisegė Ordiną už Nuopelnus ps.fil. Tomui 
Dundzilai, Jubiliejinėje stovykloje įveikusiam sunkias 
programų koordinatoriaus pareigas.

Lietuvių skautų sąjunga gyvuoja 85 metus. Pagal 
šūkį Dievui-Tėvynei-Artimui bei skauto įstatus, jau yra 
nusistovėjusi tvarka, papročiai, įvairūs nuostatai ir reg- 
uliaminai. Organizacija yra JAUNIMUI, o jis ir gyveni
mo aplinkybės keičiasi. Tai auklėtojų ir vadovų pareiga 
savo darbą atlikti kruopščiai ir laiku. Posėdžiui 
prasidedant, VS ir pavaduotojas s. Edis Leipus visiems 
išdalino po didžiausią pluoštą įvairių nuostatų, regu- 
liaminų, taisyklių. Dauguma darbo jau buvo atlikta 
atskiruose pasitarimuose, komisijose, o šiame 
suvažiavime reikėjo užbaigti viską suderinti, oficialiai 
priimti. (Pastaba: kai kurie Brolijos ir Seserijos vadijų
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priimti reguliaminai įsigalioja LSS Tarybos Pirmijai 
patvirtinus.)

Rūpestis uniformomis. Kur ir kokias lengviau 
įsigyti, kad ir tėvams našta palengvėtų. Kuri spalva 
darbo (iškyloms, stovykloms) marškinėliams vasarą 
tinkamiausia, kokios spalvos kojines skautai mūvėtų 
prie mėlynų kelnių? Vienintelės Skautų Brolijos vadijos 
sesės, j.s.fil. Taiydos Chiapetta, JAV Vidurio rajono 
Atstovės nuomonė - baltas! "Iš patirties su jūrų 
skautėmis, žinau, kad einant mišku, kai įsikabina kokia 
erkė - ant baltų kojinių tuoj matosi." Brolijos vadijos 
nariai pritaria VS žodžiams - "lietuvis skautas dėvi 
lietuvišką uniformą"

I
lgos diskusijos apie ,vadovų lavinimą. Ąžuolo 
vadovų mokyklos (veikiančios nuo 1959 m.) vedė
jas v.s.fil. Gintaras Plačas vadovaus šiais metais 

vykstančiai AVM stovyklai Rako stovyklavietėje. Jis 
sako, kad reikia sistematiško vadovų lavinimo, reikia 
dar daugiau progų ruošti vadovams įvairius kursus, 
suvažiavimus. Pernai, lapkričio mėn. įvykęs Seserijos 
ir Brolijos tuntininkų suvažiavimas buvęs darbingas ir 
siūloma šiais metais vėl susirinkti. Apie skiltininkų 

lavinimą kalbėjo Kanados rajono Vadas ir Brolijos 
Atstovas v.s.Romas Otto ir papasakojo apie sėkmingai 
praėjusius skiltininkų kursus Toronte. Ps.fil. Algis 
Tamošiūnas, pernai metais, spalio mėn. įvykusių skil- 
tininkų-valtininkų kursų Dainavoje vyr. vadovas, 
Seserijos ir Brolijos Vyr. Skautininkams įteikė kursų 
specialius marškinėlius. Ilgametis AVM vedėjas, v.s.fil. 
Kazys Matonis paaiškino, kad jam baigus pareigas 
Ąžuolo mokykloje, pastabas apie tą darbą pasiuntęs 
dabartiniam mokyklos vedėjui v.s.fil. Gintarui Plačui, 
kuris tas mintis jau yra įtraukęs į pertvarkomą Ąžuolo 
Mokyklos reguliaminą.

Skaučių Seserijos vadijos posėdį atidarė Vyr. 
Skautininkės pavaduotoja s. Jūratė Vallee kviesdama 
sukaupti geriausias mintis ir tinkamiausius nutarimus. 
Perskaitė Katalikų dvasios vado v.s. Gedimino 
Kijausko, S.J. atsiųstą maldą ir linkėjimus. Vyr. 
Skautininke v.s. Dalia Trakienė pasveikino atvykusias 
seses, kurių tarpe buvo ir iš tolimo kelio - Seserijos 
vadijos iždininkė v.s. Irena Markevičienė ir Liepsnelių 
skyriaus vedėja s. Paulita Alinskienė iš Massachusetts, 
Ramiojo vandenyno rajono Atstovė v.s. Daina 
Kasputienė iš Los Angeles.

SkautŲ Brolijos vadija: v.s.B.Naras, v.s. G.Deveikis, j.s.fil.' T.Chiapetta, v.s.fil.G. Plačas, v.s.fil. K.Matonis, VSP s. E.Leipus, 

ps.fil. T.Dundzila, s.fil. V.Vilkas, ps.fil. A.Tamošiūnas, s.v.v.sl. J.Kapačinskas, s.fil. G.Matutis, v.s.fil. A.Sekas, s.fil. 

V. Lietuvninką s, VS v.s.fil. R.Rupinskas, v.s.fil. KJečius.
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Dabartinis LSB Vyr. Skautininkas v.s.fil. Romas Rupinskas (viduryje) su Brolijos vadijos nariais, buv. Vyr. Skautininkais - v.s.fil. Kaziu 
Matoniu, v.s. Romu Otto, v.s. Gediminu Deveikiu ir v.s.fil. Albinu Seku.

"Vakar, balandžio 23 d., pasaulio skautai ir skautės 
šventė savo globėjo šv. Jurgio šventę. Visas sveikinu ir 
ta svarbia proga atnaujinkime duotą įžodį", - pakvietė 
Vyriausioji Sesė. Sustojo Skaučių Seserijos vadija ir 
sujungtų rankų rate vėl pasižadėjo tarnauti 
Dievui,Tėvynei ir Artimui, būti pavyzdžiu jaunesnio
sioms ir dirbti skautijos gerovei.

Negalinčios posėdyje dalyvauti, savo pranešimus 
ir pastabas atsiuntė raštu. Šiais metais Gintaro vadovių 
mokyklos stovykla vyks Rako stovyklavietėje, 
vadovaus GVM vedėja v.s.fil. Naida Šnipaitė. "Šatri
jos" tunto, Toronte, tuntininkė s. Rūta Baltaduonytė- 
Lemon atsiuntė pasiūlymą Tautodailės ženklui. 
Vadijos narės labai susidomėjo šia mintimi. 
Tautodailės ženklo programa paįvairintų skaučių 
veiklą ir įdomiai bei praktiškai supažindintų jaunimą 
su svarbia lietuviško paveldo dalimi.

Jūrų skaučių skyriaus vedėja j.s.fil. Virga 
Rimeikienė posėdžiui pateikė jau paruoštas naujas 
specialybes ūdrytėms. (Matant tą gausų būrį jaunes
niųjų jūreivių-ūdryčių ir jų vadoves, užimant trečdalį 
PLC salės Kaziuko mugės metu, žinau, kad šios spe
cialybės paruoštos pačiu laiku ir bus puikiai įvykdy
tos! AN)

Visų vadovių mintyse - vyresnioji skautė ir gin
tare. Kai skautė duoda vyr. skautės ar gintarės įžodį 

būdama 17-os metų, vienete darbuotis ir vadovauti jai 
belieka vos metai prieš išvykstant į universitetą. 
Siūloma prityrusioms skautėms ir jūrų skautėms leisti 
kandidatuoti į vyresnes sulaukus 15-os metų vietoje 
16-os.

Visiems Skaučių Seserijos rajonams pasiųsta infor
macija apie uniformų taisyklių pakeitimus, liemenes, 
jų dėvėjimą.

A
r versti patyrimo laipsnių bei specialybių pro
gramas į anglų kalbą? Kol kas - ne. "Mes esame 
lietuvių skautų organizacija, kalbą reikia 

stengtis išlaikyti kuo ilgiau ir kaip galima. Tuo pačiu 
privalom padėti jaunesnėm vadovėms, kad jos 
suprastų ir, kad kitas galėtų mokyti", - sako Vyr. 
Skautininke.

Šeštadienį po pietų, dvi valandas vyko bendras 
LSB ir LSS vadijų posėdis. Pagrindiniai darbai: Ąžuolo 
ir Gintaro Mokyklos, vadovų elgesio taisyklės, kai 
kurių nuostatų pakeitimo siūlymai. Ir tėveliai, norin
tieji dalyvauti skautiškoje veikloje, šiuose Seserijos ir 
Brolijos vadijų posėdžiuose buvo svarbi dalis. Visi 
labai laukiami. Taisyklės baigiamos ruošti.

Skaučių Seserijos iždininkė v.s. Irena Markevičienė 
yra ir LSS Tarybos Pirmijos iždininkė. Ji pranešė, kad 
visi Seserijos ir Brolijos vienetai JAV ir Kanadoje yra

2004 LIEPA-RUGPJUTIS 6 SKAUTŲ AIDAS

8



užsiregistravę ir sumokėję nario mokestį. Bravo sesės 
ir broliai!!

Sekmadienį, bal. 25 d., vadovai ir vadovės daly
vavo Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, Lemonte, šv. 
Mišiose, kurios buvo atnašaujamos už a.a. s.prel. Juozą 
Prunskį. Atskiri Brolijos ir Seserijos vadijų posėdžiai 
toliau vyko PLC Bočių menėje. Labai išsamų 
pranešimą pateikė LSB Vyr. Skautininko Pavaduotojas 
s. Edis Leipus apie LSB Tinklapį - Skautai.com Kas 
jame yra, kas ruošiama. Brolis Edis nuoširdžiai 
padėkojo Brolijos vadijos sekretoriui v.s.fil. Kęstučiui 
Ječiui už jo paruoštą knygelę "Noriu būti skautu", o 
skautų skyriaus vedėjas s.v.v.sl. Juozas Kapačinskas 
pasidžiaugė tinklapyje randamais patyrimo laipsnių 
programos lapais, kuriuos kiekvienas vadovas gali 
atsispausdinti kada reikia.

S
uvažiavime dalyvauti buvau kviesta kaip 
"Skautų aido" atstovė. Be balso, (nors porą kartų 
neiškentėjau ir išdrįsau įsiterpti), bet su pilna teise 

juoktis iš smagių posakių ir džiaugtis! Džiaugtis, kad 
Lietuvių Skautų Brolijos vadijoje šiuo metu dirba ir 
savo didžia patirtimi dalinasi keturi buvusieji Vyriausi 
Skautininkai - Kazys Matonis, Gediminas Deveikis (jis 

vadovės, kurioms jaunimas ir lietuviškoji skautybė - 
SVARBI!

Seserijos ir Brolijos Vyriausieji Skautininkai, gimė 
jau svečiose šalyse. Sesė Dalia Trakienė - Australijoje, 
kur jos tėvelis ps.P.Stelmokas 1956 m. vadovavo 
"Ventos" vietininkijai Brisbanėje, o mama buvo 
skaučių skyriaus vietininkijoje vedėja. Sesė Dalia 
užaugo Chicagoje, "Kernavės" tunte, buvo Seserijos 
V.S. Pavaduotoja, profesija - farmacijos daktarė. Brolis 
Romas Rupinskas gimė Anglijoje. Jo tėvelis a.a. j.v.s. 
Vladas Rupinskas, tarp daugelio pareigų "Lituanicos" 
tunte, buvo LSB Garbės Gynėju. Brolis Romas užaugo 
Chicagos "Lituanicos" tunte, du kartus buvo tun- 
tininku, JAV Vidurio rajono Atstovu, Brolijos V.S. 
Pavaduotoju, profesija - šiluminės energijos magistras.

Ilgiausių ir sėkmingų metų gerbiamiems 
Vadovams!

O mes, kuriems rikiuotėje jau nebūtina stovėti, 
džiaugsmingai remkime mūsų jaunųjų vadovų darbą, 

susimokėkime nario mokesčius, aukokim Lietu
viškosios Skautybės fondui, kad būtų lėšų skautiškai 

spaudai, vadovų suvažiavimams.

A.Namikienė
ir Brolijos Garbės 
Gynėjas), Albinas Sekas 
ir Romas Otto, bei buv. 
LSS Tarybos
Pirmininkas, ASS 
Valdybos Pirmininkas, 
Kęstutis Ječius. 
Džiaugtis, kad už to 
didelio stalo sėdėjo ir 
lietuviškąją skautybė 
taip rimtai rūpinosi 
visas pulkas Chicagos 
"Lituanicos" tunte nuo 
vaikystės užaugusių 
vadovų, kuriems jauni
mas ir lietuviškoji skau
tybė - SVARBI, kad 
Seserijos vadijoje dirba 
irgi jau išeivijoje gimu
sios ir augusios

Skaučių Seserijos bei Tarybos Pirmijos iždininkė v.s. Irena Markevičienė, Skautų Brolijos iždininkas 
v.s.fil. Kazys Matonis ir Vidurio raj. Vadė, brolijos Atstovė j.s.fil. Taiyda Chiapetta.
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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
Ąžuolo Vadovų Mokykla

LSB Ąžuolo Vadovų Mokyklos vedėjas v.s.fil. 
Gintaras Plačas Brolijos Vyr. Skautininkui pristatė 
Ąžuolo Vadovų Mokyklą baigusius skautus.
LSB Vyriausio Skautininko 2004 m. balandžio 20 d. 
įsakymu, "Rambyno" tunto, Toronte, s.v.v.sl. Danielius 
Puzeris sėkmingai baigė Ąžuolo Vadovų Mokyklos 
kursus; jam įteikiamas mokyklos pažymėjimas Nr. 122 
ir turi teisę nešioti Ąžuolo Mokyklos ženklą.
LSB Vyriausio Skautininko 2004 m. gegužės 3 d. įsaky
mu, "Lituanicos" tunto, Chicagoje, broliai sėkmingai 
baigė Ąžuolo Vadovų Mokyklos kursus, jiems įteikia
mi mokyklos pažymėjimai ir turi teisę nešioti Ąžuolo 
Mokyklos ženklą:

Arūnas Karalis - Nr. 123
Ričardas Končius - Nr. 124
Julius Griauzdė - Nr. 125
Aliukas Brooks - Nr. 126
Povilas Žukauskas - Nr. 127
Aris Dumbrys - Nr. 128
Dainius Andriušis - Nr. 129
Karolis Užgiris - Nr. 130

Sveikinu brolius užbaigusius mūsų organi
zacijos vadovų mokyklą. Pagal pažymėjimų numerius, 
galima matyti, kad per ilgą metų eilę baigusiųjų 
skaičius nėra didelis. Tad didžiuojuos, broliai, jūsų 
atsiekimu ir linkiu jums toliau tęsti skautišką darbą 
jaunesniųjų gerovei draugovėje, tunte, stovykloje, ar 
kur tik reikėtų pagalbos ugdant mūsų lietuvišką skau
tišką jaunimą.

Tuntininkų pasikeitimas

Kanados raj. "Širvintos-Nemuno" tunto, 
Hamiltone, tuntininkė ps.Silvija Stonkutė-Johnson 
užbaigė tuntininkės pareigų kadenciją. Nuo š.m. 
birželio 1 d. "Širvintos-Nemuno" tunto tuntininku 
paskirtas ps. Gailius Senkus.

Apdovanojimai
LSB Vyriausio Skautininko įsakymu, 
2004 m. kovo 12 d. apdovanoti:

Pažangumo žymeniu:
Nicholas Hallal - "Pilėnų" tuntas,
Cleveland, JAV

Gintaro žymeniu:
v.v. Justinas Jonušas - "Lituanicos" tuntas,
Chicago, JAV

Ordinu už Nuopelnus:
ps. Tomas Dundzila - Atlanto raj. JAV 
ps. Rimas Skeivys - "Džiugo" tuntas, 
Melbourne, Australia

Ordinu už Nuopelnus su Rėmėjo kaspinu:
Dr. Steven Markowskei - "Aušros" tuntas,
Sydney, Australia
Genovaitė Kuzmienė - "Rambyno" tuntas,
Toronto, Canada
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LSB Vyriausio Skautininko įsakymu, 
2004 m. gegužės 3 d. apdovanoti:

Pažangumo žymeniu:

si. Linas Aleksiūnas - "Lituanicos" tuntas, 
Chicago, JAV

v.sl. Vėjas Belzinskas - "Pilėnų" tuntas, 
Cleveland, JAV

si. Viktoras Jučas - "Lituanicos" tuntas, 
Chicago, JAV

si. Paulius Leipus - "Lituanicos" tuntas, 
Chicago, JAV

psl. Matas Tamošiūnas - "Lituanicos" tuntas, 
Chicago, JAV

si. Jonas Vaičikonis - "Lituanicos" tuntas, 
Chicago, JAV

Vėliavos žymeniu:

si. Darius Aleksiūnas - "Lituanicos" tuntas, 
Chicago, JAV

si. Darius Jutzi - "Lituanicos" tuntas, 
Chicago, JAV

si. Tomas Milo - "Lituanicos" tuntas, 
Chicago, JAV

Ordinu už Nuopelnus su Rėmėjo kaspinu:

Ilgametis "Lituanicos" tunto, Chicagoje rėmėjas 
bei padėjėjas - Tom Milo.

Pakėlimai į vyresniškumo laipsnius

LSB vadijai pristačius ir LSS Tarybos Pirmijos slaptu 

balsavimu patvirtinus, sekantys vadovai yra keliami į 

vyresniškumo laipsnius bei apdovanojami:
(LSB VS įsakymas Nr. 16, 2004 m. birželio 14 d.)

Į paskautininkio laipsnį:

v.sl. Tomas Lora - "Neringos-Tauro" vietininkija, 
New York, JAV

v.v. Viktoras Martinka - "Lituanicos" tuntas, 
Chicago, JAV

v.v. Darius Siliūnas - "Lituanicos" tuntas, 
Chicago, JAV

Į skautininko laipsnį:

ps. Algimantas Milvydas - Brisbane, 
Australia

Padėkos Ordinu:

v.s.fil. Donatas Ramanauskas — "Baltijos" tuntas, 
Detroit, JAV

v.s. Remigijus Belzinskas - "Pilėnų" tuntas, 
Cleveland, JAV

Geležinio Vilko ordinu:

v.s. Ramūnas Bužėnas - "Kalniškių" tuntas, 
Los Angeles, JAV

Sveikinu į vyr. laipsnius pakeltuosius ir apdovanotuo
sius brolius, linkiu sėkmės jūsų darbuose.

Skautiškas ačiū sesei Silvijai už sąžiningai atliktas 
pareigas "Sirvintos-Nemuno" tunte, tuo pačiu - sėk
mės ir ištvermės naujam tuntininkui broliui Gailiui.

Sveikinu nusipelnusius rėmėjus ir dėkoju už visus jūsų 
darbus ir pastangas mūsų organizacijai ir jaunimui.

Ypatingas sveikinimas ir padėka mūsų broliui 
Ramūnui, apdovanotam aukščiausiu LSS ordinu.

v.s.fil. Romas Rupinskas
LSB Vyriausias Skautininkas

v.sl. Justinas Andriušis - "Lituanicos" tuntas, 
Chicago, JAV
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"IS MAZOS KIBIRKSTELES..."

P
rieš 55 metus, 1949 m. liepos 30 d., 
Chicagos Marquette Parke suliep
snojo laužas. Jo šviesoj - virš šimto 

visokio amžiaus jaunuolių neseniai 
atvykusių į šį kraštą, jų tėveliai, dauge
lis vietinių lietuvių, skautininkai Ona 
Zailskienė, Kazys Palčiauskas, 
Aleksandras Flateris ir Gen. Konsulas 
dr. Petras Daužvardis su žmona Juze.

Prie šio laužo buvo duoti pir
mieji Chicagoje paukštyčių, vilkiukų, 
skautų, skaučių įžodžiai ir įsteigtas 
skaučių "Aušros Vartų" tuntas, tun- 
tininkė - s. Nina Grigaliūnienė-Norienė. 
Skautų "Lituanicos" tunto įsteigimo 
data yra rugpjūčio 25 d., tuntininkas - s. 
Bronius Gurėnas.

ps.fil. Liūtas Grinius, lietuviškosios skauty- 
bės Chicagoje pradininkas, ASS Vadijos 
Pirmininkas 1970-1972 m.

mėnesio skiltis pasidalino į dvi - 
skautės sudarė "Lapių" skiltį, skil- 
tininkė - Marytė Kumpikaitė- 
Karalienė, o skautai pasivadino 
"Sakalais". 1949 m. pradžioje "Saka
lų" skiltį sudarė Liūtas Grinius, 
Algirdas Pačkauskas, Vytautas 
Pačkauskas, Gintautas Sabataitis, 
Romas Povilaitis, Jonas Vazbys, 
Feliksas Krištopaitis, Romas Bar- 
tuška ir skiltininkas Vytautas 
Petrauskas.

Kad šis istorinis laužas taip galingai ir 
ilgai liepsnotų, reikėjo pirmos kibirkšties. Tai 
buvo 1948 m. lapkričio 7 dieną, kai, psl. Liūto 
Griniaus sukviesta, įvyko pirmoji sueiga. 
"Lituanicos" tunto leidinyje "Lituanica-Čika- 
gos skautų tuntas" (išleista 1957 m., redakto
rius Vytautas J. Šliūpas), lietuviškosios skauty- 
bės Chicagoje pradininkas s.v. ps. Liūtas 
Grinius rašė: "... Gal būt ir šiandien neturė
tumėm savo vienetų, jeigu kas nors nebūtų 
pradėjęs, ir, svarbiausia, jeigu nebūtų kas atsir
adęs pirmoje sueigoje dalyvauti. Nebūčiau ir aš 
drįsęs šios sueigos šaukti, jeigu ne dėl entuzi
astingo ir nuoširdaus Amerikoje gimusios 
lietuvaitės Eleonoros Lenkauskaitės raginimo. 
Jos tėvų bute pirmoji sueiga ir įvyko."

Sueigoje dalyvavo 5 skautės ir 6 skau
tai: Marytė Kumpikaitė, Valerija Krištopaitytė, 
Eleonora Lenkauskaitė, Vita Sruogaitė, 
Danguolė Variakojytė, Liūtas Grinius, Vytautas 
Petrauskas, Algirdas Pačkauskas, Vytautas 
Pačkauskas, Jurgis Savaitis ir Leopoldas Tre
čiokas. Iš pradžių sudaryta bendra skiltis, si. 
Vytautas Petrauskas išrinktas skiltininku. Po

v.s. Eleonora Lenkauskaitė ir v.s. Juozas Šalčiūnai su sūnum fil. Petru. 

Sesė Eleonora buvo ilgametė vadovė "Aušros Vartų" tunte, LSS vadijoje 
prityrusių skaučių sk. vedėja 1976-1978, "Kernavės" t. tuntininkė 1971- 
1974 m., Seserijos jaunesniųjų vadovių stovyklos viršininkė 1971 m. 
Brolis Juozas - skautų, oro skautų ir jūros skautų draugovių draug
ininkas, Miško Brolių įsteigėjas 1971 m., stovyklų viršininkas, 
"Lituanicos" t. tuntininkas 1976-1978 m. Brolis Petras-oro skautų drau
govės draugininkas, Korp! Vytis filisteris.
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Naujai atvykstančių lietuvių 
skaičius Chicagoje sparčiai didėjo, toly
giai augo ir skautiškosios gretos. 
Įsisteigė antra skaučių "Kregždžių" 
skiltis, skiltininkė - Danutė Vepštaitė- 
Balchienė, suorganizuota jaunesniųjų 
skaučių draugovė, draugininke - Vanda 
Fabijonavičiūtė-Šliūpienė, globėja - 
Emilija Paliokienė.

Dar prieš didįjį laužą, birželio 
mėnesį, įsikūrė nauja skautų skiltis 
"Lapinai"; Vytautas Šliūpas, skil- 
tininkas, G. Sabataitis, A.Mačiulis, 
R.Povilaitis, A.Dundzila, E Natkevičius, 
P.Raslavičius ir J.Variakojis.
(Ruošdama "Skautų aidui" šį straipsnį, 
iš s.fil.Vytauto Šliūpo gavau to istorinio 
laikotarpio "Lapinų" skilties dienoraščio 
kopiją - skilties sueigų planai ir 
aprašymai nuo pirmosios sueigos! Ir jų 
pirmos stovyklos dienoraštis! Labai ačiū 
Broliui Vytautui.)

ps.fil. Vytautas Petrauskas, pir
masis skiltininkas 1948 m., 
"Lituanicos" t. tuntininkas 
1956-1957 m., LSB vadijoje 
Akademikų skautų sk. vedėjas 
1961-1963 m.

Dunes State Park. Stovyklos 
dienoraštyje "Lapinų" skiltininkas 
Vytautas Šliūpas rašė:

"Pirmoji diena (liepos 2)
Nuo pat pirmosios "Lapinų" skilties 

įsisteigimo dienos visų mūsų svajonės 
buvo vykti stovyklon. Pagaliau savo 
troškimą mes galėjome įvykdyti liepos 
2-4 d.d. prie gražiojo Michigano ežero 
Tremonto pakrantėse. Ežeras, tiesa, 
gražus, bet vistiek neatstojo mūsų bran
giojoj tėvynėj likusio Palangos pušyno 
su linksmųjų skautų kasmetinėmis 
stovyklomis.

Stovyklon traukiniu vykome penki 
"Lapinai": skiltininkas Vytautas
Šliūpas-"Popas", paskiltininkas Gin
tautas Sabataitis-"Mažiukas" arba 
"Klapčiukas", Antanas Dundzila- 
"Dabita" (pramintas dėl perdidelio 
šukavimosi stovykloje), Romualdas 
Povilaitis-"Klierikėlis" ir Antanas

R
aporte iš 5-tos "Lapinų" sueigos 1949 m. liepos
21 d., rašoma: "Sueigoje dalyvavo visi "lapinai".
Aptartas uniformos suvienodinimas: tautinė 

Mačiulis-"Banginis". Skautų vadeiva L.Grinius ir 3 
skautai iš Roselando: Algirdas ir Vytautas Paškauskai 
ir Jonas Vazbys atvyko vėliau, naktį, pagal mūsų palik
tus kelio ženklus.

vėliavėlė siuvama virš dešinės 
kišenės. Brolis Dundzila paaiškino 
skautų ideologiją. Svarbiausia šios 
sueigos dalis tai artėjančio laužo 
aptarimas. Paskirta kiekvienam 
atnešti po du pagalėlius laužo 
atitvėrimui nuo publikos. 
Sudainuotos skautiškos bei 
tautinės dainos, kurios turės būti 
dainuojamos prie laužo. Taip pat 
perskaityti stovyklos dienoraščiai. 
Likusią sueigos dalį užėmė 
pasirodymo repetavimas. Sueiga 
baigta 20 vai.vakaro."

Vos susibūrę į skautų skiltį, 
"Lapinai" už poros savaičių išvyko 
savo pirmon stovyklon 1949 m. 
liepos 2-4 d.d., Tremont, Indiana

Marytė Kumpikaitė-Karalienė, pirmosios 
skaučių "Lapių" skilties skiltininkė

Išlipus iš traukinio su 
sunkiomis kuprinėmis bei vilkdami 
savo nuosavą palapinę, patraukėme 
apie mylią plentu, vėliau, perlipę 
tvoras, atsidūrėme raistuotame 
parke. Per parko vartus nėjome, nes 
būtų reikėję mokėti po 25 centus 
(skautai taupūs), o be to parke 
draudžiama nakvoti ir ugnį kurti. 
Paėjėję apie tris mylias per pelkes, 
uodų sukąsti atsiradome paežerėje. 
Sumetę daiktus ant kalniuko, 
pasileidome maudytis. Po to sekė 
vakarienė ir palapinių statymas 
nematomoje vietoje. Apie 10 vai., 
nors ir buvome palikę kelio ženklus, 
du skautai išėjo pasitikti atvyk
stančių likusių skautų, bet po valan-
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Pirmosios skilties narė s. Valė Krištopaitytė-Plepienė su dukra ps.fil. Shirley 

Ambutiene ir anūkais "Lituanicos" tunto prit. skautais Paulium ir Tomu Ambutais. LSS 
vadijoje sesė Valė buvo vyr. skaučių-židiniečių sk. vedėja 1979-1981 m., knygai 
"Sese, Budėk!" išleisti vajaus pirm. Priklauso "Kun. Gražinos" vyr.sk. būreliui, 

"Sietuvos" draugovei.

mūsų. Reikia stebėtis ir džiaugtis 
mūsų jaunais Roselando skautais 
įveikusiais keturių valandų žygį 
naktį per pelkes, ką mes gan sunkiai 
atlikome dienos metu. Tikrai, kol 
mes lietuviai turėsime ištvermingus 
skautus, mūsų tautai ir tėvynei visa
da bus šviesus rytojus."

B
irželio 19 d. s.v. Romas 
Fabijonavičius-Fabijonas 
sukvietė skautus vyčius pirmai 

sueigai. Dalyvavo skautai vyčiai 
V.Vepštas, R.Fabijonas, V.Macieža ir

dos grįžo jų neradę. Visiems einant gulti ir nuėmus 
sargybas, išgirdom kažkur toli švilpiant sutartinius 
ženklus. Tai buvo 12 vai. nakties. Pasirodo, mūsų likę 
skautai, nepabūgę nakties, atsekė ir prisijungė prie 

s.v. kandidatas V.Petrauskas. Liepos 
3 d. sueigoje dalyvavo jau 14 skautų 
vyčių. Toje sueigoje įsteigta "Šarūno" 
skautų vyčių draugovė, jos vadu 
išrinktas s.v. Eugenijus Vilkas.

Iki 1949 m. pabaigos skautų
"Žalgirio" (1951 m. vardas pakeistas į "Lituanica") 
tuntas turėjo 4 draugoves: "Geležinio Vilko", d-kas 
- si. Vytautas Šliūpas, jaunesniųjų skautų, d-kas - 
v.sl. Viktoras Kizlaitis, "DLK Kęstučio", d-kas - si.

Pirmasis skautų vyčių draugovės vadas Chicagoje - v.s.fii. Eugenijus Vilkas, Karaliaus Mindaugo 
Jubiliejinėje stovykloje 2003 m. su savo vaikais ir vaikaičiais.
v.s.fii. Eugenijus Vilkas buvo KorpIVytis centro valdybos pirmininkas, ASS vadijos Pirmininkas 1967- 
1969 m., V Tautinėje stovykloje 1968 m. ASS stovyklos viršininkas, "Mūsų Vytis" redaktorius, yra 
KorpiVytis Garbės narys.
1961-1963 m. buvo Lietuvių Skautų Brolijos Vyr. Skautininkas.

Gintautas Sabataitis ir 
skautų vyčių "Šarū
no" draugovė, vadas 
-s.v. Eugenijus Vilkas.

Skaučių "Aušros 
Vartų" tunte veikė 
jaunesniųjų skaučių 
draugovė, d-kė - 
Vanda Fabijonavi- 
čiūtė-Šliūpienė, 
skaučių "Gražinos", 
d-kė - si. Janina Pili- 
pauskaitė-Mozoliaus- 
kienė ir I-oji vyres
niųjų skaučių drau
govė, d-kė - si. Da
nutė Jankauskaitė-Ei- 
dukienė. Sekančiais, 
1950 metais skaučių 
"Aušros Vartų" tunte
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jau veikė 9 draugovės!

C
hicagos lietuviškoji visuo
menė labai rėmė skautiškąjį 
judėjimą. 1954 m. gruodžio 3 

d. buvo įsteigta Skautams Remti 
Draugija, pirmininkas - dr. 
Steponas Biežis.

1956 m. vaistininkas Frank 
Rakas lietuvių skautams perdavė 
80 akrų žemės plotą stovyklavietei 
Michigano valstijoje. Bet prieš tai, 
kaip ir pirmos skilties įkūrimas, 
savomis jėgomis turėjo būti su
ruošta naujųjų tuntų pirmoji

v.s. Romas Fabijonas, sukvietė skautus 
vyčius į draugovę Chicagoje 1949 m. 
"Lituanicos" tunte buvo skautę vyčię drau
govės vadu, vilkiukę draugovės draug
ininku, stovyklos viršininku. LSB vadiįoje 
buvo skautę vyčię sk. vedėju 1973-1975 
m., vadovę lavinimo sk. vedėju 1976- 
1978 m., Ąžuolo Vadovę Mokyklos 
vedėju 1979-1981 m., Ąžuolo Mokyklos 
stovyklę viršininku 1978 ir 1980 m. 
Draugininkę sąskrydžio Dainavoje 1976 
m. programos vadovas. Du kartus 
vadovavo LSS vadovybės rinkimę prezid
iumui.

stovykla. Ji įvyko 1951 m. nuo birželio 30 d. iki liepos 
21 d. (Tris savaites!!)

"Lituanicos" tunto "Laisvapilio" stovyklos 
viršininku buvo ps. Eduardas Zabarskas, adjutantu - 
v.sl. Juozas Balčiūnas, instruktorius wait. Antanas 
Levanas, ūkio vedėjas v.sl. Raimundas Mieželis.

"Aušros Vartų" tunto "Neringos" stovyklos 

viršininke pirmą savaitę buvo s. Birutė Lesevičiūtė, 
antras dvi savaites - tuntininkė s. Zuzana 
Juškevičienė. Adjutantės - Regina Ulozaitė- 
Smolinskienė ir Gražina Musteikytė, ūkio vadovė - ps. 
Aldona Motiejūnaitė-Rasutienė. Abiejų stovyklų kape
lionas ir instruktorius - s.kun. Juozas Vaišnys, SJ. 
"Aušros Vartų Tuntas 1949-1979" knygoje, su redak-

1949-ęję metę "Sakalę" skilties skautas 
s.dr. Romas Povilaitis. Į skautus vyčius 
išaugęs "Lituanicos" tunte, brolis Romas 
buvo draugininku, LSB vadijoje - skautę 
vyčię sk. vedėju 1964-1972 m., sureda
gavo knygą "Skautas Vytis", vadovę 
stovykloje 1971 m . Rakė buvo instrukto
rium.

"Lapinę" skilties skautas - s.fil. Antanas 
Dundzila, 1961-1963 m. LSS Tarybos 
Pirmininkas, taria žodį 1963 m. 
Jubiliejinėje stovykloje. "Musę Vytis" 
redaktorius, "Skautę aido" redakciję 
narys, bendradarbis, "Dirvos" laik
raščio skelbiamę novelės konkursę lau

reatas.

Skaučię "Gražinos" d-vės draugininke 
vyr.sk. Janina Pilipauskaitė-Mozoliaus- 
kienė, labai aktyvi "Sietuvos" d-vės narė 

Lemonte.
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Pirmieji Chicagoje draugininkai s.fil. Vytautas ir 
vyr.sk. Vanda Fabijonavičiūtė Šliūpai, vienoje iš savo 
kelioniŲ - prie pilies Nottingham, Anglijoje, 2000 m. 
Brolis Vytautas buvo skauty "Geležinio Vilko" d-vės 
draugininkas, sesė Vanda - jaunesniųjų skaučių d-vės 
draugininke. "Lituanicos" tuntas 1957 m. išleido fil. 
Vytauto Šliūpo redaguotą "Lituanica-Cikagos skautų 
tuntas" . Lietuvoje, netoli Šiaulių, V.Šliūpas yra 

įsteigęs pavyzdinį, parodomąjį ūkį - Auksučius.

s. Viktoras Kizlaitis su šeima per 1999 m. Kalėdas. 
Brolis Viktoras 1949 m. buvo jaunesniųjų skautų 
draugininkas, vėliau nuolatinis pagelbininkas 
"Lituanicai" ruošiant Kaziuko muges.

tore (AN) prisiminimais apie tą pirmąją stovyklą dalinosi s. 
Eleonora Lenkauskaitė-Šalčiūnienė:

"Kažin ar dabar jaunimui tiek daug leistumėm? O 
tada, Juozas Šalčiūnas, Antanas Levanas, Rūta Kerelytė- 
Jautokienė ir aš, išvažiavome į South Elgin pas p. Steimantus 
apžiūrėti jų žemę stovyklai. Niekas negalvojome, kad tai bus 
pirmoji - istorinė "Aušros Vartų" tunto stovykla. Mes tik 
norėjom stovyklauti, visiems kartu buvo labai linksma ir 
džiaugėmės, kad atsirado vadovių, kurios paaukojo stovyklai 
savo darbą ir laiką.

Nutarėm, kad vieta tinkama, p. Steimantas mus pri
ima ir prieš pat stovyklą su Gene Bakaityte nuvažiavom ir 
iškasėm trikampį stalą žemėje. Buvo truputį per mažas, bet 
puoštas Rūtele ir mudviem atrodė labai skautiškas - 
lietuviškas".

O
 stovyklos viršininkė s.Birutė Lesevičiūtė: "Taip 
pasitaikė, kad iš darbovietės gavau laisvą, 
neapmokamą savaitę, tai ir išvažiavom stovyklauti. 

Stovyklavo mano buvusių mokinių, bei tunto skaučių iš 
Muencheno, bet geriausia buvo Eleonora. Ji visur dirbo, visur 
padėjo, buvo ir virėja ir vertėja. Tikrai nemanėme, kad kuriame 
istoriją. Stovyklavom kaip buvome įpratusios Lietuvoje ar 
Vokietijoje. Nepasibaigus stovyklai, išleidom sesę Eleonorą 
atstovauti lietuvaites tarptautinėje stovykloje Portland, CA. 
Gerai mokėdama anglų kalbą, Eleonora gražiai atstovavo 
lietuvaites skautes. Ji, kartu su kitomis užsienietėmis stovykla
vo 5 savaites: tris - Portlande, vieną - San Francisco ir vieną - 
Los Angeles, kur buvo ypatingas įvykis: į iškilmingus pietus, 
suruoštus visoms užsienietėms, buvo pakviesti tų valstybių 
konsulai. Lietuvos Konsulas J.Bielskis vienintelis atvyko į 
pietus su didžiule puokšte rožių ir įteikė jas Eleonorai."

Švenčiant dešimtmetį nuo pirmojo skautų laužo, 
Chicagoje 1959 m. gyvavo penki tuntai: skaučių "Aušros 
Vartai", skautų "Lituanica", jūros skautų "Baltijos jūra", jūros 
skaučių "Juodkrantė" ir skaučių "Kernavė".

Istorinės "Lapinų" skilties skautas "Lapinas Antanas", 
vėliau - LSS Tarybos Pirmininkas s.fil. Antanas Dundzila, 
skautybės jubiliejiniams metams 1963 m. parašė dainą "Su 
Skautybe", (muz. Br.Budriūno). Antras punktelis sako: 
Su skautybe mūs dienos žygiuoja, 
Skautų lauže ateina naktis.
Ąžuolais mūsų gretos žaliuoja,
Jų darbuos visų mūsų viltis.
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v.s.fil. Danutė Jankauskaitė-Eidukienė, l-osios vyresniųjų 
skaučių draugovės draugininke su savo vaikais Saulium, 
Dalia, Alvydu, Jūrate, Vida ir Gaile apie 1979 m. v.s.fil. 
Danutė Eidukienė buvo "Aušros VartŲ" tuntininkė 1967- 
1969 m., Vidurio raj. Atstovė 1973-1975 m., Lietuvių 
Skaučių Seserijos Vyr. Skautininke 1982-1984 m., 
Jubiliejinėje Stovykloje 1983 m. Seserijos viršininkė, 
ASS Vadijos Pirm. 1988-1990 m., VII Tautinėje stovyk
loje 1988 m. ASS stovyklos viršininkė.

Ir šiandien, 55-am skautybės gimtadieniui 
Chicago  je, mūsų gretos žaliuoja! Tariame ačiū pra
dininkams, 1949 m. sesėms ir broliams vadovams, 
kurie pirmieji atėjo ir kelio ženklus sudėjo, prisime

name išėjusius į Amžinybę, linkime skautiško 
džiaugsmo šiandien tuntų gretose žygiuojantiems.

v.s.Alė Namikienė

"Su skaulybe mus dienos žygiuoja..." 2004-ieji metai
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"AUŠROS VARTŲ" TUNTO BAUBLYS
s. Irena Šerelienė

R
ako miškuose, einant į buvusį "Aušros Vartų" 
tunto vėliavų kalną, paėjėjus kiek į kairę, stovi 
nedidelis, keistas namelis. Vargiai kuri jaunes

nioji skautė nueina iki to namelio, apžiūri ir sužino, 
kodėl jis toks keistas. Nei viena kita skautų stovyklavi
etė šiapus vandenyno tokio namelio neturi. Jo vardas - 
Baublys.

Baublio vardas yra kilęs iš Lietuvoj apsisto- 
jančio, panašaus į gandrą, paukščio, kuris dar vadi- 
nams ir ūku, rėkliu, ūpuokliu. Tokį vardą paukštis 
gavo nuo savo savotiško, garsaus balso, kuriuo ūkauja 
vienodais ritmais, girdimais net už kilometro.

Ne tuo tačiau pagarsėjo baublio vardas. 
Baubliais buvo dar vadinami pasenusių ąžuolų 
tuščiaviduriai kamienai, gerbiami nuo neatmenamų 
laikų. Žemaitijoje į baublio tuščią vidurį, kaip į 

koplytėlę, buvo įstatoma kurio nors šventojo statulėlė.
Dar prieš baudžiavos panaikinimą Lietuvoje 

būrėsi kultūrinio lietuviško sąjūdžio pradininkai: 
vysk. J.A. Giedraitis, Silvestras Valiūnas, Dionyzas 
Poška, Simonas Stanevičius, Simonas Daukantas ir kiti.

Dionyzas Poška (1757 /?/ - 1830) buvo vienas 
iš žymiausiųjų sąjūdžio narių. Kitiems jis buvo žino
mas savo kultūrine veikla, literatūrine kūryba ir geru 
pavyzdžiu. Gimęs 1757 (?) m. Barzdžių - Bijotų dvare
lyje, Skaudvilės valsčiuje, Tauragės apskrityje, mirė 
sulaukęs 73 m. Barzdžiuose - Bijotuose. Dirbo teismu
ose, buvo teisėju Raseiniuose, bet labiausiai domėjosi 
literatūra, savo krašto istorija, etnografija ir lietuvių 
kalba. Į jį kreipdavosi lietuviai ir svetimtaučiai mok
slininkai. Net ir rašytojas Silvestras Valiūnas buvo atsi
untęs D. Poškai pataisyti savo pagarsėjusią "Birutės 
dainą".

Dionyzas Poška buvo ir senienų rinkėjas.
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Ieškodavo jų pas žmones, senuose kapinynuose ir pil
iakalniuose. Kartą, 1812 m., D. Poška rado 
Vyšniakalnyje tūkstanties metų senumo ąžuolą 
išdubusiu kamienu. Pašaknyje jo apimtis buvo 12,5 
metrų. Ąžuolas buvo tik 1,5 km. nuo D. Poškos namų, 
bet užtruko visą dieną 40-iai baudžiauninkų vyrų 
partempti medį, padarytame ypatingame vežime, į D. 
Poškos sodą Sijotuose. Išvalius įdubą, D. Poška namelį 
apdengė šiaudų stogu, iškirto du langelius ir įstatė 
duris. Aplyginus kamieną ir išvalius drevės sienas, D. 
Poška įsirengė namelyje sau darbo kambarėlį su apval
iu staleliu, keturiom kėdėm ir knygų lentynėle. Namelį 
pavadino iš senovės atkeliavusiu vardu - Baublys.

Baublyje tilpdavo 10-15 žmonių, o pats D. 
Poška ten ilsėdavosi, kūrė eilėraščius, rinko 

chorų pasirodymai, gegužinės.
Apie D. Poškos Baublį rašė to meto spauda, 

mūsų poetas A. Savickis ir net poetas Adomas 
Mickevičius. Jis "Pono Tado" IV-oje dalyje, vaizduo
damas istorinės Lietuvos medžius, klausia:

-Ar dar gyvas Baublys, kurio liemens 
drūtumas

Senatvėj taip išpurto, lyg erdviausias rūmas?
Ten dvylika žmonių prie stalo sėsti galėjo...

1973 m. "Aušros Vartų" tuntininkė v.s. Alė 
Namikienė, artinantis tunto gyvavimo sidabrinei 
sukakčiai, sugalvojo įdomų ženklą, jos žodžiais tariant 
"skaučių keliui Lietuvos link". Toks kelio ženklas

lietuvių k. žodynui medžiagą, taisė 
rankraščius. Baublio vidaus sienos buvo 
apkabintos mokslininkų ir rašytojų portre
tais, o pasienius puošė suneštos senienos. 
Jų būta labai įvairių: šalmai, senoviniai 
šarvai, suakmenėję įrankiai, vertingas (75 
cm. ilgio) žalvarinis papuošalas, gintarėliai, 
kardai, ietgaliai, riterio juosta, net įdomus 
metalinis auskaras su lokio iltimi. Prie 
įėjimo į Baublį buvo pastatyta (apie 1 m. 
aukščio) mamuto iltis, rasta Bijotų dvarelio 
laukuose. Vidurinėje durų pusėje buvo eil
iuotas poeto D. Poškos užrašas:
- Barzdžiuose kaip užgimiau, jau tūkstantis 
metų.
Parneštas iš ąžuolyno čion esmi padėtu.
Tikras mano vardas buvo Baublys, Dievui 
garbints buvau,
Nuteriojęs tėvystę, suvytau, sudžiūvau. 
Ties manim Perkūnasui degė avys, ožkos, 
O dabar gyvena Dionyzas Poška.

T
aip Baublys tapo savotišku ano meto 
žemaičių patriotizmo simboliu ir pir
muoju Lietuvos senienų muziejumi.

Lietuvių tautinio atgimimo metais Baublį 
lankė įvairūs mokslininkai, rašytojai, 
sąjūdžio veikėjai, ekskursijos. Prie jo net 
buvo ruošiamos mažos dainų šventės,

Aušros Varty" tunto Baublys Rako stovyklavietėje 1974 m.
nuotr. Jono Tamulaičio
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reiškė: pastatyti Baublį, panašų į D. Poškos originalų 
Baublį. Šiai minčiai nuoširdžiai pritarė stovyklavietės 
administratorius V. Šerelis ir tunto tėvūnas J. Gvildys. 
Planus sudarė ir darbams vadovavo A. Janonis, 
talkininkaujant V. Vaitkevičiui, V. Šereliui, J. Gvildžiui, 
J. Zubrickui, J. Karužai ir V. Brakauskui. Finansine 
parama prisidėjo si. Gražina Talandienė su vyru Jonu. 
Nebuvo tai ąžuolo įduba, bet D. Poškos Baublio didu
mo namelis, apkaltas ąžuolo žievėmis, su stogu, dviem 
langeliais ir durimis. Viduje buvo V. Vaitkevičiaus 
padirbdintas pailgas stalelis rastinėmis kojomis ir dvi 
pailgos kėdutės, taip pat rastinėmis kojomis. Prie vid
inės sienos buvo pritaisyta lentynėlė, o virš jos kabojo 
lempa, primenanti senovinę žibalinę lempą.

1974 m., "A.V." tunto sidabrinės sukakties 
metais, Rakė stovyklavo stovykla "Viltis". Jai vadova
vo viršininkė ps.fil. Ilona Laučienė. Pirmąjį stovyklos 
sekmadienį, šv. Mišių pabaigoje buvo pašventinta 
"Aušros Vartų" tunto sidabrinės sukakties gairelė. Kas 
rytą ji buvo keliama į stiebą kartu su trispalve vėliava.

uošiantis Baublio atidarymui, jame įsikūrė R mažas skautiškas muziejukas. Baublio viduryje, 
žemiau lempos, buvo pakabinta chemikalais 

pasendinta ąžuolinė lentelė, kurion ps. I. Šerelienė 
išdegino Baublio metriką:

BAUBLYS
Pastatytas 1974 - ais
Sidabrinės sukakties metais
"Aušros Vartų" tunto skaučių, 
vadovaujant tuntininkei 
v.s. Alei Namikienei, 
talkininkaujant skaučių tėvams.

Įrašas nr. 1. buvo pakabintas metrikos lentelės kairėje 
pusėje. Tai buvo poeto Dionyzo Poškos žodžiai: 
"Barzdžiuose kaip užgimiau..." Antroje metrikos 
lentelės pusėje buvo pakabintas įrašas nr. 2. Tai buvo 
parafrazuota D. Poškos eilėdara, sumanyta ps. I. Šere- 
lienės:

Šioj vietoj kai gimiau, nėra dar nei metų. 
Žemaitijos Baublį nedaug kas tematė.
Noriu aš priminti jums senovę žilą, 
Kai jūs stovyklausit žaliam Rako šile,

Meilę savo kraštui Dionyzo Poškos
Ir tėvynės žemę, kurios jūs taip trokštat.

Abu įrašus ant gelsvo, antikinės spalvos popieriaus 
išrašė tunto dailininkė s. Ada Sutkuvienė.

Kairėj Baublio pusėj, prie langelio, buvo sus
tatyti meniškai išdrožinėti tunto vėliavų kotai. Tarp 
langelio ir durų, ant sienos, buvo didelis foto koliažas 
D. Poškos Baublių, papuoštas tautinių motyvų orna
mentikos rėmeliais.

Dešinėj Baublio sienoje, žemiau langelio, buvo 
didelis lapas su nuotraukomis iš A. Ramanausko kny
gos "Žemaitijos keliais". Tarp langelio ir durų kabojo 
v.s. J. Mikutaitienės stovyklos "Dailės rate" išdegini
mais puošta rankšluostinė su rankšluoščiu, kurio 
audinyje išaustas Lietuvos vardas.

Baublio stalelis buvo apdengtas lietuviško 
audimo staltiese, o ant lentynėlės puikavosi gražios, 
įdomios tunto stovyklinės knygos ir dvi mažutės 
austinės staltiesėlės.

Virš lentynėlės, kairėj ir dešinėj lempos pusėje, 
buvo daugybė nuotraukų iš dabartinio tunto 
skautiškojo gyvenimo, pvz.: pavasarinė "Uodyno" 
iškyla ir "Aušros" menės bei virtuvės perdažymas.

Baublio atidarymo iškilmės įvyko 1974. VII. 
20. 6-ą v. vakaro. Atidaryme dalyvavo visos "Vilties" 
stovyklos skautės ir vadovės, Vid. Rajono vadovė s.fil. 
D. Eidukienė, daug tėvelių ir, pavedusio šią žemę 
skautams, a.a. pulk. A. Rako sūnus Albertas su žmona 
ir sūnumi.

Iškilmes pravedė "Aušros Vartų" tuntininkė. 
Visas Baublys iš lauko pusės buvo puslankiais 
nusagstytas geltonos, žalios ir raudonos spalvos 
kaspinėliais. Po trumpos tuntininkės kalbos ir abiejų 
įrašų (nr. 1 ir nr. 2) perskaitymo, sesė Alė pakvietė skil- 
tininkes nuimti nuo Baublio po juostelę. Kiekviena 
nuimta juostelė buvo pririšta prie skilties gairelės. 
Duris praverti pakvietė Baublio statytojus: tunto 
tėvūną Juozą Gvildį, administratorių Vytą Šerelį ir 
Vincą Vaitkevičių. (Kitų kviestųjų statytojų nebuvo.)

Po oficialaus atidarymo, tuntininkė apdovano
jo statytojus gražios kompozicijos, pačios pagamintais, 
meniškais medžio dirbiniais.

Buvo jauki skautiška šventė, tarsi visa šeima
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būt susėdus prie vieno stalo.
"Aušros Vartų" tunto Baublys, apaugęs aukšta žole, 
dar tebestovi. Pro smilgų viršūnėles stypsi stogelis ir 
matosi pusė apjuodusio langelio. Prasiskverbus pro 
smilgas ir priėjus arčiau, pamatai į ąžuolo žievę 
susimetusias samanėles, o pažemėj - grybukus. 
Vargiai kas čia besilanko. Prigludus veidu prie pakry

pusio langelio, pro plyšius pajunti lyg vėjelio 
gūstelėjimą, lyg šaltesnio oro plūstelėjimą ir lyg išgirsti 
švelnų kuždesį: "Aš dar čia. Aš mažutė, bet mano 
žemė laisva! Lankykite ir mylėkite ją. Mylėkite ir 
kalbą taip, kaip ją mylėjo poetas Dionyzas Poška, visos 
jūsų vyresnės sesės ir tėveliai. Už šią meilę daugelis 
milžinkapiuose ir už Uralo užmigo..."

- , —:--------------- --------------- -—------- ,------;;

IŠLYDĖTI..

v.s.fil. Mykolas Naujokaitis 
mirė 2004 m. gegužės 17 d. 
San Diego, CA, sulaukęs 88 mėty.

rolis Mykolas Lietuvoje priklausė Alytaus tuntui, B 1933 m. vadovavo stovyklai. Į paskautininkio 
laipsnį pakeltas apie 1937-ius metus. 1938 m. su 

prancūzų skautais iš II-os Tautinės stovyklos Lietuvoje 
keliavo per Latviją, Estiją ir Suomiją į švedų skautų 
Tautinę stovyklą.

Studijų metais įstojo į Korp!Vytis, buvo valdy
bos narys, studentų kelionių baidarėmis dalyvis ir 

organizatorius. Lietuvai atgavus Vilniaus kraštą, 1939 
m. su vytiečiais H. Jonaičiu ir A. Karaliūnu, vilniečių 
mokyklos knygynui surinko ir paaukojo daug lietu
viškų knygų. Vytauto Didžiojo Universitete baigė tesės 
mokslus, o aspirantūrą - Karo Mokykloje.

1940 m. sovietams okupavus Lietuvą, fil. 
Mykolas Naujokaitis buvo vienas iš pogrindžio orga
nizatorių.

Nuo 1947 m. gyveno Kalifornijoje, pirmasis 
JAV Ramiojo vandenyno rajono vadas 1957-1960 m. ir 
vėliau 1982-1984m. Vadovavo pirmai rajono stovyklai 
1958 m., taip pat buvo rajono 30-ies metų veiklos 
sukakties stovyklos "Rambyne" viršininku 1981 m. 
Lietuvių Skautų Brolijos tautinio auklėjimo skyriui 
vadovavo 1979-1984 m.

v.s.fil. Mykolas Naujokaitis yra KorplVytis 
Garbės narys, apdovanotas Geležinio Vilko ordinu.

Buvęs LSS Tarybos Pirmininkas s.fil. Antanas 
Dundzila, kuriam M.Naujokaitis užrišo žaliąjį kak
laraištį, atsiuntė "Skautų aidui" v.s.fil. M.Naujokaičio 
vaikų Sauliaus ir Marijos-Dūšios paruoštą Tėvo pam
inėjimui leidinėlį ir knygos užsklandai kortelę. 
Knygelėje - keturi puslapiai šeimos nuotraukų, gies
mės "Amazing Grace" ir "Ateina naktis". Apie tą 
baisųjį Lietuvos okupacijos laikotarpį rašoma:

"Prasidėjus Antrajam Pasauliniam karui, ir 
Lietuvą okupavus rusams, jo tėvai buvo išvežti į 
Sibirą. 1940 m. su majoru Bulvičium suorganizavo 
Vilniaus pogrindį prieš bolševikų-sovietų okupaciją. 
Lietuvių Aktyvistų frontas išsiuntė tėvą į Berlyną 
diskusijoms su Lietuvos rezistencijos vadovybe. 
Atmintinai išmokęs gautą informaciją apie ruošiamą 
sukilimą, grįždamas per sieną į Lietuvą, jis buvo sovi-
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etų pasienio sargybos pastebėtas, sunkiai sužeistas ir 
kalintas Tauragėje bei Kaune. Tauragės ligoninėje 
parneštas žinias perdavė Lietuvos pogrindžiui per 
patriotę seselę. "Kumpis 24" - Mykolas Naujokaitis du 
mėnesius buvo sunkiai kankinamas Kauno NKVD 
kalėjime, bet jokių žinių apie sukilimą neišdavė. 
Birželio 23 d. sukilimas pavyko ir Mykolas išgirdo 
Himną gulėdamas gatvėje po išlaisvinimo. Buvo 
nuvežtas į Raudonojo Kryžiaus ligoninę, o jo 
priežiūrai buvo paskirta seselė Elena Jasiukaitytė. 
Mykolas ją vedė lapkričio 28 d.

Mylintis tėtė, visada buvo atidus vyras, teisė
jas, pasiaukojęs skautų vadovas, pogrindžio vadovas, 
Lietuvos Amerikietis, pramoninis inžinierius, ir tikras 
herojus..."

Lietuvai atgavus laisvę, Mykolas Naujokaitis 
1998 m. buvo apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordinu, o 
2001 m. - Savanorių medaliu.

Šeimos pageidavimu, Mykolo Naujokaičio 
prisiminimui skirtos aukos buvo pakirtos Lietuvių 
Skautų organizacijai.

j.s. Petras Butėnas 
mirė 2004 m. gegužės 19 d. 

Toronte, ON, sulaukęs 81 mėty.

N
etekome tikro Dievui, Tėvynei ir Artimui 
pasišventusią darbuotojo. Brolis Petras 
tėvynėje įstojo į jūros skautus būdamas 8 metų. 

1941 m., pradėjęs 18-uosius savo metus, skautiškoj uni
formoj stojo į Kauno sukilėlių būrį kovai prieš oku
pantus komunistus. Po II Pas. Karo gyveno vakarų 
Vokietijoje, dalyvavo skautiškoj veikloj.

1948 m. emigravo į Kanadą ir darbo sutartį 
atliko aukso kasykloje. Atvykęs į Torontą tuoj įsijungė 
į skautų eiles, drausmingai tęsė tėvynėje duotą 
pasižadėjimą. 1949 m. sukūrė skautišką šeimą su 
Laima Kazlauskaite (mirusia 1995 m.), užaugino dukrą 
Marytę.

j.s. Petras Butėnas 4 metus buvo skautų 
"Rambyno" tunto tuntininku, jūrų skautų vadovu, 
stovyklos viršininku, nepailstančiu "Romuvos" 
stovyklavietės rėmėju. (Buvo stovyklavietei pirkti ini
ciatorių grupėje) 1986 m. su jūrų skautais dalyvavo 
tarptautinėse varžybose ir jas laimėjo.

Petras rėmė ne tik savas organizacijas 
Kanadoje, bet padėjo ir savo broliams, grįžusioms iš 
Sibiro, aukojo Prisikėlimo bažnyčios Kaune atstaty
mui.

Atsisveikinimo metu su broliu Petru, maldai 
vadovavo kun. Kazimieras Kaknevičius, v.s. Felikso 
Mockaus atsisveikinimą perskaitė Petro krikšto sūnus 
ps. Alvydas Saplys, jūrų skautų vardu kalbėjo j.s. 
Aldona Biškevičienė. Tą vakarą Petro Butėno atmin
imui aukas rinko v.s. Danutė Keršienė "Romuvos" 
stovyklavietei.

Gegužės 22 d. Lietuvos Kankinių šventovėje 
šv. Mišias aukojo prel. J. Staškevičius. Prie kapo pasku
tines maldas skaitė kun. K. Kaknevičius, atsisveikino 
1941 m. sukilimo bendražygis, dabartinis LR Garbės 
Konsulas H. Lapas, v.s. Prima Saplienė pakvietė visus 
sugiedoti "Ateina naktis". Ant Petro karsto jo dukra 
Marytė ir artimieji uždėjo gėlių, o j.v.s. Marytė 
Vasiliauskienė - Palangos gintarėlių. Ilsėkis ramybėje, 
brangus Broli Petrai.

F.Mockus
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v.s.fil. Laima Kiliulienė 
mirė 2004 m. gegužės 22 d. 

Lexington, MA.

S
kautiškose kny
gose neradau 
kurioj skilty ar 

draugovėj sesė 
Laimutė pradėjo savo 
skautiškąją kelionę 
Vokietijoje, bet nuo 
1970-ųjų ją jau gal
ime vadinti vadovių 
vadove. AN 

1970-1972 m. 
Seserijos vadijos 
kadencijoje sesė

Laima buvo vadovių lavinimo skyriaus vedėja. Tuo 
metu buvo dviejų Gintaro Mokyklos stovyklų 
viršininke ir vienoje - viršininkės pavaduotoja. Su 
sesėmis Lile Milukiene ir Stefa Subatiene paruošė 
skaučių užsiėmimams leidinėlį "Rodom-darom".

1973-1975 m. - Gintaro Vadovių Mokyklos 
vedėja, dviejų GVM stovyklų viršininkė. 1976-1978 m. 
vadovavo skaučių "Baltijos" tuntui Bostone.

1979 m. lapkričio 23-25 d. įvyko pirmoji 
Skaučių Seserijos ir Skautų Brolijos tuntininkų,-ių kon
ferencija, kuriai programą paruošė ir jai vadovavo v.s. 
Cesius ir v.s. Laima Kiliuliai.

1988 m. VII Tautinėje stovykloje Seserijos 
stovyklos "Mano Lietuva" programos koordinatorė, 
1989 m. Skautininkių ir Židiniečių suvažiavimo 
Chicagoje atidarymo ir uždarymo programų vadovė.

1991-1993 m. Skaučių Seserijos Vyriausios 
Skautininkės v.s. Birutės Banaitienės Pavaduotoja.

v.s.fil. Laima Kiliulienė buvo LSS Tarybos narė 
1973-1975 m., 1988-1990 m. (gal ir daugiau kartų), o 
1997-1999 m. ir 2000-2002 m. kadencijose - Tarybos 
Vice Pirmininkė. VIII Tautinėje stovykloje 1998 m. 
buvo stovyklos viršininkės pavaduotoja, keliuose LSS 
vadovybės suvažiavimuose sėkmingai atlikusi pro
gramos vedėjos pareigas.

2002 m. kovo mėn. LSS vadovų kelionėje į 
Lietuvą, Prezidento s.v. Valdo Adamkaus Geležinio 

Vilko ordinu apdovanojimo proga, sesė Laima malda, 
giesme ir daina mus lydėjo ir vedė per Vilnių, Šiluvą, 
Kryžių kalną...
Apdovanota Geležinio Vilko ordinu.
v.s. Česlovo Kiliulio prašymu, aukos sesės Laimos 
atminimui buvo skirtos Lietuviškosios Skautybės 
Fondui, kurio fundatoriais yra Laima ir Česius.

Atsisveikinimo žodį tarė buv. LSS Tarybos Pirmininkė 
v.s. Birutė Banaitienė:

"Išlydint mūsų brangią sesę Laimą, gilią 
užuojautą reiškiu Česiui, Tomui, Rimui, Daivai, 
Mitchell, Tyler ir Rinai praradusiems mylimą žmoną, 
mamą, močiutę ir seserį.

Mano akyse Laima buvo tikra skautė - jos 
visas gyvenimas buvo pagrįstas pagal Lietuvių Skautų 
Sąjungos šūkį - tarnauti Dievui, Tėvynei ir Artimui. 
Jos meilė ir darbai buvo geriausias pavyzdys jaunes
nėms vadovėms ir skautėms.

Laima buvo ypatingai puiki mama, močiutė, 
mokytoja, vadovė, instruktorė. Dirbdama glaudžiai 
Skaučių Seserijos vadijoje ir LSS Tarybos pirmijoje 12 
metų kartu su Laima, asmeniškai patyriau Jos puikią 
asmenybę - tiesi, ištikima, naudinga, padeda artimui, 
draugė, mandagi, kukli, paklusni, linksma, taupi, 
blaivi ir skaisti - tai skautės įstatai! Ir visuomet Ji pir
miausia rūpinosi kitais, ne savimi.

Brangi Laima -
Ir vėl sėdėsime prie laužo, kurio šiluma primins mums 
Tavo šilumą ir supratimą, kurį pajutome kiekvienas ir 
kiekviena...

Ir vėl sueisime draugai, juokausim, džiaugsimės kartu, 
ir prisiminsim Tavo skaidrų juoką bei gražų balsą 
dainoje...

Ilsėkis, brangi Laimute, tegu būna ramu Tau Dievulio 
rankose... Tu gi žinai, kad -
"Nesustabdysi paukštės skrydžio, 
neužgesinsi saulės varsų.
Mūsų idėjos težydi,
mes abi sesės - ir aš, ir Tu."
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JAV VIDURIO RAJONE

CLEVELAND

Cleveland© skautijos 
Kaziuko mugė

Laisva, ugninga, nežabota
Kliūčių, jaunyste, nežinai -
Į ateities žavingus plotus
Pirmyn veržiesi amžinai...

Jonas Aistis

Ta žiema lyg ir užtruko šiemet mūsų padangėje, 
bet Cleveland© skautija jos nepabūgo ir kovo 14 
d., sekmadieni surengė Kaziuko mugę Dievo 

Motinos parapijos salėse. Diena pradėta šv. Mišiomis, 
kurias aukojo klebonas v.s. kun. Gediminas Kijauskas, 
SJ. Prisiminę maldose Lietuvos Skautijos Globėją šv. 
Kazimierą, tuntų vienetai ir svečiai atvyko didžiojon 
salėn, kur jų laukė dirbiniais apkrauti stalai. Čia 

pamatėm, kad sesės ir broliai žiemą nesnaudė, bet 
stropiai sueigose pasiruošė mus nustebinti.

"Neringos" ir "Pilėnų" tuntams šauniai 
atžygiavus salėn, pravesti vienetų tikrinimo raportai, o 
bendrąjį raportą priėmė v.s.kun. G.Kijauskas, SJ, visus 
pasveikindamas skautiškuoju "Budėk!" Jam atsakyta 
griausmingu - "Vis budžiu!" Šiemet mugės atidarymo 
kaspiną perkirpo skautininkių d-vės draugininke 
ps.dr. Giedrė Matienė, pati užaugusi Clevelando skau
tijos gretose.

Mugės stalus puošė virtinės riestainių, šird
elės, grybeliai, sūriai, įvairūs medžio dirbiniai, 
pražydę verbos ir forsitijos, įvairūs audiniai, piešiniai 
ir kitos gėrybės. Buvo ir burtininkių kampelis. Skautai 
vyčiai platino sieksniais savo loterijos bilietus.

Parapijos svetainėje visų laukė puikūs pietūs - 
kugelis, mėsa, daržovės, tortai. Gardžiai pavalgę, 
grįžome didžiojon salėn. Ten "Neringos" tunto sesės 
suvaidino nuotaikingą vaizdelį.

Po to pasireiškė skautai vyčiai su jų jaunais

(nuotraukos v.s. Gerardo Juškėno)

Atžygiuoja "Neringos" t. sesės
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"Pilėny" tunto skautai jau išsirikiavo - prasidės mugė.

talkininkais išplatinę daugybę tradicinės loterijos bili
etų. Laimingų bilietų traukimą nuotaikingai pravedė 
ps. Andris Dunduras. Miela buvo išgirsti, kad mugės 
loterijos dovanas suaukojo mūsų aplinkos geradariai - 
prekybos, įstaigos ir pavieniai bičiuliai. Skautai vyčiai 
taria visiems aukotojams AČIŪ!

Ta skautijos puikios nuotaikos šventė greit 

prabėgo ir, visiems sustojus ratu, buvo užbaigta 
tradicine "Ateina Naktis". O dabar laukiame 2005 
metų Kaziuko mugės, kurią mūsų atžalynas vėl 
surengs.

Brolis Gerardas

v.s.kun. Gediminas Kijauskas, SJ sveikina atvykusius j Clevelando skautijos Kaziuko mugę.
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Ps.dr. Giedrė Matienė atidaro
2004 mėty Kaziuko mugę

Riestainiai ir skanumynai 
"Neringos" tunto stalo

ant

Patarnauti pasiruošęs "Pilėnų" tunto
tuntininkas v.s. Remigijus Belzinskas
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j skaučiy grožio salioną 
pateko ir vienas brolis...

Rimas ir Julija Čepuliai su šypsena platino bilietus 

pietums
Kaziuko mugėje vaišinasi j.v.s. Vladas Petukauskas su sunum Gintaru ir 
vaikaičiu.

Visus pralinksmino "Neringos" sesiy vaidinimas.
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CHICAG O

"Mano gyvybės vanduo

v.s. Nijolė Užubalienė vadovavo sueigai

visad buvo Lietuva", pasakė prof. Marija Gimbutienė 
priimdama garbės daktaratą Vytauto Didžiojo 
Universitete, Kaune 1993 m.

Š.m. kovo 27 d. PLC, Lemonte, įvyko graži ir 
"kitokia" skautininkių, židiniečių, vyr. skaučių sueiga. 
Nuo Lietuvių dailės muziejaus sienų į mus žvelgė 
Puzino, Rimšos, Petravičiaus paveikslai, didžiulės 
Užkurnio skulptūros "apaštalai". Už tą malonią 
patalpą ačiū sesei Daliai Šlenienei, Lietuvių dailės 
muziejaus direktorei.

Į šią sueigą Chicagos skautininkių, vyr. 
skaučių būrelius bei "Sietuvos" draugovę pakvietė 
skautininkių būrelis "Verpstės". Graži buvo šventė. 
(Man, kai susitinku tiek daug sesių, vis būna šventė) 
Linksmu, dailiu žodžiu sueigą pradėjo v.s. Nijolė 
Užubalienė. Žiūrėjome filmą apie pasaulinio garso 
lietuvę mokslininkę, archeologę dr. Mariją Alseikaitę 
Gimbutienę (1921-1994). Ji dirbo Harvardo u-te, MA, 
Stanfordo u-te, CA ir ilgiausiai (1963-1989m.) - 
Kalifornijos universitete, Los Angeles. Filmas - "Signs 
out of Time", a documentary by Donna 
Read&Starhawk, narrated by Olympia Dukakis. Filme 
apie dr. Gimbutienę kalba mokslininkai, rodomi jos 
radiniai, iškasenos, kalba ji pati apie savo šeimą, tėvus, 
apie save, apie mokslą.

Filmui pasibaigus, savo prisiminimais apie 
Mariją Gimbutienę pasidalino sesės Nijolė 
Martinaitytė-Nelson ir Ritonė Rudaitienė. Vėliau, prie 
vaišių stalo, teko malonių prisiminimų išgirsti iš 
ps.dail. Ados Sutkuvienės ir s.fil. Giedrės Penčylienės.

Ačiū sesėms "Verpstėms" už šią šventę - 
sueigą, filmą, puikias vaišes.

Sesė Alė
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"O, atsimenu namelį..."

Taip malonu buvo dainuoti tą mokykloje išmoktą ir 
pamėgtą dainą.

s. Valė Kliknienė, vadovavusi gegužės mėne
sio sueigai "Sietuvos" draugovėje, paruošė gražų 
pašnekesį Motinos dienos proga, perskaitė eilėraštį ir 
pakvietė visas padainuoti "O, atsimenu namelį..."

"...Kai išklystu į pasaulį..." - išsklidom, kaip 
paukšteliai, nutūpdami svečiuos kraštuos ir ten 
pasirinkom skautybės kelią.

"...Tėviškėlės atminimas man laimužę mini." 
Gal tas "tėviškėlės atminimas" ir stiprino lietuvius būti 
ir darbuotis skautiškose gretose kelis kartus ilgiau nei 
kitose pasaulio skautų organizacijose. Mūsų sąjungoje 
net ir ženklą turime - 50-ties metų skautavimo.

Šioje sueigoje, LSS Tarybos Pirmininko v.s.fil. 
Rimo Griškelio įsakymu, vyriausia "Sietuvos" narė, 92- 
uosius atšventusi v.s.fil. Sofija Statkienė 50-čio ženklus 
įteikė s. Zinai Pocienei, v.sl. Liucijai Krutulienei, v.sl. 
Žibutei Žiupsnienei ir v.sl. Stasei Korres.

Malonu buvo išgirsti Skaučių Seserijos Vyr. 
Skautininkės v.s. Dalios Trakienės įsakymą, kad 
Vėliavos žymeniu apdovanojamos keturios mūsų sesės 
- v.sl. Aurelija Kriaučiūnienė, v.sl. Birutė Podienė, v.sl. 
Birutė Trinkienė ir v.sl. Žibutė Žiupsnienė. Žymenis 
įteikė "Sietuvos" draugininke ps. Irena Kirkuvienė.

Kaip draugovėje įprasta, šalia malonaus 
pabendravimo, gerojo darbelio minčiai visada yra tin
kama vieta. "Sesės, turime progą padaryti gerą dar
belį" - pranešė d-vės iždininkė sesė Stasė Korres. Ji 
paprašė mus rinkti popierinius rudus maišus, kurie 
būna maisto krautuvėse, ir atnešti į sueigas. Šv. 
Kryžiaus bažnyčioje, Chicagoje, vienuolė seselė 
J.Tumas dalina maisto produktus vargstantiems, reikia 
tų rudų maišų, o juos pirkti būna brangu..., tad 
renkame.

Sesė Alė

Vienam rate... Birutė Vindašienė, Sofija Jelionienė, Birutė Vilutienė, Gražina Micevičiutė, Stasė Korres, Sofija Statkienė, Žibutė 

Žiupsnienė, Zina Pocienė, Rita Fabijonienė
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Gegužės mėn. sueigoje džiaugiamės apdovanotomis. Gražina Micevičiutė, d-kė Irena Kirkuvienė, Sofija Jelionienė, Žibutė Žiup- 
snienė, Birutė Trinkienė, Aurelija Kriaučiūnienė, Rita Fabijonienė.

Mamunėlė iškeliavo 
Namo.. .pro Čikagą 

Užubalienė, o Nijolė Grinienė, a.a. Onutės dukra, 
užbėrė Lietuvos žemelės, sesės Sofijos Jelionienės 
atvežtos iš Velionės gimtinio Ukmergės krašto.

Šermenų pusryčiams visi susirinko į Jaunimo 
centrą (Mamunėlės pamėgtą vietą, tiksliau, visų vyres-

N
e kiekvienam mūsų lemta Namo iškeliaujant 
palikt ryškius ir gilius pėdsakus. Tokius pėd
sakus paliko v.s. Ona Siliūnienė ne tik savo 

šeimoje, bet ir lietuvių visuomenėje, ypač lietuviškoje 
skautijoje. Tai buvo ypatingo gerumo, nuoširdumo 
asmenybė. Šių nuostabių savybių šiluma tebešildo 
visus, jos paliestus. Nestebėtina tad, kad ne tik skauti- 
ja, bet ir lietuviškoji visuomenė vadino skautininkę 
Onutę Mamunėlė.

Šaltas, bet saulėtas, žalias, žydintis gegužės 15 
d. rytas sutelkė dar kartą Mamunėlės draugus, pažįsta
mus ir gausų skautijos būrį šv. Kazimiero kapinėse, į 
jos palaikų laidotuves šalia vyro a.a. Alekso Biliūno, 
ten atgulusio prieš gerą dvidešimtmetį.

Po religinių apeigų, kurias atliko kun. 
Gediminas Jankūnas iš Marquette parko parapijos, 
skautijos vardu su Mamunėlė atsisveikino v.s. Nijolė

Su Lietuvos žemės žiupsneliu v.s. Onutės dukra Nijolė išlydi 
Mamą į Amžinybę
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Čikagos skautija išlydėjusi v.s. Oną Siliunienę, Mamunėlę, Namo. I eil. antras iš d. sūnus Donatas, ketv. iš d. dukra 

Nijolė Grinienė su Mamunėlės anūkėmis ir proanūkais.

nių čikagiečių mylimus namus, kuriuose prabėgo 
Velionės ir mūsų didžio ji-gražioji gyvenimo pusė). Čia 
kavinės patalpose, šalia "Verpsčių" būrelio sesių 
"suskintų" ramunių, visus pasitiko a.a. Mamunėlės 
portretas. Šypsojo ji, kaip visada, skautiškoj uniformoj 
su Geležinio Vilko ordinu ant kaklo. Svečiai taip pat 
galėjo pavartyt ir storą albumą - Mamunėlės 
skautiškojo gyvenimo vaizdinį dienoraštį.

V.s. Sofija Jelionienė pravedė trumpą, 
Mamunėlės būdui labai tinkamą - linksmą pam
inėjimą, pakviesdama svečius trumpai pasidalint prisi
minimais apie sktn. Onute. Prisiminimų pabiro daug: 
kaip Mamunėlė stovyklose prižiūrėdavo paukštytes, 
sušalusias dangstė kailinukais, girdė arbatėle; kaip 
tvarstė nubrozdintus kelius, traukė rakštis iš pirštukų; 
kaip naktimis sų skautėmis budėjo, prie laužų daina
vo, Kaziuko mugėse darbavosi, savo jaukiam namely 
sueigas pravesdavo, sesių kernaviečių mergvakarius 
ruošdavo ir niekada neatsisakydavo padėti lietuvių 
visuomenės darbuose. Stovyklaujančią Mamunėlę 
linksmais ketureiliais prisiminė sesė Nijolė 
Užubalienė. Gi sesė Lilė Kerelienė, puikiais tautiniais 
pasipuošusi, pakankliavo Mamunėlės pamėgtas 

dainas visiems pritariant. Šeimos vardu Mamunėlę 
prisiminė ir jos draugams padėkojo sūnus Donatas 
Siliūnas, pakviesdamas visus gausioms šermenų 
vaišėms.

Nepamirštamai gerą ir mielą v.s. Onutę prisi-

v.s. O. Siliunienę Namo išlydint, atminimo sueigą praveda v.s. 
Sofija Jelionienė, kanklininkė - sesė Lilė Kerelienė.
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menant, buvo praleista kelios malonių pokalbių valan
dos. Buvo aukojama jos pamėgtoms organizacijoms: 
Lietuviškosios Skautybės fondui ir Našlaičių Globai.

Šios laidotuvės, neįprasta net sakyti, 
buvo...linksmos! "Mamunėlei čia dalyvaut patiktų!" 
pasakė viena jos mažųjų proanūkių.

Ką gi daugiau bepridėsi - tik dalyvauk, 
Mamunėlė, linksma Amžinuose namuose!

Mamunėlės skautiškoji šeima

Dar pora žodžių 
išlydint...

S
u brangia Velione atsisveikinę ir Dievo prieglob
sty ją palikę, atėjome čia, lyg į jos pačios kadaise 
tokius svetingus namus. Čia, jai visada buvo mal

onu savųjų apsuptyje pabūti, Jaunimo centro moterų 
pagalbiniam būrelyje pasidarbuoti.

Mums, skautėms ir skautams, ji liks 
nepamirštama Mamunėlė, nes mūsų rūpesčiais ji 
gyveno, išlaikė vieningą dvasią, gerą nuotaiką, padėjo 
visur, kad lietuviškoji skautija augtų ir tobulėtų. Per 

ilgą metų eilę mus su ja riša daug malonių prisimin
imų. Vienu jų noriu su Jumis pasidalinti: stovėjau su Ja 
sodelyje, Mamunėlė man ir sako - "žinai, Zosele, kai aš 
čia būnu, tai vis Brazdžionio eilėmis meldžiuos:

Iš Tavo rankos, Dieve, gaunu savo rytą,
Iš Tavo rankos ir šviesi darbų diena,
Iš Tavo rankos man ir laimė mano krito, 
Ir praeitis, ir dabartis ir rytdiena."

v.s.Sofija Jelionienė

Č
ikagoje tais laikais gyvavo veikli Skautininkų 
ramovė. Vasaros sueigos dažnai vykdavo sesės 
Onutės gražiame, žaliuojančiame kieme, kur ji 

mus labai maloniai priimdavo ir pavaišindavo.
Prisimenu sesę Onutę Jubiliejinių ir Tautinių 

stovyklų metu, kur skautininkų pastovyklėse tekdavo 
patirti jos išradingumą, linksmumą ir nuolat 
besišypsančias akis.

Ji mėgo jaunimą, o jaunimas ją vadino 
Mamunėlė ir, tikiuos, kad ne vienas paseks jos puikiu 
pavyzdžiu.

v.s. Antanas Paužuolis

JAV ATLANTO RAJONE

NEW YORKE

Kaziuko mugių 
atgarsiai

J
au antri metai, kaip atgijusi skautų ir skaučių 
"Neringos-Tauro" vietininkija rengia Kaziuko 
mugę. Š.m. kovo 7 d., 11:30 ryto skautai rinkosi į 

Maspeth Atsimainymo bažnyčią šv. Mišioms, o po jų 
parapijos salėje prasidėjo mugė. Iš pradžių vyko 
iškilminga sueiga; s.fil. Aldona Marijošienė pasveikino 

susirinkusius ir pakvietė skautus įnešti vėliavas. Po 
Lietuvos himno, vadovė vyr.sk. Nida Milukaitė- 
Angeliadis perskaitė įsakymus. Didelis naujų sesių 
būrys išsirikiavo prieš vėliavą įžodžiui. Paukštytės 
įžodį davė Austė Norvilaitė, Krista Angeliadis ir 
Emilija Milukaitė; Skautės - Niką Norvilaitė ir Kamilė 
Vilimaitė; Prityrusios skautės - Agnė Sesnauskaitė, 
Viktorija Balsys-Spencer, Milda Sesnauskaitė ir Šarlota 
Jakaitė. Gerojo darbelio mazgelį įžodžius davusioms 
užrišo s. Aldona Marijošienė, tėvynės meilės - sesių 
tėveliai. Kun. Vytautui Volertui sukalbėjus maldą, LR 
Generalinis Konsulas Mindaugas Butkus pasveikino 
skautes ir skautus Inikėdamas sėkmės veikloje. Tada 
sesė Aldona mugę atidaryti pakvietė vadovus vyr.sk. 
Nidą Angeliadis ir s.v. Tomą Lorą.
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"Neringos" v. jaunesnės 
sesės jau pasiruošusios 
sueigai

(nuotraukos s.fil.
A.Marijošienės)

Atsimainymo parapijos salė yra didesnė, tai 
vietos užteko ne tik skautų stalams, bet ir svečiams. 
Mus aplankė apie 250 žmonių. Sesės ir broliai buvo 
paruošę įvairius žaidimus kaip: juokdario gerklė su 
balionais, krepšinį, laivų regatą, vėžlių rungtynes ir t.t. 
Buvo ir gausi skaučių ir skautų loterija su dovanų 
pripildytais krepšiais.

Vyr. skaučių židinio "Vilija" loterijai vadovavo 

vyr.sk. Rasa Miklienė ir vyr.sk. Aldona Žukienė, prie 
tautodailės stalo darbavosi v.s. Vida Jankauskienė, 
vyr.sk. Mara Vygantienė ir vyr.sk. Gina Kudžmienė, o 
prie židiniečių suneštų pyragų ir kavos smarkiai dirbo 
akademikės ps. Daina ir Sigita Penikaitės. Knygų stalą 
globojo s. Jonas Vilgalys, Velykų stalą tvarkė Birutė 
Šidlauskienė, o rūbinę labai tvarkingai prižiūrėjo skau
tai.

"Tauro" v. skautai ir vilkiukai su vadovu s.v. Tauru Vebeliunu (stovi už vilkiuky)
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New Yorko labai talentingos prityrusios skautės Emilija Guobytė, Emilija Gaubaitė, Elenutė Guobytė, Gabija Blaudžiunaitė, 
Viktorija Balsys-Spencer, Agnė Sesnauskaitė, Milda Sesnauskaitė ir Sarlota Jaraitė.

Buvo atgaivos baras, prie kurio dirbo s.v. Darius 
Penikas, Juozas Milukas ir kiti talkininkai. Tėvų 
komitetas, vadovaujamas Valdonės Gobienės, labai 
smarkiai darbavosi pietums parduodami gardžius 
lietuviškus patiekalus.
Turėjome ir svečių - p. Savukynienės stalas su medžio 
dirbiniais, p. Gobienės - su gintaro papuošalais. 
Dėkojame visiems mus parėmusiems.
Džiaugiamės, kad dauguma skaučių, šiandien davusių 
įžodį, yra neseniai atvykusios iš Lietuvos, o ir tėvų 
komitetą sudaro neseniai iš Lietuvos atvykusieji. Mes 
visus juos sveikiname ir džiaugiamės, kad papildo 
mūsų gretas, kad kartu dirba, kad prisidėjo prie šios 
Kaziuko mugės pasisekimo.
Kaziuko mugė New Yorke labai pasisekė, joje uždirbti 
pinigai bus naudojami skaučių ir skautų užsiėmimams 
ir iškyloms.

Sesė Lilė
jaunesniosios skautės įžodį duoda paukštytės Austė 
Norvilaitė, Krista Angeliadis ir Emilija Milukaitė.
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Sesės Židinietės darbo sueigoje prieš Kaziuko mugę. Stovi: 

Giedrė Stankūnienė, Aldona Marijošienė, Ramutė Cesnav- 
ičienė, Živilė Jurienė, Aldona Žukienė. Sėdi: Birutė Kidolienė, 

Vida Jankauskienė, Ona Osmolskienė ir Rasa Miklienė

WORCESTERYJE

M
ūsų metinė skautų ir skaučių Kaziuko mugė 
kasmet ruošiama Verbų sekmadienį, tad ir 
šiais metais ji įvyko balandžio 4 d. Po lietu

viškų šv. Mišių šv.Kazimiero parapijos bažnyčioje visi 
skubėjo į Maironio parką, Shrewsbury, MA. Ten nuo 
ankstyvo ryto virtuvėje ruošdamos lietuviškus pietus, 
triūsė skautininkės Vanda, Nijolė, Teresė ir Danutė, 
padedamos Genės Narienės.

Mugę atidarė tuntininkė v.s. Irena 
Markevičienė, pasveikino gausiai susirinkusius, kvietė 
įsigyti lietuviškų 
dovanų, o išalkus 
pasivaišinti pietumis. 
Ir ko čia nebuvo? 
Skautininkas Bronius, 
kaip kasmet turėjo 
meniškų medžio 
kryžių, o brolis Romas 
"pribūdavo jo" 
namelių grįžtantiems 
paukšteliams. Sesės 
Joana ir Elenutė jauni
ausiems mugės 
dalyviams paruošė 
Velykinių krepšelių,

Pirkėjy Kaziuko mugėje laukia s.Elenytė ir sjoana su sunum Jonu.

žaislų, saldumynų ir žaidimų stalą.
Daugiausia gaminių buvo iš Lietuvos - įvairūs 

audiniai, megstukai, vaikams marškinėliai, gintaro ir 
metalo papuošalai, margučiai, drožiniai. Muzikos 
mėgėjams buvo gausus pasirinkimas lietuviškų dainų 
ir muzikos kasečių, kurias atvežė "Viltis" iš Bostono. 
Karoso rūpesčiu, mugės metu skambėjo lietuviška 
muzika. Prekeiviai iš Hartfordo atvežė įvairių kon
servuotų daržovių, lietuviškos juodos duonos, keptos 
ant ajerų ir Lietuvos bičių medaus. įvairių saldumynų 
ir kepsnių stalą paruošė skautų mamytės ir pačios 
skautės. Buvo ir lietuviškų "grybukų", kuriuos skautes 
pamokė kepti trečios bangos lietuvaitė Regina 
Vanagaitienė. Skautų rėmėjai ir geradariai suaukojo 
gausų loterijos stalą. Apsipirkus ir papietavus, buvo 
malonu pasivaišinti saldumynais ir kvapnia kava.

Mugę paįvairino Egitos Matulionienės 
vadovaujamas etnografinis muzikos ansamblis 
"Dolija". Jį sudaro trečios bangos lietuvaičiai iš 
Bostono ir Worcester!©. Vadovė papasakojo apie 
atliekamas dainas ir šokius. Tai 18-19 šimtmečio dain
os susijusios su įvykiais, kaip vestuvės, krikštynos, 
susietos su lauko darbais, kaip pabaigtuvės, ir liūdnos, 
kaip laidotuvės. Šokius palydėjo kanklių, barškalų ir 
skudučių muzika. Už supažindinimą su senovine 
muzika ir dainomis publika buvo dėkinga.

Skautai ir skautės nuoširdžiai dėkoja visiems 
Worcesterio ir apylinkės lietuviams už atsilankymą 
Kaziuko mugėje, aukojusiems daiktus loterijos stalui. 

Ačiū talkininkams iš 
Bostono ir Hartfordo, 
praturtinusiems mugę 
lietuviškomis 
prekėmis. 
Nuoširdžiausias skau
tiškas ačiū "Dolijo" 
ansamblio vadovei 
Egitai, šokėjams, dain
ininkams ir muzikan
tams. Tikimės visus 
susitikti sekančių 
metų mugėje.

E.Č.
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KANADOS RAJONE

Tunty vadovai kursuose: I eilėje: "Rambyno" t. t-kas s.M.Rusinas, "Šatrijos" t. t-kė ps. R. Baltaduonytė-Lemon, ps. 

K.Dambaraite-Janowicz, v.s.fil.A.Dailydė, j.v.s. E.Namikienė; II - Kanados rajono vadas v.s. R.Otto, s.v.v.sl. 
M.Sungaila, s. R.Kalendra, vyr.sk.si. V.Mackevičius, ps. D.Steponaitienė; III - prit.sk. D.Puzeris, ps. P.Petrauskas, 
vyr.sk.si. E.Ploog, vyr.sk.si. V.Skilandžiūnienė, vyr.sk.sl. V.Lemon; IV - vyr.sk.psl. V.Radžiūnaitė, vyr.sk.si. K.Yčaitė, 
vyr.sk.v.sl. L.Bražukaitė, vyr.sk.sl. A.Krakov/skaitė.

TORONTO

Skiltininkų kursai 
vadovams

2004 m. sausio 31 d. Prisikėlimo parapijos 
patalpose įvyko vienos dienos skiltininkų kursai 
"Šatrijos" ir "Rambyno" tuntų vadovams.

Dalyvavo 18 brolių ir sesių. Kursų programai 
vadovavo Kanados rajono Vadas bei LSB Atstovas v.s. 
Romas Otto. Ps. Ričardas Kalendra mokė skautiškų 
žaidimų būdus, pritaikytus skilčių užsiėmimams.

Pagal "Šatrijos" ir "Rambyno" tuntų metinį 

darbo planą, šis kursas bus pakartotas 2004 m. rudenį. 
Tada bus patikrinta ar ši skautiška metodika yra 
įgyvendinama mūsų veikloje.

Žiemos savaitgalio 
iškyla

"Rambyno" tunto, "Mindaugo" draugovės 
žiemos iškyla įvyko 2004 m. vasario 20-22 d. Romuvos 
stovyklavietėje. Dalyvavo 20 skautų, 4 vadovai, 3 
tėveliai ir kunigas brolis Petras Šarka OFM.
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Žiemos iškylos malonus prisiminimas. Nuotraukoje: Kostas Paliulis, Andrius Valiulis, Darius Sablinskas, Lukas Byra, Ričardas 
Kalendra, Saulius Grybas, Aliukas Valickis, Arūnas Dailydė, Andrew Moulton, Anton Wasowicz, Mr. Moulton, Morkus Sungaila, 
Matas Sungaila, Romas Otto, Alex Aiello, Aras Repečka, Jonas Žiūraitis, Petras Paliulis, Tomas Trussow, Brolis Petras Sarka OFM

Prie sniego altoriaus kun. Petras Šarka OFM laikė šv. Mišias

Visi užsiėmimai buvo pagrįsti 
žiemos skautamokslio metodika: virimas 
be puodų, įsirengimas sniege, ugnies 
išlaikymas, orientacija miške ir 1.1.

Šeštadienį vakare, šaltam vėjui 
pučiant ir stipriai sningant, tėvas Petras 
ant sniego altoriaus atlaikė šv. Mišias. Jis 
pasakė labia pritaikytą pamokslą skau
tams apie Dievo garbinimą gamtoje.

Baigiant iškylą, draugininkas 
s.v.v.sl. Morkus Sungaila pravedė įžodį ir 
į "Mindaugo" draugovę priėmė dešimt 
naujų brolių skautų. Skauto įžodį davė: 
Alex Aiello, Lukas Byra, Andrew 
Moulton, Kostas Paliulis, Aras Repečka, 
Matas Sungaila, Darius Šablinskas, 
Tomas Trussow, Andrius Valiulis ir 
Aliukas Valickis.

2004 LIEPA-RUGPJUTIS 35 SKAUTŲ AIDAS

37



Laiškas iš Wasagos
iaurės Ontario provincijoje, Wasaga Beach mieste, 2003 m. 
spalio mėn. įkūrėme Vasagos Vietininkijos pirmą 
paukštyčių skiltį "Voverytes". Vadovė - vyr.sk.psl. Lina 

Valickienė, pavaduotoja - vyr.sk. Loreta Kamaitienė. Lietuvių 
Skaučių Seserijai turime užregistruotas devynias paukštytes.

Pirmasis įžodis įvyko š.m. balandžio 5 d. Diena buvo 
šalta, bet mes, kaip tikros skautės, šalčio nepabūgom ir įžodį 
pravedėme lauke. Gegužės mėn. "Voverytės" dalyvavo Gerojo 
Ganytojo parapijos komiteto ruoštame Motinos dienos pam
inėjime. Mūsų sesės labai gražiai pasirodė, padainavo ir pager
bė visas mamytes.

Vasagos bendruomenė džiaugiasi ir didžiuojasi mūsų 
mielomis ir gražiomis paukštytėmis ir labai remia mūsų veiklą. 
Budžiu!

Sesė Lina

Naujo skaučių vieneto Kanadoje , "Voverytės", 
vadovė vyr.sk.psl. Lina Valickienė

Pirmasis įžodis Vasagoje. Iš k.: 
Jazmino Valickytė, Olivia 
Kamaitytė, Victoria McMurchy, 
Rasa Petronytė, Lexie Aušrotaitė, 
Zoe Petronytė, Melissa Liaubaitė, 
Jayme Feltrin, Joanna McMurchy 
ir vyr.sk. Loreta Kamaitienė

Tik pradėjusios skautiškąją kelionę, "Voverytės" jau 
atlieka gerąjį darbelį. Lexie Aušrotaitė, Rasa 
Petronytė, Joanna McMurchy, Victoria McMurchy, 
Olivia Kamaitytė, Jazmino Valickytė, Melissa 
Liaubaitė ir Zoe Petronytė. Gale - vyr.sk.psl.Lina 
Valickienė
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JAV RAMIOJO VANDENYNO RAJONE

Žinios iš
Los Angeles

diena. Ši tradicija pradėta maždaug prieš 25 metus. 
Šiais metais kovo 20 d. sueigą teko organizuoti lietuvi
ams. Labai pasisekė. Į sueigą, vykusią Griffith Parke, 
susirinko apie 150 skautų. Iš pradžių vyko iškilminga 
sueiga, vienetai dalyvavo su savo vėliavomis, visus

I
Skautų Brolijos ir 
Skaučių Seserijos 
vadijų suvažiav
imą Lemonte, IL, 

š.m. balandžio 24-25 
d. iš Los Angeles, 
CA, buvo atvykę 
Ramiojo vandenyno 
Atstovai v.s.fil. 
Daina Kasputienė ir 
s.fil. Vytenis Vilkas.

Sesei Alei, 
jau kuris laikas tur
inčiai 50 m. skau- 
tavimo ženklelį, 
buvo labai malonu 
vėl pamatyti šiuos 
jaunus vadovus. 
Žinoma, nuo 1976 
m. pasikeitę ir jie, ne 
tik aš... Toj, mano 
gyvenime pačioj 
gražiausioj stovyk
loj, Rambyne, sesė

JAV Ramiojo vandenyno rajono Atstovai v.s.fil. Daina Kasputienė ir s.fil. 
Vytenis Vilkas Skaučių Seserijos ir Skautų Brolijos vadijų suvažiavime 

Lemonte, IL

pasveikino JAV 
Ramiojo van
denyno rajono 
Vadas v.s.fil. Tadas 
Dabšys.

Sudarius 
mišrias skiltis iš 
visų dalyvių, skau
tai išmoko savo 
skilties vardą 
visomis ten daly
vavusių skautų 
kalbomis. Užsiėmi
mai buvo vykdomi 
panašiai kaip skau- 
toramose. Buvo 
graži, šilta diena, 
visi smagiai žaidė 
ir po to - kartu 
vaišinosi.

Šv. Jurgio 
šventę "Palangos" 
ir "Kalniškių" tun
tai irgi kitaip 
atšvenčia.

Daina Petronytė buvo geltonšlipsė "Lakštingalų" 
skilty, o dabar - dviejų dukrelių mama, LSS Tarybos 
narė, pernai metais "Karaliaus Mindaugo" jubiliejinėje 
stovykloje vadovavusi jaunų šeimų rajonui. Skautas 
vytis, brolis Vytenis tada ėjęs skautų "Aitvarų" stovyk
los viršininko pareigas, dabar skautiškos šeimos tėvas, 
jau dešimti metai vadovaujantis skautų "Kalniškių" 
tuntui.

Brolis Vytenis pasakojo, kad Los Angeles 
kiekvienais metais vyksta tarptautinė skautavimo 

Kiekvienais metais jie ruošia naktinę iškylą. Šiais 
metais ji vyko Malibu Creek State Parke. Iš vakaro 
būna iškilminga sueiga, duodami įžodžiai. Patys skau
tai gaminasi vakarienę lauko virtuvėje, po laužo vyks
ta naktinis žaidimas. Sekmadienį iš ryto vėl patys 
ruošia pusryčius ir, kaip toj giesmėj - "...padangėj tavo 
atviroj..." susirenka susikaupimo valandėlei.

AN
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VADOVAMS

Vilkiukų lavinimas
Keli praktiški patarimai 

vilkiukų vadovui.

1. Būk pasiruošęs. Pasirūpink, kad tavo veiklos, 
nuotykių bei darbelių programa būtų iš anksto sudary
ta ir tiktų berniukų pajėgumui bei norams.

2. Uniforma ir elgesiu duok gerą pavyzdį: ko 
mokai - vykdyk pats.

3. Visuomet rodyk, kad įvertini berniukų pastan
gas, iš jų daug tikiesi, esi pats užsidegęs, supranti ir 
pasitiki berniukais; esi gerai nusiteikęs.

4. Atsimink šiuos normalius vilkiuko palinkimus: 
jo susikaupimo ir dėmesio laikas trumpas; jo atmintis 
aštri jei jis domisi; jis pereina iš įsivaizduoto į realistinį 
laikotarpį; jo jausmai stiprūs, jo susivaldymas silpnas; 
jis linkęs peštis, erzinti, stumdyti kitus ir būti 
nemandagus; jis paprastai triukšmingas ir judrus.

5. Vilkiukai triukšmingi ir, atrodo, sunku juos 
suvaldyti, bet jie reaguos ir supras, kad aiškiai nustaty
ta riba tarp triukšmingo žaidimo ir laimingo, smagaus 
paklusnumo. Jei vadovas iš pat pradžių nustatys tą 
ribą, vėliau daug vargo nebus.

6. Leisk savo vaizduotei laisvai veikti; nepabrėžk 
tikrojo savo tikslo, būtent, būdo ugdymo. Parūpink 
žaidimų, užsiėmimų ir visa kita, ko berniukų instink
tas reikalauja, ir žadink jų nuotykių ir romantiškumo 
pomėgį.

7. Vilkiukų skautybė yra ŽAIDIMAS ir turi būti 
laikomas tokiu. Rimtoji to žaidimo pusė vilkiukų teturi 
būti nesąmoningai jaučiama.

8. Stenkis savo berniukus pažinti asmeniškai, 

kiekvieną. Stebėk juos per žaidimus, kurie dažnai juos 
parodo tokius, kokie jie yra iš tikrųjų. Taip pat rask 
laiko pasikalbėti su tyliaisiais, bailesniaisiais.

9. Vilkiukų sueigos smagios. Pats smagiai praleisk 
laiką, džiaukis berniukais ir programa; ir valandos, 
praleistos su vilkiukais, priklausys prie laimingiausių 
gyvenime.

v.s.A. Saulaitis, SJ

Žaidimas "Kelionė per kalnus"

Išrikiuok draugovę būreliais. Prieš kiekvieną būrelį 
pastatyk dvi atramomis suglaustas kėdes. Skautams 
nusiavus batelius, liepk kiekvienam iš eilės trumpu 
(nustatytu) laiku tyliai peržengti per "kalną", t.y. 
užlipti ant vienos kėdės, perlipti per atramas ant antros 
kėdės ir žemėn. Visi skautai seka ir priskaito taškus už 
girdėtą triukšmą. Laimi būrelis, turintis mažiausia 
taškų.

Parinko v.sl. J. Petreikis

"Žaidimu mokomės būti akylūs, sąžiningi, drausmin
gi, mokomės būti bendradarbiais. Laimėjimas nėra 
visas žaidimo tikslas."
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1954 m. ("Mūsų Vytis") 1957 m. ("Skautų aidas")

D
r. Vydūno vardo skautų vyčių būrelio skautai 
Čikagoje suruošė gražų vakarą jaunimui, kurio 
metu su dideliu pasisekimu suvaidinta muzik

inė pjesė "Pelenė". Pastatymo darbams vadovavo
T.Serapinienė, būreliui vadovauja s. Ignas Serapinas.

Michigano ežero pakrantėse įsisteigė pirmasis liet, 
jūros skaučių vienetas JAV-bėse. Tai "Žuvėdrų" valtis, 
kuriai vadovauja Rimgailė Gustaitienė. Globėjų bei 
rėmėjų komitetui vadovauja fil.v.s. dr. J.Aglinskienė.

Akademikai skautai švenčia 30 metų veiklos jubiliejų. 
Albinas Karnavičius rašo, kad liepos 3,4 ir 5 dienomis 
Kanadoje, prie Wheatley miestelio, Kanados Skautų 
Parke, ketvirtą kartą tremtyje stovyklavo lietuviškas 
akademinis skautiškasis jaunimas. Stovyklavo, 
maudėsi, deginosi saule ir sprendė skautiškąsias ir 
visuomeniškas problemas, su kuriomis šiandien turi 
susidurti skautas akademikas. Stovykloje dalyvavo 
virš 100 skautų akademikų. Stovykloje lankėsi 
vyr.vadovai: O.Zailskienė, S.Kairys, M.Budrienė, 
prof.S.Kolupaila, P.Labanauskas ir kt.

Tuo pačiu metu IV-ji akademikų skautų 
stovykla vyko ir Vokietijoje, Siebengebirgeno kalnyne 
prie Reino, kurioje dalyvavo 12 skautų akademikų.

Adelaidėje, Australijoje, akademinės skautijos 
30 metų sukakties minėjimas praėjęs su dideliu 
pasisekimu, sulaukė plataus atgarsio net australų 
spaudoje. Įtakingas dienraštis "News" sekmadienio 
laidoje daug vietos paskyrė minėtos šventės ir lietuvių 
akademinės skautijos aprašymui.

L
 SS Pirmija praneša, kad ps. I.Šernaitė 
(Kanadoje.red.) 1955 m. vasarą išgelbėjusi 
skęstančią ir statydama pavojun savo gyvybę, 

apdovanota Gyvybės Gelbėjimo Ordinu.
s. Gerardas Juškėnas, SKS skiltininkas, sukūręs 

ir išugdęs pirmąją tokio pobūdžio Skautų 
Korespondentų Skiltį, apdovanotas Padėkos Ordinu.

Skautai Čikagoje, vadovaujami s.v.R.Povilaičio, sveči
avosi pas ukrainiečius skautus. Susipažinimo vakare 
dainuotos lietuviškos ir ukrainietiškos dainos, pakaito
mis pasimokyta abiejų tautų šokių. Pravesti keli geri 
pasirodymai ir žaidimai.

Tuntininkas s.V.Kamantas pranešė, kad Clevelando 
skautų taryba ir vėl atžymėjo "DLK Vytauto" skautų d- 
vę, suteikdama jai garbės vieneto vardą. Vytautėnai tą 
atžymėjimą gauna jau antrus metus. Draugovei 
vadovauja v.s. Vincas Kizlaitis.

Gegužės 11 d. Argentinos Lietuvių Skautų Dr-vė 
Berisso mieste suvaidino G.Veličkos "Šienapjūtę". 
Berisse gyvena apie 3000 lietuvių. Spektaklis praėjo 
didžiausiu pasisekimu, sutraukęs daugybę žiūrovų, 
kurie netilpo salėje. Draugovei vadovauja v.sl. Stasys 
Babronis, tautinių šokių grupei - psl. Zigmas Jaunius.
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ŽAIDIMAI

Po piešiniais yra jų pavadinimai. Apskritimuose esančias raides 
užrašyk ant atitinkamų balionų.
Koks čia žodis? Ar buvai ten šią vasarą?
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"Skautų aido" rėmėjai

Aukos:
$10.00 v.s.Lilė Milukienė, Plainview, NY

$25.00 s. Valė Plepienė, Lemont, IL., skautybės Chicagoje 55 m. proga

$40.00 v.s.fil. S. Statkienė, Lemont, IL., v.s.fil. Vytenio Statkaus atminimui

$200.00 Motina - a.a. Sūnaus ir Dukters atminimui

$300.00 v.s. Stefanijos Radzevičiūtės palikimas (atsiuntė Irena Kuprevičius, exec.)

Garbės prenumeratos:
Safia Rasys, Cambridge, MA 

Visiems nuoširdus ačiū!

v.s.Albina Ramanauskienė
"Skautų aido" administratorė
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