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“Skautų aidui” straipsnius, nuotraukas, pranešimus atsiuntė:

v.s.fil. R.Rudaitienė, Lemont, IL, v.s.fil. A.Paužuolis, Chicago, IL, s. I Jankauskienė, 
Germantown, MD, v.s. Č.Senkevičius, Etobicoke, ON, ps. Ž.Gadeikytė, Klaipėda, ps. 
R.Fabijonienė, Palos Park, IL, v.s.B.Kidolienė, East Rockaway, NY, s.fil.R.Vitas, Aurora, 
IL, ps.fil.L.Paužuolis, IL, v.s.A.Ramanauskienė, Oak Lawn, IL, v.s.N.Užubalienė, 
Engadine, Austr., v.s.fil.L.Milukienė, Plainview, NY, v.s.fil.D.Ramanauskas, Geneva, IL, 
s.fil.V.Lietuvninkas, Lemont, IL, v.s.A.Dvoreckienė, Vilnius, j.ps.R Jokubauskas, Lockport, 
IL, j.v.s.fil.T.Chiapetta, Willow Springs, IL, v.s.F.Mockus, Toronto, ON, j.ps.V.Kielienė, 
Lisle, IL, j.s.D.Mikužienė, Shorewood, IL, “Aušros” d-vė, Kaunas, s.l.Šerelienė, Lemont, 
IL, v.s.S.Jelionienė, Darien, IL, s.R.Lemon, Toronto, ON, ps.D.Zduobienė, Westleigh, 
Austr., s.fil.T.Dundzila, Alexandria, VA, j.v.s.fil.V.Vaitkus, St.Albans Park, Austr.
Visiems nuoširdus ačiū!

Šį “Skautų aido” numerį nebuvo lengva "redaguoti”. Tokia daugybė sveikinimų ir mielų 
žodžių vertė susimąstyti... Nuolankus ačiū mieliems bendraminčiams, bendradarbiams, 
rėmėjams. Sesė Alė

DĖMESIO!
Mieli “Skautų aido" skaitytojai, Kai pasikeičia Jūsų adresas, prašau kuo greičiau pranešti naują adresą 
“Skautų aido" administratorei s.fil. Irenai Žukauskienei 

802 North Waiola
La Grange Park, IL 60526 

Tel: 708-579-0529 
irenazukas@att.net

Prenumerata metams $10.00
Oro paštu į užsienį $40.00
Garbės prenumerata $20.00
Garbės leidėjo prenumerata $30.00

Pirmame viršelyje:
“Nerijos” ir “Lituanicos” tuntų sesės ir broliai jūreiviai Klaipėdos dienos sueigoje. Nuotr. j.v.s.fil.

Taiydos Chiapetta.
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D I E V Ū I . T Ė V Y N E I . A R T I M U I

RŪTOS IR LELIJOS SPALVOMIS PAŽENKLINTA GIJA

Tarp jubiliejinių metų - visų iškilmių, minėjimų bei atmintinų dienų - ( Švč. 
Mergelės Marijos Apsireiškimui Šiluvoje - 400 metų, Lietuvai - 90, Lietuvių skautybei - 
90, Klaipėdos krašto atvadavimui - 85) atsistoja šiemet ir mūsų mielasis “Skautų aidas” su 
savo 85 metų žaliąja vėliava.

Metai po metų nešė savąsias žiežirbas 
tarsi į bendrą laužą, kad liepsnotų brangūs 
idealai, neužgestų atminty reikšmingos dienos 
ir malonios valandos, kad Didžiajam Kūrėjui 
kiltų į dangų padėkos dūmai, kad ratu sustoję 
girdėtume vienas kito šnabždesį, dainelės 
balsą, širdies niūniavimą... Taip stovėjome, 
stovime ir stovėsime vis horizontams tolstant, 
nes pabaigos negali būti - “Skautų aido” 
puslapiais vis išreiškiama nebenutraukiama 
skautiškosios veiklos grandinė. Nuo Šiaulių 
per Kauną, Vokietijos Detmoldą, Kanados 
Rodney ir Torontą, per JAV Waterbury Rūtos 
ir Lelijos spalvomis paženklinta “Skautų aido” 
gija nusitęsė iki Čikagos. Rado vietą, kur po 
ilgos kelionės galėjo atsikvėpti ir geriau 
įsitvirtinti.

Garbingos sukakties sulaukus, man, 
Toronte saugojusiam, kad toji gija nenutrūktų, 
šiandien yra labai maloni proga sveikinti ilgametę “Skautų aido” redaktorę v.s.Alę 
Namikienę, jos talkininkes,-kus, visus darbuotojus, bendradarbius, skaitytojus - Tegu tas 
skautiškasis iš Čikagos aidėjimas, kaip tolimos tėvynės rytmečio varpai, kviečia ir toliau 
seses, brolius, skautybės bičiulius bei rėmėjus budėti Dievo, Tėvynės ir artimo idealų 
sargyboje, nes pasiryžę ir pasižadėję esame stengtis pasaulį palikti geresnį negu jį radome. 
Sėkmės su šypsena! Ir budėkime!

v.s. Česlovas Senkevičius
“Skautų aido” redaktorius 1957-1963 m.
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AIDĖK NAUJOMS ŠIRDIMS!

Šiais laikais nemažai žmonių, sulaukusių 80-ties, nesijaučia labai pasenę.
Jei rimta liga neprispaudžia, gyvuoja dar judriai, kaip veiklūs 
visuomenės nariai. O tiktai 62-rus pasiekusius galima laikyt tik - 

viduramžiais! Tačiau specifinės paskirties žurnalui, leidžiamam nedidelio 
būrelio entuziastų svetimame krašte, sulaukti 62 metų yra mažų mažiausia - 
spaudos stebuklas! Toks yra mūsų “Skautų aidas”.

Tie, kurie ji skaitė, į ji rašė, jį rėmė Lietuvoje pirmosios 
Nepriklausomybės metu, šį jaunos širdies-jaunos minties žurnalą atgaivino 
nedėkingose, sunkiose išeivijos sąlygose 1946 m. Mums, kurie prieškarinėje 
Lietuvoje buvome tik paukštytės/vilkiukai, atgaivintas “Skautų aidas” buvo 
mylimas namų, sueigų, stovyklų svečias. “Skautų aidas” - žurnalas, kuris 
rašė apie mus! Ir ne tik, nes į jį pradėjom ir patys rašyti, piešti, nuotraukas 
siųsti. Tai buvo jauna, gyvastinga spauda jaunam, veikliam išeivijos jaunimui 
dar kalbančiam tėvų kalba svetimų kalbų aplinkoje.

Tiems, kurie tuo sumaišties, didelio vargo ir didelių praradimų 
laikotarpiu skaičiavo vos tik gal 10 ar 15 vaikystės metų, “Skautų aidas” 
buvo tas giedriai šypsantis laikraštėlis, rašantis apie tai, kas gera, gražu, 
linksma ir vertinga! Gal todėl “Skautų aidas” ir po tokio ilgo laiko tebėra 
brangus ir reikalingas. Brangus tiems, kurie su juo užaugom ir pasenom 
išlikdami lietuviais svetur; reikalingas svetimuose kraštuose 
gimusiai/gimstančiai kartai, kaip senelių kalbos, veiklos, entuziazmo garsiai 
skambantis AIDAS.

“Skautų aide”, aidėk naujoms širdims! Nesiunčiu nerealių šimto metų 
linkėjimų, bet tik tiek, kiek bus Tave skaitančių, Tau rašančių, Tave 
gerbiančių!

NAMO išėjusiems “Skautų aido” redaktoriams, rėmėjams, 
skaitytojams, Dieve duok, nupelnytą poilsį! O gyviesiems - ypač 
redaktoriams, administratoriams, talkininkams žodžiu ir lėšomis - sėkmės, 
sveikatos ir meilės mūsų skautiškai-lietuviškai spaudai!

I

“Skautų aidui” dėkinga už ilgų metų brangią draugystę.

Sesė Nijolė Jankutė Užubalienė
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AŠTUONIASDEŠIMT PENKTAS JUBILIEJUS

Štai, šįmet švenčia jubiliejų
Ir mūsų mielas “Skautų Aidas”! 
Kiek daug jis matė, kiek girdėjo, 
Ir kiek jau daug kartų praleido!

Kaip Lietuvoje upės teka, 
Ir kur alyvos baltos žydi, 
Darbštusis mūsų “Skautų Aidas” 
Visus pažįsta ir visus palydi.

Jo lapuos baltuose išauga
Iš gintarų karoliai ir pasakų šalis.
Čia susiras sau naujų draugą
Kas “Skautų Aidą” tik skaitys!

Čia skautai atpažinti gali 
Savąsias iškylas miškuos...
Ir virvių tiltą per upelį...
Ir pirmą žvaigždę vakaruos...

Dalis pavargome, pasenom
Ir smarkiai sulėtėjom,
O “Skautų Aidas” vis gyvena
Ir eina taip, kaip ėjęs.

Tiek jubiliejų jau minėjęs 
Sujunk visus į vieną ratą, 
Aštuoniasdešimt ir penkis jau ėjęs, 
Gyvenk sveikai lig šimto metų!

Sesė Rita, 
1/15/08
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LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA

s.v.v.s.fil Gintaras Placas 
LSS Tarybos Pirmininkas 
11818 Brookdale Ct.
Orland Park, Illinois 60467-6079 
(708) 479-6293 
PLACASA(a>ąol com

Lietuvių Skautų Sąjungos Taryba

Brangūs lietuviškosios skautybės draugai ir rėmėjai:

Kreipiuosi i Jus labai svarbiu reikalu. 2008 metų vasarą, rugpiūčio 9-19 dienomis vyks 
mūsų - Lietuvių Skautų Sąjungos šeimos šventė - Devintoji T autinė Stovykla. Šioje 
stovykloje atšvęsime lietuviškosios skautybės 90 metų gyvavimo jubiliejų ir pasaulinės 
skautybės šimtmetį. Stovyklos tema: “Švenčiame Skautybės Jubiliejų!”

Kadangi mūsų Tautinės Stovyklos įvyksta tik kas dešimt metų, Lietuvių Skautų Sąjungos 
vadija deda ypatingas pastangas padaryti šios stovyklos programą kiek galint įdomesnę ir 
prasmingesnę visiems LSS nariams. Stengiamas sudaryti sąlygas pasaulyje 
išsisklaidžiusiems mūsų skautams ir skautėms dalyvauti šioje šventėje, susipažinti ir 
atnaujinti savo skautiškos ideologijos ir metodikos įsitikinimus.

Todėl asmeniškai kreipiuosi į Jus, skautiškosios idėjos rėmėjus, padėti mums įgyvendinti 
mūsų siekius. Prašome Jūsų finansines paramos sumažinti stovyklos ruošos išlaidas, kad 
stovyklautojams būtų kiek galima prieinamesnės stovyklavimo kainos. Net ir mažiausia 
Jūsų auka padės mūsų skautams atvykti į stovyklą, susipažinti ir pabendrauti su kitų vietovių 
lietuviais ir lietuvaitėmis, atgaivinti savo ideologines vertybes skautiškoje aplinkoje ir 
dvasioje.

Padekite man ir visai Lietuvių Skautų Sąjungos vadijai, suteikti kiekvienam lietuviui skautui ir 
skautei galimybę dalyvauti šiame ypatingame lietuviškosios skautybės įvykyje.

Prašome čekius rašyti “Lithuanian Scouts Association” vardu ir aukas siųsti LSS Tarybos 
iždininkui, v.s. Gintui Taorui, 35 Clearwater Drive, Dover NH 03820. Aukos nurašomos nuo 
federalinių mokesčių. Didelis skautiškas “AČIŪ!” už Jūsų paramą.

Budėkime!

s. v. v. s.

s.v.v.s.fil. Gintaras Plačas 
LSS Tarybos Pirmininkas

2008 KOVAS-BALANDIS SKAUTŲ AIDAS4
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SVEIKINIMAI "SKAUTŲ AIDUI"
LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGOS TARYBA

v.s.Alei Namikienei, “Skautų aido” redaktorei
Sveikinu “Skautų aidą” sulaukusį 85 m. jubiliejaus. 

Taip pat sveikinu Tave, sese Ale, nes Tavo ir visų mūsų 
brolių ir sesių, kruopščiai redagavusių ši esmini mūsų 
Sąjungos žurnalą, dėka “Skautų aidas” lanko mūsų 
skautiškų šeimų namus.

Iš istorinės perspektyvos - “Skautų aidas” atžymėjo 
mūsų, Lietuvių Skautų Sąjungos atsiekimus, 
pergyvenimus, idėjas ir gaires. Iš žiniasklaidos pers
pektyvos - “Skautų aidas” padėjo lavinti daugeli gene
racijų jaunų ir vyresnių vadovų, parūpino skautamoks- 
lio žinių ir iliustracijų, bei daug, daug sueigų, iškylų ir 
stovyklų veiklos minčių. Iš šeimyniškos perspektyvos - 
“Skautų aidas” jungia mūsų lietuvišką skautišką šeimą 
Į vieną židinį su veiklos aprašymais, nuotraukomis bei 
minčių pasidalinimu. “Skautų aidas” yra langas, pro ku
rį lietuviškas pasaulis stebi ir įvertina Lietuvių Skautų 
Sąjungos veiklą, ideologiją ir esmę.

Linkiu Tau geros sveikatos, ištvermės bei ryžto re
dakcijos darbuose ir kviečiu visus LSS brolius ir seses 
vadovus, skautus, akademikus dalintis savo vietovių 
veiklos vaizdais, aprašymais, mintimis. Prisidėkime prie 
pastangų padėti “Skautų aidui” pasiekti ir atšvęsti 
savo 100 metų jubiliejų 2023-siais metais.

Budėkime!
s.v.v.s.fil. Gintaras Plačas

LSS Tarybos Pirmininkas

*

LIETUVIŠKOSIOS SKAUTYBĖS FONDAS

Nuoširdžiai sveikiname “Skautų aidą” sulaukusį 
garbingo 85-jo jubiliejaus.

Užgimęs beveik su Nepriklausoma Lietuva, 
pagyvenęs pabėgėlių stovyklose Vokietijoje, jau ilgus 
metus randasi Siaurės Amerikoje - Kanadoje ir JAV Iš 
čia jis lanko plačiai pasklidusią išeivijos skautiją.

Tačiau jis gyvuoja tik rūpestingų redaktorių 
pasiryžimo dėka. Sveikiname jo dabartinę redaktorę 
v.s.Alę Namikienę, kuri jau daug metų žurnalą 
redaguoja, vis pristatydama jį- įdomų, kupiną skautijos 
veiklos aprašymų bei nuotraukų. “Skautų aide” taip pat 
paminimos Lietuviškosios Skautybės fondo pastangos 
remti lietuvių skautų ir skaučių veiklą.

Tegyvuoja “Skautų aidas” dar ilgus metus!
v.s.fil. Petras Molis

LS fondo pirmininkas ir valdyba

Kanados rajono sesės ir broliai sveikina “Skautų 
aidą” ir šio leidinio darbuotojus.

Švęsdami šią didžiąją sukaktį sakome skautišką 
ačiū jums už jūsų pasiaukojimą ir pareigingumą.

Norime prisiminti ir tuo pareikšti padėką “Skautų 
aido” išeivijoje redaktoriams:

1946-1948 m. Detmolde, Vokietijoje, - v.s. Antanas 
Krausas,

1950 m. Rodney, ON, Kanadoje - s. Pranas 
Enskaitis,

1951-1956 m. Toronto, ON, Kanadoje - v.s. Stepas 
Kairys,

1957-1963 m. Toronto, ON, Kanadoje - v.s. Česlovas 
Senkevičius,

1964-1969 m. Waterbury, CT, JAV - v.s. Antanas 
Saulaitis,
Nuo 1970 m. Chicago, IL, JAV - v.s. Juozas Toliušis,

v.s. Alė Namikienė,
v.s. Sofija Jelionienė,
v.s.fil. Antanas Saulaitis SJ,
Nuo 1999 m. - v.s. Alė Namikienė

Sesei Alei už jos kantrybę ir pasiaukojimą 
reiškiame nuoširdų skautišką ačiū ir linkime ištvermės 
toliau tęsti šį svarbų išeivijos lietuvių skautų darbą.

Budžiu!
v.s. Romas R. Otto,

Kanados rajono vadas ir visi LSS Kanados rajono 
broliai ir sesės.

*

“Skautų aidas” aprašo ir informuoja mus apie 
veiklą visuose vienetuose, visuose kontinentuose kur tik 
mes gyvename ir skautiškai veikiame. O nuotraukos 
sujungia mus į vieną didelę šeimą, nes iš nuotraukų 
atpažįstame savo vadoves-vadovus, seses ir brolius iš 
visų vietovių.

“Skautų aidas” - tai Lietuvių Skautų Sąjungos 
veiklos širdis!

Ką mums reiškia “Skautų aidas”? Kas būtų 
jeigu jo neturėtume?

Sveikinu ilgų metų redaktorę v.s.Alę 
Namikienę, sudarančią tokį įdomų ir gyvą “Skautų 
aidą” ir administratorę s.fil. Ireną Žukauskienę, ir 
dėkoju, kad jos rūpesčiu “Skautų aidas” ateina į mūsų 
namus.

Gyvuok “Skautų aide” dar ilgus metus!
v.s.fil. Lilė Milukienė

2008 KOVAS-BALANDIS 5 SKAUTŲ AIDAS
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*

SKAUTŲ AIDO lydimi, 85 metus keliaujame 
lietuvišku - skautišku keliu.

Kelionė padrąsinanti, suburianti, skatinanti, 
Įkvėpianti, smagi, įdomi, linksma... paguodžianti.

Už mūsų skautiško gyvenimo nuostabų, ilgalaikį 
aidą tėvynėje ir plačiajame pasaulyje, didelis ačiū 
talentingai, pareigingai ir kruopščiai redaktorei v.s. Alei 
Namikienei, jos štabui bei visiems buvusiems SKAUTŲ 
AIDO redaktoriams, administratoriams, leidėjams.

Tegul SKAUTŲ AIDAS niekuomet nenutilsta!
Budėkime!

v.s.fil. Ritonė Rudaitienė

*

Pirmiausia, skautiškas AČIŪ už puikų tėvynės 
meilę žadinantį, skautybės idėjas puoselėjantį “Skautų 
aidą”.

Nors amžiumi “Skautų aidas” nėra jaunas,

Sveikinameyprb .>i/ę Namfkienį - redaktorę, 
KSS Tarybos Pfrnsifa,

visus "Skauli; aido " mdakcifo v darhuoloiu.': ir rėmėias.
Sėkmės vr.ttį gyvenime

ir šventame - - Tėvynei dariu.;!

aį-fo'“ #,< ?„•?. Jtthi’iejasts proga, 
sveikina £SSeserįfe>s

vyresnią/ų ston&u d-vės "Aušra" sesės skautės.

Kaimas. 2W3. Ui.15.

1 

tačiau visu savo turiniu dvelkia jaunyste, veržlumu, 
skatinantis kilnias idėjas. Kai paimu į rankas šį puikų 
leidinį, manyje kažkas suvirpa, pabunda... Grįžtu į 
praeitį...

Linkiu ir toliau “Skautų aidui” gražaus, tiesaus 
ir šviesaus kelio!

v.s. Alina Dvoreckienė, Vilnius

*

Kada nutautėjimo ženklai yra labai ryškūs, yra 
ypatingai svarbu dirbti tėvynės gerovei.

Sveikiname Jus su tokiu dideliu pasišventimu 
ir skautiška meile, kuri buvo įžiebta per “Skautų aidą” 
prieš 85 metus.

Jolanda ir Alfonsas Kereliai

*

Ar žmogaus, ar organizacijos gyvenime 85 
metai yra gražus laikotarpis. “Skautų aido” per 85 
metus nueitas kelias yra ypač prasmingas. Mes, “s. 
Juzės Daužvardienės” būrelio sesės, užaugom 
semdamosi lietuviškos ir skautiškos dvasios “Skautų 
aido” puslapiuose ir tais pėdsakais eina mūsų prieauglis 
- vaikai ir anūkai.

Linkime “Skautų aidui” gyvuoti ir klestėti dar 
daug, daug metų, o jo darbuotojoms,-ams sveikatos ir 
ištvermės perduodant skautišką dvasią bei žinias 
gražiai pateikiamu lietuvišku žodžiu.

Budime - Daiva Bakšienė, Adelė Grinienė, Vida 
Jesewitz, Roma Norkienė, Aristidą Parakininkienė, Alė 
Razmienė, Birutė Sasnauskienė, Aldona Urbienė, 
Aurelija Vaičiulienė, Irena Valaitienė, Jūratė Zelba ir 
Dalė Gotceitienė, būrelio vadovė.

*

“Sofijos Čiurlionienės” vyr. skaučių būrelis, 
šiais metais švęsdamas savo 30-ties metų veiklos 
sukaktį, džiaugiasi ir didžiuojasi “Skautų aido” 85-tuoju 
jubiliejumi.

“Skautų aide” - gyvuok ir klestėk!

Bildėdamos - ps.Zita Baltramonaitė, būrelio 
vadovė, ps. Onutė Antanaitienė, ps. Roma Bielskienė, 
fil. Regina Griškelienė, v.sl. Jolanta Hauptman, s.fll. 
Svajonė Kerelytė, s. Jolanta Mockaitienė, v.sl. Birutė 
Nalienė, Eglė Paulikienė, s.fil. Giedrė Penčylienė, s. 
Asta Reitnerienė, ps. Aldona Vaitienė, v.sl.fil. Jolanta 
Zubinienė.
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Kelias tolimas, bet mielas

Odė SKAUTŲ AIDO redaktoriams
2008-ji Lietuvių skautų sąjungai - sukakčių metai: 

90 metų nuo jos įsteigimo ir 85 metai nuo tada, kai 1923 
m. kovo 15 d. Lietuvoje, Šiauliuose, išėjo pirmasis 
“Skautų aido” numeris.

Pirmuoju redaktoriumi buvo ps. Vacys Baniulis. Per 
visą žurnalo gyvavimo Nepriklausomoje Lietuvoje 
laikotarpį jį redagavo: ps. Ign. Tamašauskas, ps. Aid. 
Veitaitė, s. V Čečeta, ps. Alg. Jakševičius, J. Merkis, ps. 
A. Graževičius, ps. E. Zakarauskas, s. Ant. Saulaitis, s. 
K. Laucius.

Vėliau, jau emigracijoje, Vokietijoje 1946 m. atkurtą 
žurnalą redagavo v.s. Ant. Krausas, s. Rom. Giedraitis, s. 
Fel. Prekeris.

Kanadoje leidžiamo “Skautų aido” redaktoriais 
buvo: s. Pr. Enskaitis, v.s. Stp. Kairys ir v.s. C. 
Senkevičius. JAV-se v.s. Ant. Saulaitis, v.s. J. Toliušis, 
v.s. A.Namikienė, v.s. Sof. Jelionienė. Vėlesnius 
numerius suredagavo v.s. VI. Vijeikis, s. G. Plačas, 
“Aušros vartų” tunto “Kun. Gražinos” vyr.skaučių 
būrelio sesės. Vs.kun. Ant. Saulaitis, SJ, redagavo kartu 
su “Pelėdų” skiltimi (v.s. H. Plaušinaitienė, v.s. 
J.Mikutaitienė, v.s. N. Užubalienė, v.s. D. Bylaitienė) ir 
s.fil. S. Kerelytė. Dabartinė redaktorė yra v.s. Alė 
Namikienė.

Įspūdingas šis sąrašas! O kur dar jų talkininkai: 
redakcinių komisijų nariai, techniniai redaktoriai, 
administratoriai? Su didele pagarba ir padėka juos visus 
minime. Deja, išskyrus penkis: v.s.Sof. Jelionienę, s.fil. 
S. Kerelytę, v.s. A. Namikienę, v.s.kun. Ant. Saulaitį, SJ, 
ir v.s. C Senkevičių, visų kitų jau nebėra gyvųjų tarpe...

* * *
Ar pagalvojame kada apie tai, koks nelengvas ir 

sudėtingas yra redagavimo darbas? Pirmiausia reikia 
“sužvejoti” medžiagą, gautą - atrinkti, paruošti, 
paredaguoti, archyvuose surasti nuotraukų, na, ir dar 
nemažai pačiam parašyti. Kelis kartus viską patikrinti. 
Po to - pačiam tekstą perrašyti, korektūras perskaityti. 
Ir - nieko nepamiršti! Ypač, jei tenka dirbti vienui 
vienam. Taipjau kone visą pastarąjį dešimtmetį be jokių 
pavaduotojų, komisijų ar komitetų darbuojasi redaktorė 
sesė Alė Namikienė, juokais kartą prasitarusi Arthur 
Goldberg posakiu: “Jei anuomet Kolumbas būtų turėjęs 
patarėjų komitetą, tikriausiai iš uosto dar nebūtų 
išplaukęs!” Bet gi čia reikia gražiu žodžiu paminėti jos 
talkininką - vyrą ir skautiškos veiklos gyvenimo draugą 
- v.s. Vytautą. Jis - jos didysis ramstis.

* * :i:
Užkalbiname sesę redaktorę:

Kada ir kur, miela Sese, pradėjai skautauti, 
kokias pareigas teko eiti?

Skautės įžodį daviau 1946 m. “Vilniaus” tunte, 
Uchtėje, Vokietijoje. Mano mielieji vadovai anuomet 
buvo v.s.fil. Vytenis Stasiškis-Statkus, v.s.fil. Sofija 
Statkienė ir v.s. Malvina Jonikienė (vėliau - Seserijos 
Vyr. Skautininke).

Į Argentiną 1948 m. išleido mane vadovės, 
užrišusios mėlyną kaklaraištį ir prisaikdinusios...

Na, o Chicagoje esu nuo 1955 m. pabaigos. 
Pareigos?... skiltininkės, draugininkės, tuntininkės, 
darbas LS Seserijos vadijoje. Tik nesugebu būti 
iždininke - nepatinka skaičiuoti.

Kada Įsitraukei Į skautiškos spaudos darbą? 
Ką toje srityje esi atlikus?

Nuo mažens augau tarp knygų, esu popierių 
mylėtoja. Vokietijoje turėjome puikius mokytojus, kurie 
mums suteikė šaknis. Nejučiomis stojome į darbus, 
atitinkančius mūsų sielai. Tai ir rašiau, kaip išmaniau. 
Esu paruošusi pora knygelių paukštytėms, planus 
sueigoms vadovėms, redagavau Vyr. Skautininkės v.s. 
Birutės Banaitienės leidžiamą biuletenį “Gabija”. 
Sunkiausias darbas tai - 15 metų trukęs knygos 
“Lietuviškoji Skautija 1945-1985” paruošimas. Bet tie 
“vargai” jau užsimiršo, o dabar toji knyga labai 
praverčia, kai reikia seses ir brolius išlydėti... Be to, 
atmintinai esu išmokusi mūsų istoriją ir visų 
žygdarbius.

Kada Įsijungei Į “Skautą aido” talkininku 
eiles? Žurnalo redaktore esi jau trečią kartą. 
Kada pirmą kartą ja tapai? Ar iš reikalo tas 
pareigas prisiėmei, ar Tave tai traukė? Ar 
bendras darbas (tada dar būta ir pavaduotojų, ir 
redakcijos narių) visada buvo malonus, 
skatinantis?

“Skautų aidą” prenumeravau nuo pat pirmojo 
numerio 1946 m. Vokietijoje. Ir visus tuos numerius 
vežiausi kartu iš Vokietijos į Argentiną, iš ten - į JAV 
Neturiu tik brolio Prano Enskaičio Kanadoje leistų
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pirmųjų numerių.
Į bendradarbių eiles įstojau 1961 m., eidama 

paukštyčių skyriaus vedėjos pareigas Skaučių Seserijos 
vadijoje. Pradėjau siųsti žaidimėlius redaktoriui v.s. 
Česlovui Senkevičiui, jis mokėjo priimti ir padrąsinti. 
Taip ir užsibuvau iki dabar. Anksčiau apie “Skautų 
aide” spausdinamus žaidimus-galvosūkius 
sulaukdavom skaitytojų atsiliepimų; dabar - ne. Gal 
reikės nustoti žaisti...

Linksmai darbavomės v.s. Juozo Toliušio 
vadovaujamoje redakcijoje, tad sutikau, Tarybos 
pirmininkui v.s. Antanui Saulaičiui pakvietus, būti 
redaktore, nors ir buvo baugu... Antrą kartą, 1980 m. 
sudarius redakcinę skilti, jos šviesulys buvo du 
jaunuoliai: brolis Robertas Vitas ir sesė Ginta 
Remeikytė.

Prisimenu, kai prieš daugiau nei 30 metų Chicagoje 
veikusios Kr. Donelaičio lituanistinės mokyklos 
mokytoja p. Irena Bukaveckienė paklausė, ar žadam 
išleisti žaidimų-galvosūkių knygelę. Sako, kad būtų 
patogiau, nes dabar ji tuos žaidimus padaugina ir 
klasėje su mokiniais tuos galvosūkius sprendžia. 
Neįkainuojams pagyrimas!

Trečią kartą “Skautų aidą” redaguoti pakvietė 
Tarybos pirmininkė v.s. Birutė Banaitienė 1999 m. Tada 
turėjau išmokti naudoti kompiuterį. Kartu su manimi 
techninės redaktorės pareigas apsiėmusi s.fil. Renata 
Ramanauskaitė-Borucki įdėjo man kompiuterin 
lietuvišką “Palangos” raidyną ir pati atvažiuodavo 
mano surašytą medžiagą pervesti j “floppy”. Kai jau 
lengvai susirasdavau raides, pakeitėm kompiuterį. Vs. 
Romas Fabijonas įdėjo kitą lietuvišką raidyną (jau 
esantį kompiuteryje). Teko ir vėl iš naujo mokytis 
surasti tas nosiniuotas ar su brūkšneliais lietuviškas 
raides. Dabar techniniam redaktoriui p. Jonui Kupriui 
jau pati moku medžiagą į CD sudėti. Maloniausia tai, 
kad per šiuos beveik devynis metus “Skautų aide” yra 
tilpę apie 200 bendradarbių pavardės!

Žinom, kad esi talentinga ne vienoje srityje. 
Kaip visur suspėji: “Skautų aidą” redaguoti 
(ijidesne dalimi jį pačiai prirašant), ir šimtus 
šiaudinukų privarstyti, ir medžio drožinius kurti, 
nA, ir dar gausią šeimą savo šiluma jungti? Kaip 
sugebi viską laiku atlikti? Kas tai: tvirta valia ar 
skautiškų Įstatų Įsisavinimas?

Suspėju taip, kaip ir visi kiti. Pažiūrėkim į mūsų 
Sąjungos narius: kaip daug jų, šalia skautiškos veiklos, 
darbuojasi Lietuvių Fonde, A.PPL.E. organizacijoje, 
Lietuvos Dukterų draugijoje, “Vaiko vartai į mokslą” 
organizacijoje, DLK Birutės draugijoje, Partizanų šalpos 
fonde, LB-nėje, tautinių šokių grupėse, choruose, 
lietuviškų parapijų komitetuose. Ir visi jie turi šeimas ir

SAULĖS KRAŠTUI

Didžiojo mūsų dailininko, grafiko ir kompozitoriaus M.K. Čiurlionio 
"Karalių pasaka” gimė 1909 m. pavasarį. Turbūt nėra pasaulyje kito 
tokio paveikslo, kuriuo dailininkas taip subtiliai išsakytų savo meilę ir 
ilgesį gimtajam kraštui. Pats Čiurlionis, ilgai "Karalių pasaką” širdy 
išnešiojęs, šj paveikslą šitaip aiškino:

- Išėjo du karaliai į mišką. Bet tu, broliuk, nemanyk, kad tai buvo du 
paprasti karaliai ir kad tai buvo paprastas miškas. Tai viskas 
pasakiška, didinga. Miškas toks, jog ant medžių šakų telpa didžiuliai 
miestai su rūmais, bokštais. Tai vis ant šakų. Tai šakos, o kokie 
medžiai, kurie turi tokias šakas! 0 koks visas tokiu medžių miškas. 
Tokiame miške vaikščioja sau tie du karaliai. Bet kokie karaliai, gali 
suprasti. Jų liemenys prilygsta medžių stuobriams, arba dar storesnį. 
Toks pat ir jų ūgis. Žinoma, tai milžinai. Jų pasakiški tautiniai rūbai, 
išdidžios karūnos... Miškas niaurus, tamsus. Jie vaikščioja ir ieško. 
Ieško, iš kur tame tamsiame miške lyg šviesa šviečia. Ir jie rado 
žemėje, tarp galingų tamsių stuobrių, mažutį saulės šviesa spindintį 
daiktelį. Vienas karalių paėmė tą spindintį daiktelį į rieškučias, abu 
žiūri ir stebisi. Kas čia galėtų būti? Neišmanėliai. Tie didieji karaliai 
niekad to nesupras. 0 tai tik paprastas, mums taip gerai visiems 
žinomas, lietuviškas kaimas. Jis spindi pasauliui savo savotiška 
lietuviška kultūra. Tik jie to nesupranta...

Nesuprato tada karaliai, bet rastą grožį pamilo ir kaip retą brangenybę 
tebelaiko dar ir šiandien savo delnuose. Saule spinduliuojanti Lietuvos 
peisažo detalė karalių delnuose šiandien mums simbolizuoja visą 
mūsų mažutę tėvų žemę dideliame, tamsiame pasaulio miške. Tik 
milžinai, kaip tie karaliai, milžinai anapus ir šiapus marių, gali 
išsaugoti savo delnuose tą brangenybę ir išnešti ją iš miško šešėlių j 
vaivorykšte skliautuotus laisvus laukus.
Saulės krašte - tėvyne Lietuva! Šiandien visi pasaulio lietuviai 
skautai, švęsdami savo 90-uosius gyvavimo metus, saliutuoja Tau 
didžiuoju saliutu: Gyvuok ir budėk!

s. Irena Šerelienė 
M.K. Čiurlionis - Karalių pasaka.
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- neapleistas!

Kaip Lietuviu Skautų Sąjunga Tavo darbą 
įvertino?

Čia tai jau ilgas sąrašas. Esu apkabinėta, kaip 
Kalėdų eglutė...

Štai kokia ji, ta mūsų Sesė devyndarbė, iš kurios 
rankų bet koks kūrybinis darbas išeina be priekaištų: 
tiksliai, dailiai ir laiku.

Už gražų pavyzdi tylaus, kruopštaus darbo Tau, 
mieloji sese Ale, tariame AČIŪ AČIŪ!

Ši “Skautų aido” sukaktis tebūna ir Tau didele 
švente!

v.s. Sofija Jelionienė
buvusi “Skautų aido" redaktorė 1975-1978 m.

"SKAUTŲ AIDO" KELIONĖ
OITOWU ¥O<0ETJa - «¥¥¥¥ JAV

2008-ieji metai lietuviškajai skautijai yra ypatingų 
švenčių, sukakčių metai.

90 metų nuo pirmosios Vasario Šešioliktosios,
90 metų gyvuojančiai Lietuviškajai Skautijai,
85 metai nuo Klaipėdos atvadavimo. Vienas iš to 

sukilimo vadovų buvo kapt. Mykolas Kalmantas vėliau 
tapęs Lietuvos skautų Vyriausiuoju Skautininku.

75 metai nuo LITUANICOS skrydžio iš New Yorko 
j Lietuvą, kurį Stepas Darius ir Stasys Girėnas skyrė - 
“Tau, Jaunoji Lietuva!”

Jų vardais puošiasi daugelis mūsų tuntų ir 
draugovių.

Tarp daugelio prisimenamų, o kitų tik knygų 
lapuose ar atskirų žmonių širdyse liekančių sukakčių, 
šiais metais švenčiame “Skautų aido” 85-ąjį gimtadienį.

Per 85-kis metus “Skautų aidas” buvo jungtimi tarp 
pasaulyje pasklidusių Lietuvių Skautų Sąjungos narių. 
Kad popierius - laiškas, knyga, žurnalas būtų jungtis, 
reikia sesės ir brolio, kuris į jį rašo, reikia sesės ir brolio, 
kuris jį skaito.

Kaip ir ankstyvesnių sukakčių proga, dabar ir vėl su 
pagarba ir dėkingumu prisimename visus (kiek 
įmanoma) “Skautų aido” redaktorius ir bendradarbius, 
ir džiaugiamės sveikindami šiame laikotarpyje su juo 
bendraujančius.

LIETUVA - Šiauliuose

(Ištrauka iš v.s. Antano Saulaičio pokalbio su v.s. 
Česlovu Senkevičium švenčiant “Skautų aido” 50-tį.)

“Skautų aido” tuo metu Šiaulių skautų laikraščio 
pirmasis numeris išėjo 1923 m. kovo 15 d. Jį leido 
skautų “DLK Vytauto” ir skaučių “Mirgos” draugovės. 
Iniciatoriai - ps.Vacys Baniulis, ps. Ignas Tamašauskas, 
ps. Aldona Veitaitė (Bartuškjenė), skautas Algirdas 
Jakševičius ir kiti. Pirmuoju administratoriumi buvo

SaimAmAf

Skautų aidas 1935 m. ps. Vacys Baniulis, pirmasis “Skautu 
aido” redaktorius.

skautas P Spudas.
Po metų “Skautų aidas”, kad ir dar spausdinamas ir 

administruojamas Šiauliuose, tuometinio Vyriausio 
Skautininko v.s.V Šenbergo buvo padarytas visos 
Lietuvos skautų,-čių laikraščiu.

Nepriklausomoje Lietuvoje paskutinis “Skautų 
aido” numeris išleistas 1940 m. birželio 15 d. data. 
Vargiai jis bepasiekė visus savo skaitytojus. Tų metų 
birželio 15 d. sovietų raudonoji armija okupavo Lietuvą. 
Tuoj buvo sulaikytas “Skautų aido” leidimas, o už 
trumpo laiko okupacinės valdžios uždaryta ir Lietuvių 
Skautų sąjunga.”

Lietuvoje 1923-1940 metų laikotarpyje “Skautų 
aidą” redagavo: ps.V Baniulis, ps. L Tamašauskas, s. V 
Čečeta, trys kartu - ps. J. Merkis, ps. Ed. Zabarauskas ir 
ps. A.Graževičius, po jų - s. A. Saulaitis, s.K.Laucius ir 
vėl Antanas Saulaitis, ilgiausiai redagavęs “Skautų 
aidą”.
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VOKIETIJA - “...stojom atgimę kietoj tremtyje.”

1946 m. sausio 15 d., Detmold, Vokietijoje išėjo 
pirmasis “Skautų aido” numeris išeivijoje. Leidėjas v.s. 
VČepas (vėliau - Brolijos vadovybė), redakcinė kolegija: 
ps. Antanas Krausas, s. Romualdas Giedraitis ir ps. 
Felicijonas Prekeris. Viršelio užrašas dail. Zenono 
Kolbos.

Vyriausias Skautininkas (v.s.VČepas) pirmame 
numeryje rašo:

“Vienas iš nedaugelio tėviškės aidų, kurie 
nuskaidrina mūsų niūrią nūdieną, tebūnie mums 
skautams “Skautų aidas”. Gal ne tik mums, gal ir visam 
mokykliniam Lietuvos jaunimui, kol lietuviškas 
spausdintas žodis tebėra sulysęs ir išbadėjęs savame 
kryžiaus kelyje.

Idėjinių ir tautinių priešingybių nematytai žiaurios 
kovos laikais, skautybės sistemos tolerantingumas ir 
universalumas duoda gaivinančio poilsio kankynių 
išvargintai sielai. Ji yra, matyt, labai netoli nuo 
žmonijos išsiilgtojo bendravimo idealo. Ir skaitydami 
skautybės įkūrėjo lordo Baden-Powellio testamentą, 
mes suprantame, kodėl jis rašė “Aš gyvenau 
laimingiausią gyvenimą.” Jis palinkėjo kiekvienam 
skautui visuose pasaulio kampuose aptikti tą patį 
laimės jausmą, kurį jis buvo taip sėkmingai suradęs.

Jei “Skautų aidas” šia kryptim sugebės duoti nors 
mažą įnašėlį, jis bus patenkinęs į jį dedamus lūkesčius.”

Nuo sekančio (vasario mėn.) numerio “Skautų 
aido” redaktoriumi lieka v.s. Antanas Krausas iki 1948 
m. 1949 m. redaktoriui su šeima išvykus į Australiją 
bei prasidėjus emigracijai į kitas šalis, “Skautų aido” 
leidyba sustojo.

v.s. Antanas Krausas Australijoje buvo rajono vadu 
1953-1960 m., Melbourne “Džiugo” tunto tuntininku, 
1950 m. paruošė-redagavo knygą “Skauto vyčio taku”. 
Mirė 1970 m. Jo brangiam atminimui Melbourne veikę 
skautų vyčių būreliai tais pačiais metais susijunė į vieną 
- “v.s. Antano Krauso” būrelį.

Apie “Skautų aidą” v.s.A.Krausas taip prisiminė:
“Pradžia buvo labai sunki. Neturėjau jokios 

skautiškos literatūros, jokių paveikslų ir bet kokios 
kitos medžiagos. Laimingu būdu gavau iš sesės 
Grožvydos Giedraitytės du Lietuvoje spausdintus 
spalvotus paveikslus: Pažaislio Skaučių Stovyklą ir 
Panemunės Skautų Stovyklą. Šiuos panaudojau 
pirmųjų dviejų numerių viršeliams.

LSB Vadija nutarė 1946 m. vasario 1-2 dienomis 
sušaukti Wiesbadene, amerikiečių zonoje, tuntininku ir 
vietininkų suvažiavimą. Pasiryžau, žūt būt, į tą 
suvažiavimą nuvykti su pirmuoju “Skautų aido” 
numeriu. O tai įvykdyti nebuvo paprastas dalykas. 
Popieriaus gavimas sudarė sunkiausią problemą. Už 

pinigus jo nebuvo 
galima gauti, o tik už 
cigaretes ir kavos 
pupeles. Ir taip daug 
kliūčių nugalėjus, 
tremtinukas “Skautų 
aidas” pasirodė pirmu 
žingsniu 1946 m. 
sausio 15 d., pasipuošęs 
Pažaislio Skaučių 
Stovyklos spalvuotu 
viršeliu, 8 puslapių. Ir 
koks buvo džiaugsmas, 
kad galėjau jį nuvežti ir 
padalinti suvažiavimo 
dalyviams! Stiprėjant 
skautiškai veiklai ir

v.s. Antanas Krausas

augant bendradarbių skaičiui, augo ir “Skautų aidas” 
pradėjęs nuo 8 puslapių ir su laiku išaugęs iki 40 pusi., 
pasirodydavo dažniausiai keturių spalvų viršeliais.”

KANADA - Rodney ir 
Toronte

Vėl išvydo dienos šviesą 
“Skautų aidas” Kanadoje, 
Rodney miestelyje, 1950 m.

s. Pranas Enskaitis, 
dirbantis tabako ūkyje, 
pasiskolino 1000 dolerių, 
nusipirko keliasdešimt 
svarų rankinių raidžių, 
presą ir mažame namelyje 
įsteigė spaustuvę. Ten vėlais 
vakarais pats rašė, pats 
redagavo, rankomis raides 
rinko, spausdino, pats siun
tinėjo “Skautų aidą”.

Pirmas “Skautu aidas” išeivijoje

s. Pranas Enskaitis, paruošęs ir išleidęs šešis “Skautų aido” 
numerius.

“Buvau truputį dirbęs 
spaustuvėje Lietuvoje, tad 
nebuvau visai naujokas, nors 
nepasisekimų turėjau užtektinai. 
Prisimenu, surinkęs pirmąjį 
puslapį (tuo presu galėjom 
spausti tik po vieną puslapį), 
nesuvaržiau tinkamai rinkinio, ir 
jis benešant į presą išbiro. Vėl 
reikėjo rinkti iš naujo. O rinkti
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galėjau tik naktimis, nes dienos metu dirbau tabako 
ūkyje. Buvo visokių sunkumų, tačiau visa tai niekis 
prieš džiaugsmą kada išsiuntinėjau apie 500 
egzempliorių pirmojo “Skautų aido” numerio.”

Sekančius trylika metų “Skautų aidas” gyvuoja ir 
lietuvius skautus lanko iš Toronto, ON

1951-1956 m. “Skautų aido” redaktorius v.s.fil. 
Stepas Kairys, pavaduotojas v.s. Česlovas Senkevičius, 
techninis redaktorius ps.dail. Viktoras Bričkus. Leidėjas 
- LSB Kanados rajono vadija (vėliau LSB vadija, ir tada 
LSS Tarybos Pirmija). Seserijos vadijos atstovė ps. J. 
Liesytė, vėliau ps. G. Modestavičienė.

v.s.fil. Stepas Kairys

v.s. Česlovas Senkevičius

1957-1963 m. “Skautų 
aido” redaktorius v.s. Česlovas 
Senkevičius, Skaučių Seserijos 
vadijos atstovė s. Ona Gailiū- 
naitė, Skautų Brolijos - j.s. 
Bronys Stundžia, dailininkas 
s.v.v.sl. A. Muliolis, o nuo 1958 
m. - valt.D.Meilutė ir s.v.v.sl. 
VGirnius. Ekspedicija - s.v.v.sl. 
J.Danaitis ir s.v.v.sl. J. 
Karasiejus.

Toronte redaguojamo ir spausdinamo “Skautų 
aido” administratoriais yra 
buvę: ps. V Rusas, V Macas, ps. 
J. Pažėra, P.A.Pundzevičius, 
nuo 1956 iki 1964 s. L. 
Eimantas.

1959 m. pabaigoje 
“Skautų aide” buvo paskelbti 
tų metų bendradarbiai: A. 
Sušinskas, A. Tautkus, O. 
Gešventas, D. Adomkaitytė, G. 
Juškėnas, V. Mikuckaitė, L.

Knopfmileris, A. Matonis, V Anilionis, K. Kodatienė, V 
Čepas, A. Gysas, V Bacevičius, S. Dabkus, A. Krausas, 
A. Banevičius, L. Čepienė, S. Kairys, B. Juodelis, T. 
Gailius, N. Jankutė, A. Eimantas, G. Bagdonienė, J. 
Karasiejus, Z. Koronkevičius, P Molis, P Pakalniškis, L. 
Eimantas ir kt.

Apie tuos trylika metų Toronte, prisiminė brolis 
Senkevičius “Skautų aidui” švenčiant 50.

“... iš tų laikų, kada naktinis savojo laikraščio 
darbas rodėsi svarbesnis negu apmokamas darbas 

fabrike. Tai buvo palaiminti laikai mums visiems...
Trylika išrikiuotų, kietai Įrištų tomų mano knygų 

lentynoje. Šeši tomai redaguoti brolio Stepo, septyni - 
mano. Dažnai prie jų sustoju, paimu, pavartau. Kiek 
tada būta bendradarbių! Sumirga vardai, pavardės...

1963- tieji šimtmečio sukilimo ir 40 “Skautų aido” 
gyvavimo sukakčių metai Toronte mums buvo 
paskutiniai. Savąją sukaktį atžymėjom atmintinu 
koncertu, kuriame dalyvavo sol. L. Šukytė, sol. V 
Verikaitis, Henrikas Nagys ir Stepas Kairys. 
Akademinėje dalyje mus sveikino tuometinis LSS 
tarybos pirmininkas s. A. Dundzila, kuriam tais pačiais 
metais teko dairytis naujos vietovės “Skautų aidui” 
toliau redaguoti ir leisti.”

JAV - Oakville ir Chicagoje

1964- 1969 m. “Skautų aido” redaktorius, buvęs 
ilgametis jo vadovas Lietuvoje - v.s. Antanas Saulaitis, 
gyvenęs Oakville, CT.

Tame laikotarpyje redakcijos nariais buvo: v.s.kun. 
Stasys Yla, v.s. Aleksas Matonis (iki 1967 m.), s. Petras 
Molis, s. Ona Saulaitienė, s. Stefa Subatienė, v.s. Adolfas 
Venclauskas, s. Česlovas Kiliulis, s.fil. Antanas 
Saulaitis, SJ, ps. Violeta Matulevičiūtė.

Redakcijos bendradarbiai: s. Juozas Maslauskas - 
Anglija, v.s. Vytautas Neverauskas - Australia, s. Alė 
Namikienė - Chicago, s. Vladas Bacevičius - Cleveland, 
s. Alfonsą Pažiūrienė - Los Angeles, v.s. Česlovas 
Senkevičius - Toronto, s. Birutė Kidolienė - New York, 
s. Liuda Gvildienė - Toronto, ps. R. Zinkutė - Australia, 
ps. Danutė Surdėnienė - Philadelphia.

Administratorius s. Leonardas Eimantas dirbo 
iki 1964 m. liepos mėn. Tada jo pareigas perėmė Kazys 
Čėsna iki 1969 m. pabaigos.

“Skautų aidas” buvo spausdinamas Immaculata 
Press, Putnam, CT.

v.s. Antanas Saulaitis, LSS Tarybos pirmininkas ir “Skautų 
aido” redaktorius su s. Birute Kidoliene prie sukaktuvinio torto 
1968 m. Putnam, CT.
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1970 m “Skautų aidas” keliasi Į Chicagą.
1970-1973 m. redaktorius v.s. Juozas Toliušis, 

pavaduotojai - v.s. Alė Namikienė ir s. Balys Vosylius.
Redakcijos nariai: vyr.sk. Irena Šerelienė, v.s. 

Juozas Vaišnys (iki 1973), s. Birutė Vindašienė (iki 
1971), s. Sofija Jelionienė, v.s.kun. Antanas Saulaitis, 
v.s. Vytautas Namikas.

Redakcijos bendradarbiai: s. Birutė Kidolienė - 
New York, s. Juozas Starėnas - Holden, v.s. Bronius 
Žalys - Australia.

Techninis redaktorius - v.s. Vladas Vijeikis, tame 
darbe išbuvęs iki 1999 metų. “Skautų aidas” 
spausdinamas Vlado Vijeikio spaustuvėje. 
Administratorius - s. Augustinas Orentas.

1973 m. lapkričio 10 d. Jaunimo centre, Chicagoje, 
JAV Vidurio rajono vadovybė - rajono vadas v.s.Pranas 
Nedzinskas, ir vadeivos-atstovai s.Danutė Eidukienė ir 
v.s. Aleksas Karaliūnas surengė “Skautų aido” 50-čio 
šventę. Dalyvavo daugelis Sąjungos buvusių vadovų, 
LSS Tarybos Pirmininkas v.s. Antanas Saulaitis ir daug 
svečių. Buvusi Seserijos Vyr. Skautininke, poetė Juoze 
Vaičiūnienė sukūrė eilėraštį “Skautų aido” šventės 
proga. Meninę programą atliko muz. Fausto Strolios 
vadovaujamas Jaunimo centro choras, skautininkių 
sekstetas, tautinių šokių grupė “Jaunimo viltis”, 
vadovaujama ps.Danutės Bruškytės ir ps. Andriaus 
Markulio. Emilijos Pakštaitės kanklininkės palydėjo 
dainas. Salia salės vyko skautiškos spaudos paroda 
paruošta ps. Irenos Šerelienės.

“Skautų aido” redakcija 1971 m. Chicagoje: s. Sofija 
Jelionienė, v.s. Juozas Toliušis, v.s. Alė Namikienė, s. Balys 
Vosylius. Stovi v.s. Vladas Vijeikis.

Nuotr. Pauliaus E. Vitkaus

1974-1975 m. redaktorė v.s. Alė Namikienė, 
pavaduotoja - v.s. Sofija Jelionienė. Redakcijos nariai: 
v.s. Bronius Kliorė, ps. Rita Fabijonienė, v.s. Ona 
Saulaitienė, v.s.fil. Antanas Saulaitis SJ - Brazilia, v.s. 
Bronius Žalys - Australia.

Administratorius - s. Augustinas Orentas.

1976-1978 m. “Skautų aido” redaktorė v.s. Sofija 
Jelionienė, pavaduotojas s. Balys Vosylius. Redakcijos 
nariai: ps. Rita Fabijonienė, v.sl. Dalia Petreikytė, v.s. 
Ona Rozniekienė, v.s. Ona Saulaitienė, v.s.fil. Antanas 
Saulaitis SJ - Brazilia, v.s. Bronius Žalys - Australia.

Administratorius - s. Augustinas Orentas.
v.s. Sofija Jelionienė paruošė ir redagavo dar ir 1979 

m. sausio numerį.

Nuo 1979 m vasario iki

Kelis dešimtmečius "Skau
tų aidą" savo rašiniais puo
šė v.s. Ona Saulaitienė.

1980 m. rugpjūčio “Skautų 
aido” atskirus numerius 
paruošė bei redagavo - v.s. 
Juozas Toliušis, v.s. Sofija 
Jelionienė, v.s. Vladas 
Vijeikis, v.s. Gintaras Plačas, 
v.s. Janina Mikutaitienė, 
“Aušros Vartų” tunto “Kun. 
Gražinos” būrelis.

1980 m rugsėjo iki 1981 
m. sausio “Skautų aidą” 
redagavo v.s. Alė 
Namikienė. Redakcijos 
nariai: s. Antanas Dundzila, 
v.s. Sofija Jelionienė, v.sl. 
Ginta Remeikytė, v.s.fil. 
Antanas Saulaitis SJ, 

s.v.v.sl. Robertas Vitas, v.s. Vladas Vijeikis, v.s. Bronius 
Žalys. Kalbos priežiūra - Juozo Plačo. Administratorė - 
v.s. Malvina Jonikienė iki 1985 m., v.s. Albina 
Ramanauskienė nuo 1985 iki 2006 m.

Ilgą “Skautų aido” redagavimo kelią, 1981-1999 m., 
pradeda v.s.fil. Antanas Saulaitis, SJ. Nuo 1988 m. 
redakcijon įsijungia “Pelėdų” skiltis, nešusi šią naštą iki 
1998 m. pabaigos.

“Skautų aido” 70 ir 75 m. sukakčių šventes 
Jaunimo centre, Chicagoje, surengė administracija ir 
redakcija su talkininkais 1993 ir 1998 metais.

1999 m. dvejis pirmuosius “Skautų aido” numerius 
paruošė s.fil. Svajonės Kerelytės vadovaujama redakcinė 
kolegija.

Nuo 1999 m rugsėjo-spalio numerio “Skautų aidą”
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“Skautų aido” redaktorės, sesės “Pelėdos” - v.s. Nijolė 
Užubalienė, v.s.fil. Halina Plaušinaitienė, j.v.s. Dalia
Sruogaitė, v.s. Janina Mikutaitienė.

“Skautų aido” administratoriai Chicagoje - v.s. Malvina 
Jonikienė, s. Augustinas Orentas, v.s. Albina Ramanauskienė.

redaguoja v.s. Alė Namikienė.
Techninė redaktorė 1999-2002 m. - s.fil. Renata 

Ramanauskaitė-Borucki, nuo 2003 m. - Jonas Kuprys. 
Administratorė nuo 2007 m. pradžios - s.fil. Irena 
Žukauskienė.

“Skautų aidas” išleidžiamas kas antrą mėnesi, 
spausdinamas “Draugo” spaustuvėje.

Per paskutiniuosius beveik devynis metus, “Skautų 
aido” puslapius užpildė gausus būrys bendradarbių. 
Vieni iš jų rašė ir siuntė straipsnius ar nuotraukas 
tiesiog redakcijai, kitų, dažniausiai mūsų jaunimo, 
straipsnius atsiuntė jų vadovai. Stengiausi neužmiršti 
nei vienos pavardės. Štai jie:

G.Adomkaitienė, N.Angeliadis, VAleknienė, Sh.Am- 
butienė, E.Andriušis, R.Aleksiūnienė, H.Antanaitis, 
A.Adomėnaitė, R.Aidienė, A.Brooks, D.Bilaišienė,
J.Beniūnas, A.Bobelis, R.Bagdonienė, E.Bacevičienė, 
Z.Baltramonaitė, B.Banaitienė, D.Banevičienė, A.Ba- 
lašaitienė, VBrazaitytė, I.Bublienė, G.Breichmanienė, 
T.Chiapetta, R.Chiapetta, VČekanauskas, J.Čelkytė, 
E.Černienė, T.Barausk.aitė-Čelkienė, R.Conklin, M.Čer- 
niūtė, T.Dundzila, VDilba, A.Daulienė, A.Dundzila,
A. Dvoreckienė, R.Fabijonienė, R.Fabijonas, Ž.Gadei- 
kytė, VGasperienė, G.Gedo, R.Griškelis, D.Gotceitienė, 
Vl.Gedmintas, D.Gutauskienė, A.Gaputis, I.Gedrienė, 
S.Gajauskaitė, I.Jankauskienė, S.Jelionienė, R.Ja
kubauskas, D.Juozelskienė, R.Juozelskis, K.Ječius, 
G.Juškėnas, J.Ivinskaitė, VKlimienė, T.Kuras, L.Ki- 
liulienė, Č.Kiliulis, J.Karpavičiūtė, T.Krakauskas,
B. Kidolienė, A.Kielaitė, VKielienė, R.Karvelienė, S.Ke- 
relytė, I.Kriaučeliūnienė, St.Korres, G.Kijauskas, 
J.Kudirkienė, J.Kašalynienė, I.Kirkuvienė, R.Kirku- 
vienė, N.Kersnauskaitė, R.Lemon, VLietuvninkas, 

A.Lintakienė, VLendraitienė, R.Lintakaitė, I.Meikle- 
john, M.Mikėnienė, K.Mikėnas, PMolis, L.Milukienė,
K. Matonis, G.Matonienė, PMickus, PMickienė, K.Mat- 
tis, F.Mockus, J.Mozoliauskienė, G.Mačiulienė, D.Ma- 
žeikienė, D.Mikužienė, A.Muliolienė, M.Mickienė, 
J.Maslauskas, S.Miknaitis, D.Mattytė, D.Mironaitė, 
E.Milaveckaitė, R.Milo, R.Mikulionienė, E.Namikienė, 
D.Navickienė, R.Otto, L.O’Brien, PI.Plaušinaitienė, 
A.Petrutis, R.Povilaitis, D.Povilaitienė, A.Petry, A.Pau- 
žuolis, N.Petronienė, R.Polikaitienė, B.Prasauskienė, 
G.Plačas, L.Paužuolis, D.Puzeris, PPakalniškis, B.Praš- 
mutaitė, L.Polikaitytė, A.Pažiūrienė, R.Rudaitienė, 
A.Reivydienė, VRačiūnienė, A.Rukuižienė, K.Rupšienė,
D. Ramanauskas, A.Ramanauskienė, M.Rusinas, VRu- 
binski, Z.Rahbar, I.Regienė, R.Rupinskas, A.Ras- 
tauskas, O.Šilėnienė, A.Simonavičius, M.Savickaitė, 
S.Subatienė, R.Sušinskienė, VStrolia, PSodeika, 
J.Šarpnickytė, A.Stočkutė, D.Sonda, D.Silūnaitė, 
M.Siliūnaitė, D.Sodeikienė, O.Savickienė,
E. Šalčiūnienė, VŠliūpas, G.Senkus, VŠliteris, Č.Sen- 
kevičius, L.Stungevičienė, PSaplienė, D.Surdėnienė,
A. Saulaitis, R.Strunga, I.Šerelienė, J.Špakevičius, A.Ta- 
mulis, G.Treinienė, B.Trinkienė, A.Tamošiūnas, J.Tar- 
vydas, R.Tupčiauskas, N.Užubalienė, M.Utz, VVaitkus,
B. Viskantienė, VVilkas, E.Vilkas, G.Verbušaitytė, 
A.Vilimienė, D.Vitkienė, J.Variakojienė, L.Valickienė, 
E.Vodopalienė, E.Venckienė, M.Vasiliauskienė, A.Venc
kutė, VViktoravičius, R.Vitas, VZelenienė, O.Žilins
kienė, R.Žukienė, D.Zduobienė, VŽiaugraitė, A.Žukaitė,
L. Wallace.

Visiems labai nuoširdus AČIŪ!
Jų visų nuopelnas, kad mūsų Sąjungos skautiškieji- 

lietuviškieji siekiai, laimėjimai, veikla išliks užrašytoje 
istorijoje, nebus galima jos ištrinti paspaudus vieną 
mygtuką “delete”.
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Redaktoriai “Skautų aido” 70-mečio šventėje 1993 m. sėdi - 
v.s. Česlovas Senkevičius ir v.s. Juozas Toliušis, stovi - v.s. 
Sofija Jelionienė, v.s.fil. Antanas Saulaitis SJ ir v.s. Alė 
Namikienė.

“Skautų aido” kelionėje dalyvauja ir jo rėmėjai. 
Visiems nuoširdus skautiškas ačiū už tas asmenines 
aukas siunčiamas nuolatos per daugelį metų. Kai prieš 
30 metų vienas “Skautų aido” numeris kainavo apie 700 
dol., dabar už vieną mokame virš 4000 dol. !

1971 m. ps. Birutė Abromaitienė, “Šatrijos” tunto, 
jaunesniųjų skaučių “Tulpės” draugovės draugininke, 
lapkričio 7 d. Toronte suorganizavo 25 mylių žygį 
“Tegyvuoja Skautų Aidas!” Dvidešimt penkias mylias, 
net per sniegą, žygiavo “Šatrijos” ir “Rambyno” tuntų 
sesės ir broliai, ir surinko 428 dolerius, ir tapo “Skautų 
aido” leidėjais. Ir toliau sesė Abromaitienė rūpinosi 
savuoju žurnalu. Kaziuko mugėse Toronte vykdavo 
sėkmingi “širdelių” vajai, o 1993 m., “Skautų aidui” 
švenčiant 70-tį, s. Birutės Abromaitienės pastangomis 
atkeliavo Kanados lietuvių $2000.00 dovana.

1986 m. v.s. Birutė Kidolienė ir s. Aldona 
Marijošienė New Yorke surengė “Skautų aido” vajaus 
loteriją, davusią 380 dol. pelno.

Jau kelinti metai iš eilės “Skautų aidas” sulaukia 
Lietuvių Fondo paramos.

“Skautų aido” leidėjų, LSS vadovybės vardu visiems 
nuoširdus ačiū.

v.s.fil. Ritonė Rudaitienė per šiuos aštuonis metus “Skautų 
aidui” parašė 44 straipsnius!

v.s. Alė Namikienė
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Terra Australis šypsena! Brontozaurų portretai

AUSTRALUOS “ŠILELIS”

Kalnai akmenuoti ir uolos nuplikę, 
Takai suraizgyti, rudais lapais aplipę. 
Papūgos čia spiegia, kukabūros kvatoja, 
Eukaliptai gumbuoti karštą saulę užstoja.

Čia uolos smiltainio plačiai išsižioję
Lyg pikti brontozaurai be garso kvatoja;
Milžinai papartynai iš Paleolito- 
Ant jų rudas voras su tinklu užkrito.

Ant šakų, šakelių tartum elgetų vyžos 
Eukaliptų karnos kabaluoja dryžos.
Australijos girios - baugios ir grėsmingos - 
Hipnotiškai traukia, nes taip ypatingos!

O mėlyna gerkle, plačiai išsižiojęs,
Milžinas driežas ant akmens užropojęs, 
Man švokščia:
“Seniausio Žemyno miškas pirmapradis, 
Neieškok raudonikių - ne Anykščių Šilelis!”

Sesė Nijolė
(pagal ysk.A.Baranauską)
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LIETUVOS TRISPALVĖ TARP BAHAMŲ SALŲ
j.ps. Vilija Kielienė

■O5’1 r^7m' birželio 8 d. septyni jūrų skautai,
’I i H I / dešimt jūrų skaučių, vienas prit.

JU S skautas ir šeši vadovai pradėjo
nepaprastą savaitę Abaco jūroje, Bahamas. Si kelionė 
buvo dalis “Bahamas Sea Base” programos, 
organizuojamos Amerikos skautų (BSA). Jūrų skaučių 
vadovės Vilija Kielienė, Laura Lapinskienė ir Onutė 
Savickienė dvejis metus planavo ir ruošė visus kitus 
vadovus bei skautus,-es šiai ypatingai išvykai. Kelionės 
dalyviams reikėjo mokėti ne tik buriuoti, bet ypač žinoti 
saugumo taisykles buriuojant dideliu laivu. Mes 
turėjome išmokti, kaip susidėti visus savo daiktus Į labai 
4nažą 24” ( inčų) maišą. Tuos kelionei maišus mums 
dovanojo Balzekas Motors automobilių parduotuvė, o 
Lina Embroidery kompanija ant kiekvieno maišo 
išsiuvinėjo mūsų vardus.

Ankstų birželio 8-tos rytą visi skautai ir 
skautės, pilnai uniformuoti, atsirado O’Hare oro uoste. 
Keleiviai, pastebėję mūsų uniformas, klausinėjo kur mes 
visi skrendame. Turiu pasidžiaugti, kad mes labai 
gražiai reprezentavome Lietuvius skautus. Net lėktuvo 
viduje mus viešai pristatė ir palinkėjo laimingos 
kelionės. Prieš lipant į lėktuvą, visi sustojom j ratą ir 
sesė Onutė sukalbėjo gražią maldą, prašydama Dievo 
palaimos mūsų kelionei.

Į Fort Lauderdale atskridome laiku ir greitai 
susiradome kelią į sekantį, mažą lėktuvą, kuriuo 
nuskridome į Marsh Harbour oro uostą Abaco, 
Bahamas. Skrendant vyko audra, bet vistiek pamatėme 
gražiai vandenyne išbarstytas 
Bahamų salas. Saugiai nusileidom 
4 v.p.p. Mus sutiko Sea Base 
atstovas Joe ir parūpino kelionę į 
Conch Inn Harbour. Trumpai 
paaiškinęs apie kelionę, saugumą 
ir bendrą programą, nuvedė mus 
prie nepaprastai gražių burlaivių. 
Nors diena buvo ilga ir truputį 
varginga, visų nuotaika geriausia!

Sesės ir jų vadovės 
gyveno ir buriavo ant 46 pėdų 
sloop (vienastiebis laivas), vardu 
“Vita”. Kapitonas - malonus ir 
labai patyręs jūrininkas Jim Sim. 
Jis linksmai pasakojo apie savo 
gyvenimą ir patirtį jūrose. Broliai 
keliavo 70-ties pėdų istoriniu
schooner-škuna, kuris buvo 

vadinamas “William H. Albury”. Šio laivo kapintonas 
buvo jaunas vyras vardu Dan, jo padėjėjas - Joey. Jie 
mūsų broliams daug pasakojo apie laivo ir Bahamų salų 
istoriją. Mes abiems kapitonams padovanojom po 
lietuvišką vėliavą, kuri buvo iškelta ant kiekvieno laivo 
per visą mūsų kelionę.

Pirmąjį vakarą mes mokėmės kaip išgyventi 
laive, kur vieta judesiui ar miegui yra labai ribota. 
Reikėjo savo daiktus susidėti ir laikyti vienoje vietoje, 
nes laisvos vietos nebuvo. Be to teko sugalvoti kur kas 
miegos. Tą pirmą naktį miegojome po labai žvaigždėtu 
dangum.

Laivuose tvarkėmės pagal valčių/skilčių 
sistemą, tai darbai ir atsakomybės buvo labai aišku. 
“Vitos” laivo valtininke buvo Andreja Kielaitė, “Albury” 
- Marius Malkevičius. Jie raportuodavo kapitonams ir iš 
jų gaudavo paskirstymus dienos darbams. Mes išmokom 
virti mūsų “gailys” ir paskutinį kartą išsimaudėm gėlu 
vandeniu. Vienas iš sunkiausių darbų sesėms buvo kaip 
“išpumpuoti” tualetus.

Antrą dieną mūsų laivai išplaukė į atskiras 
vietas. Visi igulos nariai išmoko kaip pakelti bures ir 
kaip dirbti kartu-sutartinai buriuojant. Sesių laivas 
nuplaukė į Fowl Quay. Iš pradžių sesės kiek nerimavo 
kaip reiks leistis po vandeniu, ypač su visais 
“snorkeling” priedais. Bet greitai priprato ir diena 
prabėgo stebint koralus ir visokias žuvis.

Kiekvieną dieną buriuodavom į kitą vietovę. 
Buvome Green turtle Quay, Crab Quay, Great Guana

Bahamas Sea Base dalyviai kelionės pradžioje.
pagamintas Bahamoje ir
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Ir broliai pozuoja krantinėje.

Quay ir Hope Town. Kiekvienoje saloje turėjome progą 
išlipti ir susipažinti su uostu bei vietos kultūra. Skautai 
surado kokoso palmės vaisius, išmoko kaip juos 
atidaryti ir gardžiai suvalgyti. Matėme visokių driežų ir 
nepaprastai gražių gėlių. Vaišinomės skaniais valgiais ir 
susipažinome su vietiniais žmonėmis. Mūsų sesės net 
krepšinį bandė su vietiniais palošti.

Kelias naktis abu laivai buvo vienoje vietoje. 
Sesės buvo pakviestos pas brolius pamatyti jų laivą. 
Mūsų skautai ir skautės stengėsi kapitonus išmokyti 
lietuviškų dainų, o kapitonai savų dainų mokė 
mūsiškius. Naktį, kai reikia budėti (anchor watch) sesės 
ir broliai kalbėjosi morze, naudodami lemputes 
(flashlights).

Daug išmokome apie Abaco jūros gyvūnus. 
Pagavome barracudą, matėme ryklius. 
Sesės plaukė su mažytėm medūzomis, o 
broliai vakarienei pasigavo mutton 
snapper.

Labai daug patirties buvo įgyta 
šioj kelionėj. Visi išmoko kaip buriuoti 
dideliu burlaiviu ir, svarbiausia, išmoko ne 
tik apie buriavimo saugumą, bet ir kaip 
vienas kitą saugoti, prižiūrėti, kartu dirbti. 
Toks gyvenimas mažai ką skyrėsi nuo 
stovyklavimo Rakė - visi kartu gamino 
maistą, tvarkė laivus, pildė nustatytą 
programą.

Kelionės pabaiga atėjo per greitai. 
Atsisveikinome su kapitonais ir iškeliavom 
namo. Daugumai iš mūsų gyventi visą 
savaitę laive buvo pirmas kartas gyvenime. 
Šios kelionės išgyvenimai mus stipriai 
sujungė į vieną šeimą. Grįžome pavargę, 
bet pilni nuostabiausių įspūdžių, ir noro

vėl tokią savaitę pakartoti.
Bahamas Sea Base kelionėje dalyvavo: 

Andreja Kielaitė, Lina Meilutė, Evelina 
Janušauskaitė, Agnė Janušauskaitė, Irena 
Balzekaitė, Liana Liubinskaitė, Dalia 
Savickaitė, Ginta Sutkutė, Siga Lapinskaitė, 
Julija Petraitytė, Aliukas Lapinskas, Antanas 
Paužuolis, Vytenis Karaitis, Aras Vitkus, 
Andrius Navickas, Michael Zaczek, Jonas 
Savickas, Marius Malkevičius ir vadovai - j.ps. 
Vilija Kielienė, j.s. Laura Lapinskienė, j.ps. 
Onutė Savickienė, j.b. Jonas Savickas, j.b. 
Linas Lapinskas ir j.b. Ramūnas Stančiauskas.

Po kelių savaičių susirinkome pas sesę 
Onutę ir vėl maloniai viską prisiminėm 
žiūrėdami kelionės skaidres, kurias Ramūnas 
Stančiauskas paruošė surinkęs mūsų visų 
nuotraukas.

Kad tokioj programoj galėjome
dalyvauti, esame dėkingi daugeliui žmonių ir 
organizacijų. Tėveliai organizavo lėšų telkimo 
renginius, gavome aukų iš Balzekas Motors, Racine 
Bakery, Vytis International, Lietuvių fondo, dr. Edžio 
Razmos, dr. Dalios Sadauskienės, sesės Marytės ir Lina 
Embroidery. Ačiū prisidėjusioms šeimoms, LSS Seserijai 
ir Brolijai, ir tuntams už paramą.

Visi skautai ir skautės pusantrų metų ruošėsi 
šiai Sea Base kelionei, vadovai turėjo dalyvauti 
daugelyje kursų, kad galėtų vadovauti. Reikėjo 
užtikrinti visų keliones. Ir dabar matome, kad visas 
pasiruošimas davė gerus rezultatus - programą 
atlikome sėkmingai.

Todėl ir vėl ruošiame Bahamas Sea Base 2009 
m. vasarą ir tikimės, kad daugelis sesių ir brolių turės 
progą pasinaudoti labai nuostabia kelione.
Gero vėjo!

Labai linksma “Vita” burlaivio igula.
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s. Rūtos Daukienės margučiai

SKAUTAS IR GAMTA

PAVASARIS
v.s. Birutė Kidolienė

“Jau saulelė vėl atkopdama budino svietą”, rašė Kristijonas Donelaitis jo veikale “Metai", kalbėdamas apie 
“Pavasario linksmybes”. Tai labai atitinka, nes pavasariop saulelė tikrai išbudina visą gamtą ir tvarinius iš praėjusios 
žiemos miego, kad nauju žvilgsniu pradėtume ateinančius metus.

Pastabus skautas greit pamato iš po sniego besikalančius daigelius, šviežią žolytę, ant gluosnio šakelių 
sprogstančius "katinėlius” ir vaismedžių šakose pradedančius skleistis pumpurus. Sode ir darželyje atsiranda kas 
veikti - reikia išpurenti žemę aplink krūmus ir kitus augalus, kurie po sniegu ištęsėjo žiemą. Jau atėjo laikas iš rūsio 
atgabenti ten patalpintas gėlių šaknis, kad jas pasodinus j naujai išpurentas lysves. Iš naujo atsigavę sliekai- 
darbininkai taip pat padeda žemę purenti. Ir taip, bendromis jėgomis, gamta atsigauna iš naujo.

Išėjus j laukus, j užmiestį jau matome daugiau paukščių, prašoka vienas, kitas kiškis, iš urvo iškiša nosį 
kurmis, o voveraitės išlenda iš medžių drevių, kuriose per visą žiemą lindėjo. Ir žmonės, pagaliau pasidėję žieminius 
drabužius, visai kitokie - šviežiais veidais, visų nuotaikos pakilesnės.

Su pavasariu ateina ir Velykų šventė. Ji taip tinka pavasariui! Kartu su Kristaus Prisikėlimu, prisikelia visa 
gamta!

Velykoms atėjus, nepamirškime ir senų, gražių lietuviškų papročių - margučių marginimo, margučių 
ridinėjimo. Tokie užsiėmimai tinka ir jauniems, ir seniems. Linksmų švenčių!.
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IŠLYDĖTI

s. Vaclovas Nenortas
mirė 2007 m. gruodžio 13 d., sulaukęs 98 metų, 
Hartford, CT

Brolis Vaclovas buvo pirmasis mišrios skautų ir 
skaučių vietininkijos vietininkas Hartforde 1951 m.

Liūdesy liko žmona Konstancija, vaikai Dalia 
Jakienė, Vytenis ir Gintaras su šeimomis.

AN

ps. Bronė Nainienė
mirė 2008 m. sausio 20 d. Lemont, IL.

Sesė Bronė buvo anksčiau veikusio vyr.skaučių 
“Minijos” būrelio narė Chicagoje. Paskutiniu metu 
priklausė vyr.skaučių-skautininkių “Sietuvos” 
draugovei.

s.fil. Irena Kairytė
mirė 2008 m. sausio 23 d., Lemont, IL.

Sesė Irena buvo III Tautinės stovyklos 1948 m., Alpėse, 
vadovybės nare. Daugelį metų buvo Vydūno fondo 
valdybos narė, fondo Įgaliotinė valstijai. 1963 m.
Skaučių Seserijos išleistos knygos “Skautybė 
lietuvaitei” redakcinės komisijos narė.

LSS Tarybos vicepirmininkė v.s.fil. Gina 
Mačiulienė, pranešdama apie s.fil. Irenos Kairytės 
mirtį, rašė - “...ir dar svarbiau - Sesė Irena visada 
buvo miela, draugiška, tolerantiška, kukli ir ieškojo 
būdų kaip sutaikyti žmones ir suprasti problemas 
dirbant mūsų organizacijoje.”

AN

LIŪDESYS TORONTE

Lapkričio 27 d. 2007 m. netekome v.s. Marijos 
Petreskevičiūtės-Gverzdienės.

Mūsų sesė Marija gimė 1920 m. lapkričio 21 d. 
netoli Krokialaukio miestelio Dzūkijoje. Į skautes įstojo 
1933 m. Alytaus gimnazijoje, kurią baigusi, liko ten 
gyventi ir dirbti. 1942 m. sukūrė šeimą su Antanu 
Gverzdžiu.

Kai brangią tėvynę okupavo komunistai, 
Gverzdžiai pasitraukė į Vokietiją, o 1948 m. emigravo į 
Kanadą, kur pradėjo sunkų įsikūrimo darbą. 1953 m.

v.s. Marija Gverzdienė

patys pradėjo statytis namą St.Catherines mieste.
Marija labai aktyviai dalyvavo St. Catherines 

lietuvių bendruomenėje. Daugelį metų lituanistinėj 
mokykloje mokė lietuvių kalbą, literatūrą, istoriją. 
1961 m. pakelta į paskautininkės laipsnį, sekančiais 
metais perėmė “Žalgirio” vietininkijos vietininkės 
pareigas iki 1964 m. Marija Gverzdienė 1967 m. labai 
sėkmingai suorganizavo LSS Skaučių Seserijos vadovių 
suvažiavimą St.Catherines, ON. 1972-1975 m. buvo 
Kanados rajono vadeivė-Atstovė. Apdovanota Už 
Nuopelnus ir Lelijos ordinais, į vyr. skautininkės 
laipsnį pakelta 1974 m.

Sesė Marija 1957 m. pradėjo ruošti Kaziuko muges, 
o 1970 m. - bendras skautiškas Kūčias. Ji 
stovyklaudavo Delhi ir Romuvoje. Dalyvavo 1968 m. 
Tautinėje ir 1973 m. Jubiliejinėje stovyklose.

v.s. Marijai labai patiko gaminti maistą, siūti, 
skaityti. Ji mokėjo 6 kalbas - lietuvių, lenkų, rusų, 
ukrainiečių, vokiečių ir anglų, domėjosi politika. Ypač ji 
vertino mokslą ir skatino savo anūkus jo siekti. Visą 
laiką žinojo kokie jų pažymiai, kaip kuriam sekasi. Ir 
jie jos neapvylė - visi su aukštojo mokslo laipsniais, o 
trys jaunesnieji irgi žengia tuo pačiu keliu.

Nuliūdime lieka sūnus v.s. Algimantas, dukra 
v.s.fil.Nijolė, sūnus Šarūnas ir jų šeimos. Kartu su jais 
liūdi ir Toronto skautija.

v.s. Feliksas Mockus
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R RAJONE

Tradicinės "Verpsčių" Kūčios
Šaltą ir baltą 2007 m. gruodžio 13-tąją “Verpstės” 

vėl rinkosi tradicinėms Kūčioms į erdvius ir jaukius 
Irenos Kerelienės namus. Juose laukė lietuviškais šiau
dinukais papuošta eglutė, linine staltiese padengtas 
ilgas stalas ir daugelį metų “Kernavės” tunto Kūčiose 
tarnavusi įspūdinga iš medžio šaknų sukurta žvakidė.

Tradiciniai “Verpsčių” Kūčios pradedamos Nijolės 
Užubalienės surinktomis mūsų poetų kūrybos eilėmis, 
kurias skaitant viena po kitos uždegamos žvakutės, 
simboliškai sukviečiant lietuvaites skautes iš visų 
pasaulio kontinentų. Minint Amžinybėn iš “Verpsčių” 
tarpo išėjusias seses - “Mamunėlę” Oną Siliūnienę, Ra
munę Lukienę, Nijolę Maskaliūnienę, Aldoną Mar- 
kelienę ir Haliną Plaušinaitienę, sužibo dar penkios 
liepsnelės...

Dailiojo skaitymo menininkė ir aktorė Nijolė 
Martinaitytė-Nelson labai jautriai paskaitė šiam 
vakarui parinktas poezijos eiles. Pasirašėm kalėdinius 
atvirukus sesėms, kurios negalėjo į Kūčias atvykti, 
sudėjom auką - dovaną kalėdiniam gerajam darbeliui ir 
pasidžiaugėm gautais sveikinimais, ypač Rūtos Dau- 
kienės atsiųsta gražia šventine gėlių puokšte.

Šį vakarą savo tarpe vėl turėjome mielą svečią - 
tėvą v.s. Antaną Saulaitį, S.J. Jis sukalbėjo Kūčių 
maldą. Ilgai užtruko kol, laužydamos kalėdaitį, 
pasikeitėm šventiniais sveikinimais ir linkėjimais. 
Tuomet susėdom prie savo pačių pagamintų tradicinių 
Kūčių valgių. Praleidusios keletą valandų seseriškoj 
nuotaikoj ir artumoj, išsiskirstėm ruoštis ir laukti Kūčių 
vakaro savo šeimose.

v.s. Ritonė Rudaitienė

"Lituanicos" tunto sueiga
Pasibaigus vasaros stovykloms, skautai sugrįžo 

lavintis sueigose. 2007 m. gruodžio 15 d. Pasaulio 
lietuvių centre, Lemont, IL įvyko “Lituanicos” tunto 
sueiga. Naujasis tunto tuntininkas s.v.ps.fil. Linas 
Paužuolis padėkojo broliams draugininkams už jų 
prisirišimą lietuviškajai skautybei ir paragino juos 
toliau rūpintis, kad užsiėmimai draugovėse būtų gerai 
paruošti, kad būtų įdomu, kad skautams sukeltų norą 
kilti žiniomis aukštyn. Tuntininkas yra įvedęs 
skautams “erelio” programą, panašiai kaip amerikiečių 
“eagle scout”. Ši programa nėra lengva, bet ji labai 
vertinga jaunuolio ateičiai, ji skatina jauną skautą siekti 
viršūnės, kaip toje Jono Biliūno apysakoje “Laimės 
žiburys”.

Šiuo metu šią programą jau baigė skautai Albinas 
Liubinskas ir Antanas Paužuolis. Jiems pažymėjimo 
lapai bus įteikti metų pradžioje. Tunte yra ir daugiau 
skautų dalyvaujančių šioje programoje. Jiems visiems 
linkime nepalūžti sunkumuose ir vis siekti to “kalno” 
viršūnės.

Prityrusių skautų draugovės draugininkui v.s.fil. 
Donatui Ramanauskui rekomenduojant, Pažangumo 
Žymeniu buvo apdovanoti Andrius Lietuvninkas, Matas 
Orentas, Stepas Saulius ir Marius Stalionis. Vėliavos 
Žymeniu - Rimas Kapačinskas ir Mikutis Leipus. Į 
paskiltininko laipsnį pakelti - Aleksas Jučas ir 
Martynas Matutis, skiltininko - Rimvydas Šoliūnas, 
vyresnio skiltininko - Linas Aleksiūnas, Albinas 
Liubinskas, Antanas Paužuolis ir Matas Tamošiūnas. 
Pastarieji yra jaunieji vadovai, skautai vyčiai, 
aukojantys savo laiką ir perduodantys žinias

“Verpsčių” tradicinėse 
Kūčiose 2007 m. l-moje 
eilėje - Vida Rimienė, Marytė 
Utz, Danutė Korzonienė, 
Irena Kerelienė, Dalia 
Povilaitienė. ll-je - Irena 
Grigaitienė, Nijolė 
Martinaitytė-Nelson, Rita 
Penčylienė, Dana Dirvonienė, 
tėvas Antanas Saulaitis S.J., 
Genovaitė Treinienė, Laima 
Luneckienė, Daila 
Liubinskienė, Aušrelė 
Sakalaitė ir Daiva Bulicz.

Nuotr. Ritonės Rudaitienės
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Skautų rikiuotė

Tuntininkas ps.fil. Linas Paužuolis užriša 
gerojo darbelio mazgelį Pauliui Vitui. Toliau
- Zenius Liubinskas, Adomas Kelpša

Albiną Liubinską ir Antaną Paužuolį 
sveikina v.s.fil. Donatas Ramanauskas

jaunesniesiems.
Draugininkui s.v.ps.fil. Aldžiui 

Liubinskui leidus, skauto įžodį davė 
Adomas Kelpša, Zenius Liubinskas, 
Lukas Tamonis ir Paulius Vitas. Po 
įžodžio, pagal nusistovėjusią 
tradiciją, jie visi buvo pamėtomi į 
orą. Smagu buvo stebėti jų ir jų 
tėvelių veidų išraiškas.

“Geležinio Vilko” jaunesnių 
skautų draugininkui s.v.v.sl. 
Linui Kelečiui pristačius, Adomas 
Kilikevičius ir Matas Rašikas 
davė jaunesniojo skauto įžodį. Jie 
taip pat buvo pamėtyti į 
aukštybes! Jaunesniųjų skautų 
pynėjo specialybę įsigijo 17-ka 
vilkiukų.

Jūrų skautų “Nemuno” laivo 
vadasj.ps. Robertas Jokubauskas 
pristatė jūrų skautus, išlaikiusius 
patyrimo laipsnių programas - 
Mikutį Meilų, Kari Norkaitį-

McConnell ir Artūrą Čaplinską.
“Erelio” programos patyrimo 

laipsnių ženklai buvo įteikti Giliui 
Blinstrubui, Justui Bobinui, 
Christopher Hoffman, Aliukui 
Lapinskui, Andriui Lėliui, Jonui 
Majauskui, Dominic Paužuoliui, 
Antanui Paužuoliui, Terrance Petry 
ir Kovui Rugieniai.

Pasibaigus skautų
apdovanojimui, į vyresniškumo 
laipsnius pakėlimui, ženklų 
įteikimui, tuntininkas ps.fil. Linas 
Paužuolis pasveikino visus skautus, 
nuoširdžią padėką išreiškė drau
gininkams, nes nuo jų pareigin
gumo priklauso skauto 
pažangumas. Kvietė skautų tėvus 
aktyviai dalyvauti tunto veikloje. 
Tėvų pagalba labai reikalinga 
ruošiant iškylas, stiprinant

“Lituanicos" tuntas sueigoje 2007 m. gruodžio 15 d.

Žymenis pavyzdingiems “Lituanicos” 
tunto prit. skautams įteikia tuntininkas 
ps.fil. Linas Paužuolis.

draugovių veiklą. Priminė, kad 2008 
metų vasarą Lietuvių Skautų 
Sąjungos Devintoji Tautinė stovykla 
vyks netoli Clevenado. Taip pat 
pasidžiaugė sėkmingai praėjusiais 
pirmos pagalbos kursais, kuriems 
vadovavo gailestingoji sesuo j.ps.
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Onutė Savickienė. Kursus lankė 60 skautų,-čių. Nors jie 
ir netapo “specialistais”, bet gavo užtektinai žinių, kaip 
elgtis nelaimės atveju. O kai jie daugiau pasimokys, 
išlaikys patyrimo laipsnius, specialybes - taps žinovais. 
Sekančių metų (2008) pradžioje vyks kursai 
supažindinti skautus su advokato specialybe. Vadovaus 
Daiva Majauskienė.

Sueiga užbaigta vaišinantis tėvelių suneštais 
užkandžiais ir dar maloniai pabendraujant.

v.s.fil. Antanas Paužuolis
"Lituanicos” tunto korespondentas 

(nuotraukas atsiuntė ps.fil. R.Vitas)
Rimtai klausomės instruktorių mokymo.

Buvęs tuntininkas, LSB jūrų skautų skyriaus vedėjas j.s. 
Robertas Jokubauskas sveikina pavyzdingą brolį.

Prityrusių skautų ir
Ar įveiksim mes šitą sieną?skaučių iškyla

Šiais metais sausio 19 d. 
“Lituanicos” tunto “Dariaus ir 
Girėno” prityrusių skautų ir 
“Aušros Vartų/Kernavės” tunto 
“Liepos” prityrusių skaučių 
draugovės iškylavo Vertical 
Endeavors laipiojimo arenoje 
(indoor rock climbing) norė
dami išbandyti savo gabumus 
šioje sporto srityje.

Iškyloje dalyvavo “Dariaus 
ir Girėno” draugovės: “Šaunūs 
Šernai” - Mikutis Leipus, Ju
lius Lietuvninkas, Stepas Sau
lis, Aleksas Jučas, Algis Mar
cinkevičius, Dominic Paužuo
lis; “Skrendantys Pingvinai” - “Dariaus ir Girėno” ir “Liepos” draugovių skautai ir skautės iškyloje.
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Rimvydas Šoliūnas, Martynas Matutis, Andrius 
Lietuvninkas, Mykolas Saulis; vadovai - Donatas 
Ramanauskas, Juozas Kapačinskas, Kazimieras 
Solūnas, Antanas Paužuolis, Vytenis Lietuvninkas. Iš 
“Liepos” draugovės dalyvavo “Skruzdelės” - Rima 
Lintakaitė, Regina Ramanauskaitė, Diana 
Ramanauskaitė, Chelsea Putrius, Carina Ozers, Alicia 
Viktoraitė ir vadovės Rasa Ramanauskienė, Renė 
Andriušytė ir Kristina Burokaitė.

Į Vertical Endeavors areną atvykome apie 2 vai. po 
pietų. Užsiregistravus, išklausėme instruktorių 
pamokymus apie laipiojimo taisykles, mazgų bei virvių 
naudojimą. Pagaliau visi gavo progą lipti siena aukštyn. 
Laipiojimo “takai” padaryti keliems atsiekimams - nuo 
lengvesnių iki sunkiųjų. Instruktoriai pravedė keletą 
žaidimų ir pratybų laipiojimo-kopimo paįvairinimui. 
Ypatingai gerai pasirodė sesė Alicia, vienintelė 
sugebėjusi “kalnalipio kopėčiomis” užkopti j pačią 
viršūnę (apie 50 pėdų). Buvo labai smagu ir tos dvi 
valandos greitai prabėgo. Visi laukia sekančios išvykos į 
Vertical Endeavors, o gal j Devil’s Lake, Wisconsine, kur 
vyksta kalnalipio kursai lauke - po atviru dangumi.

Donatas Ramanauskas
(nuotraukos s.fil. Vytenio Lietuvninko)

Va, kaip aukštai mūsų sesė užkopė!

Klaipėdos diena
“Pajūry, pajūry smėlio krantas baltuoja...” dainuoja 

sesės ir tykiai, tykiai link altoriaus artinasi geltona, 
žalia ir raudona liepsnelės.

Vienintelis Skaučių Seserijoje jūrų skaučių tuntas 
“Nerija” ir “Lituanicos” tunto jūrų skautai švenčia 
Klaipėdos dieną. 2008 m. sausio 26 d. minėjimas 
pradedamas Pal.Jurgio Matulaičio Misijoje, Lemont, IL, 
atnešant trispalves žvakutes ir padedant jas šalia 
burlaivio ant altoriaus.

Jūrų skautė Agnė Janušauskaitė perskaitė nuolat 
prisimenamą, nepamirštamą Klaipėdos krašto istoriją, 
v.s.fil. Antanas Saulaitis, SJ paskaitė iš Evangelijos ir 
pritaikė pavyzdžius skautybei. Minėjimo dalies vadovė 
j.ps. Dalia Vitkienė, pakvietusi visus sustoti apie altorių, 
tarė:

“Minėdami Klaipėdos dieną, mes turime progą 
pamąstyti apie mūsą džiaugsmus ir liūdesius. Mes 
visuomet džiaugiamės Lietuvos nepriklausomybe ir tuo 
pačiu užjaučiame kraštus, kurie ją yra praradę. Mes 
džaiugiamės mūsą gyvenimo pasisekimais ir laime, ir 
užjaučiam kitus esančius kančioj. Šiuo metu 
prisiminkim mūsą artimuosius, kurie gal sunkiai ar 
mirtinai serga. Pabandykim palengvinti ją vargą, ją 
baimę. Prisiminkime mūsą mirusius jūrą skautus, 
melskime jiems ramybės. Šiuo metu ypač prisimenam 
neseniai mirusius j.v.s. Zuzaną Juškevičienę, j .v.s. Ireną 
Regienę, j.v.s. Edmundą Vengianską, ps. Bronę 
Nainienę ir kitus buvusius vadovus, skautybėje 
sąžiningai tarnavusius Dievui, Tėvynei ir Artimui. Tegu 
jie visi ramiai buriuoja Dievo karalystėje. ”

j.b. Marius Malkevičius (tą rytą davęs jūrų budžio 
įžodį) perskaitė eilėraštį ir, po dainos “Lietuva brangi”, 
visi nužygiavo į PLC Lietuvių fondo salę iškilmingai 
sueigai.

“Laivas” į salę šiais metais “atplukdytas ir 
pastatytas” taip, kad sėdintys salėje svečiai galėjo gerai 
matyti ilgas, darnias jūrų skautų ir skaučių gretas bei 
stebėti įžodžių davimo apeigas. (Kad būtų aišku - jūrų 
skautų,-ių iškilmės vyksta ant laivo “denio”, kuris salėje 
būna gražiai virvėmis aptvertas.)

Sueigos komendante g.valt. Austėja Kaveckaitė 
priėmė į laivą atžygiuojančius seses ir brolius, ir 
pavyzdingai vedė sueigos programą. Sueigoje 
dalyvaujančius svečius - LSS Tarybos narę j.s.fil. Rūtą 
Kirkuvienę, LSB jūrų skautų skyriaus vedėją j.ps. 
Robertaą Jokubauską, LSS jūrų skaučių skyriaus vedėją 
j.s.fil. Dalią Zygienę ir abu tuntininkus - j.v.s.fil. Taiydą 
Chiapetta ir ps.fil. Liną Paužuolį sesės ir broliai pasitiko 
skambiais tuntų šūkiais.

“Nerijos” tunto įsakymų, taip pat ir “Lituanicos, 
labai daug, ilgi sąrašai specialybes išlaikiusių, į laipsnius 
pakeltųjų. Baigus skaityti “Nerijos” tunto įsakymus,
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Apie altorių buvo didelis ratas

tuntininkė j.v.s.fil. Taiyda Chiapetta sesei Austėjai 
Kaveckaitei prisegė Vėliavos Žymenį. Sveikinam! 
Malonu paskelbti, kad “Nerijos” tunto tuntininkė 
Klaipėdos dienos proga už pavyzdingą skautavimą 
Žuvėdros Žymeniu apdovanojo gintares kandidates - 
Ireną Balzekaitę, Lianą Liubinskaitę, Dalią Savickaitę, 
Gintą Sutkutę ir jūrų skautes - Sigą Lapinskaitę, Kristą 
Marinkaitę, Vicky Petrauskaitę ir Eriką Weir.

Į valtininkės laipsnį pakeltos vairininkės - Lisa 
Bacevičiūtė, Evelina Janušauskaitė, Andrea Kielaitė, 
Aldona Martinkaitė, Lina Meilutė, Laura Petrauskaitė, 
Beatričė Želvytė; į vairininkės - Agnė Maksvytytė, Kate 
Norkaitis-McConnell, Giedrė Poškutė ir Gabrielė 
Tvaskutė.

Už darbštumą ir pavyzdingumą Žuvėdros ženklu 
apdovanotos ūdrytės - Maya Chiapetta, Lilė Šoliūnaitė 
ir Violeta Tallat-Kelpšaitė.

Pirmosios pagalbos specialybę įsigijo jūrų jaunės - 
Indrė Hirt, Julija Lapp ir Stephanie Pociūtė.

Ūdryčių specialybes įsigijo: Pasaulinio ženklo - 
Maya Chiapetta, Ūla Lapkutė, Krista Mikaliūnaitė, 
Jasmina Raudytė, Lilė Šoliūnaitė, Violeta Tallat- 

Kelšaitė. Pirmosios pa
galbos - Maya Chiapetta, 
Kotryna Dziekoriūtė, Ūla 
Lapkutė, Tia Majaus- 
kaitė, Alissa Pociūtė, 
Jasmina Raudytė, Lilė 
Šoliūnaitė, Violeta Tal- 
lat-Kelpšaitė. Siuvėjos - 
Lilė Sadauskaitė, Lilė 
Šoliūnaitė, Jasmina Rau
dytė. Dailininkės - Urtė 
Barauskaitė, Kristina 
Barškėtytė, Viktorija 
Buntinaitė, Irie Ged- 
ritytė, Kristina Kelp
šaitė, Olivija Lapp, Ana 
Majauskaitė, Gabija 

Skultinaitė, Laila Veidemanis, Augusta Žukauskaitė. 
Tvarkingumo - Kristina Kelpšaitė ir Olivija Lapp.

“Lituanicos” tunto programai vadovavo j.b. Marius 
Malkevičius. Tuntininko ps.fil. Lino Paužuolio įsakymu 
Žuvėdros Žymeniu apdovanoti Vitas Jokubauskas, 
Thomas Navickas ir Lukas Siliūnas. Į valtininko laipsnį 
pakelti Jonas Jokubauskas, Aliukas Lapinskas, Stepas 
Vodicka ir Jonas Weir, o į vyr.valt. laipsnį - Andrius 
Novak. Pranešta, kad Mantas Naris išlaikė pirmos 
pagalbos specialybę.

Jūrų jaunio įžodį davė Rimas Barškėtis ir Ugnius 
Rimša, o bebriuko - Martynas Barškėtis, Linas Juškelis, 
Naglis Rimša, Linas Savickas ir Lukas Aleksoms.

Baigiant šį aprašymą, dar norisi pasidžiaugti gražiai 
papuošta sale - prieš sceną vos ne salės lubas siekianti 
balta burė su užrašu “Nerija”, didžiulis medinis ratas su 
Klaipėdos užrašu, audiniu, trispalve, tinklu ir net 
žuvėdra kiek toliau tupinčia ant kelmo. Labai gražu. Ir 
bebriuku, kuris, davęs įžodį, pamojavo savo tėveliui, kad 
ateitų užrišti mazgelį; ir tėveliais susirinkusiais į šią 
šventę, ir smarkiai padidinusiais ratą giedant “Ateina 
naktis”; ir tais dviem vaikučiais, ramiai per visą sueigą

“Nerijos" tunto ūdrytės ir jūrų jaunės Klaipėdos dienos minėjime Pal. Jurgio Matulaičio 
misijoje, Lemont, IL

išgulėjusiais gale salės ant 
grindų ir piešusiais į savo 
knygeles; ir mūsų jaunimu, 
kurie taip gražiai elgėsi, ir 
mūsų brangiaisiais sesėmis ir 
broliais vadovais - laivų ar 
valčių vadais, instruktoriais, 
tuntininkais, kurie kas 
šeštadienį darbuojasi su
eigose. Jiems tas darbas yra 
smagus, bet...yra dienų, kai 
norėtųsi gal ir ką nors kita 
veikti...

Sesė Alė
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Bebriuko įžodį davė Lukas Aleksonis, Linas Savickas, 
Martynas Barškėtis, Naglis Rimša ir Linas Juškelis. Vadovai - 
kairėje j.b.valt. Marius Malkevičius, už bebriukų - j.ps. Aras 
Galinaitis ir j.b.valt. Ramūnas Stančiauskas.

j.sk.valt. Jonas Jokubauskas sveikina jūrų jaunio įžodį 
davusius Rimą Barškėtį ir Ugnių Rimšą.

"Dariaus ir Girėno" 
draugovė Rako pusnyne

“Lituanicos” tunto “Dariaus ir Girėno” prityrusių 
skautų draugovė ir toliau tęsė savo tradicinę žiemos 
kelionę j Rako stovyklavietę š.m. vasario 8-10 dienomis. 
Kelionėje dalyvavo: draugininkas Donatas Rama
nauskas, vadovai - Edis Leipus, Vytenis Lietuvninkas, 
Gintaras Lietuvninkas, Linas Paužuolis, skautai vyčiai 
- Audrius Aleksiūnas, Linas Aleksiūnas, Dainius Fa- 
bianovich, Rimas Kapačinskas, Albinas Liubinskas, 
Andrius Markulis, Antanas Paužuolis; prityrę skautai - 
Aleksas Jučas, Mikutis Leipus, Andrius Lietuvninkas, 
Martynas Matutis, Marius Stalionis; prit.skautai 
kandidatai - Kovas Kulbis, Aras Latvys, Dovas Lie
tuvninkas ir Dominic Paužuolis.

Susirinkome Pasaulio lietuvių centre, Lemonte, 
5:30 v.v. penktadienį ir netrukus pajudėjome Rako 
stovyklavietės link. Brolis Edis Leipus vairavo didžiulį 
15 vietų autobusėlį, pavadintą “party van”, o broliai 
Vytenis ir Linas - truputį pažesnius “vežimus”. Iš viso 
keliavome devyniolika žmonių. Broliai Rimas ir Dainius 
nuvyko j Raką anksčiau, atrakino vartus, pastatus, 
užkūrė pečius ir supirko maistą.

Oras išvažiuojant buvo palankus; šalta, bet nesnigo. 
Nuvažiavę iki St. Joseph miestelio, sustojome pavalgyti 
vakarienę “Culver’s Butter Burgers” valgykloje. Sočiai 
prisivalgę, spaudėme tolyn į šiaurę. Privažiavus Grand 
Haven miestelį, pradėjo snigti. Sustojom prisipildyti 
gazolino ir visi apsirengė šiltais drabužiais, užsimovė 
sniege vaikščioti tinkamus botus. Atsargiai važiavome 
tolyn ir, pagaliau, prie Rako vartų atsiradome 1:00 vai. 
ryto, šeštadienį. Sniegas virš kelių, su mūsų 
automobiliais įvažiuoti neįmanoma. Broliai Rimas ir 
Vytenis su savo “Jeep” ir SUV nugabeno visų skautų 
lagaminus į atitinkamus pastatus. Šiais metais žiemos 
kelionėje dalyvavo daug iškylautojų, tai “Aušros Vartų” 
virtuvę paskyrėm jauniems skautams vyčiams, 
ambulatoriją - prit. skautams ir kandidatams, o vyresni 
vadovai apsigyveno “Lituanicos” virtuvėje. Kol 
susitvarkėm visą mantą, paruošėm guolius, atėjo trečia 
ryto.

Kėlėmės 8:00 vai. ryto. Prit. skautai kandidatai, 
besiruošdami virėjo specialybei, paruošė visiems labai 
gerus pusryčius - kiaušinienę su lašiniukais. Pavalgius 
ir susitvarkius, brolis Edis pristatė dienos temą - 
pasiruošimas katastrofoms (emergency preparadness) ir 
išgyvenimas žiemos sąlygose (winter survival). Po temos 
pristatymo, skautai turėjo atsakyti į įvairius klausimus, 
nes vėliau - po pietų, turės įgytas žinias panaudoti. 
Prieš pietus išbandėme naują žaidimą “Tubecide”. Tas 
žaidimas yra panašus į futbolą - (soccer), bet yra 
lošiamas su dviem didelėmis, pripūstomis guminėmis
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Rikiuote pradedam 2008 metų iškylą Rakė

Jau prasideda žiemos linksmybės!

“Lituanicos” virtuvėje tarp garuojančių skanėstų

padangomis (tuck inner tubes), 
kurias viena komanda bandė įspirti į 
kitos komandos vartus. Iš pradžių 
žaidimas nelengvas, nes sniegas 
labai gilus, bet po kiek laiko skautai 
sniegą jau smarkiai sutrypė ir 
padangos lengviau slydo sniego 
paviršium.

Po žaidimo, jau buvo laikas 
ruošti pietus. Visi nariai pasiskirstė 
į skiltis ir virė “chili” lauke ant 
laužo. Išvirė taip skaniai, kad neliko 
nei šaukštelio! Po pietų skautai 
vyčiai paruošė tris užsiėmimų stotis 
apie katastrofas. Pirma stotis - kaip 
surasti pasimetusį žmogų (search 
and rescue), antra - ką daryti, kai 
automobilis įstringa į sniegą toli nuo 
namų, trečia - kaip parinkti pačius 
svarbiausius dalykus, kad išlikti 
gyvam, jei mažas lėktuvas 
nusileidžia Kanados šiaurėje toli 
nuo civilizacijos. Užsiėmimui 
pasibaigus, prit. skautai kandidatai 
vėl užsidėjo virėjų kepures ir 
paruošė visiems vakarienę 
“Cavemen Stew”, t.y. karšta 
mišrainė iš jautienos ir daržovių 
iškepta aliuminijaus vokuose. Taip, 
kaip per pusryčius ir pietus, skautai 
suraitė kiekvieną iškeptą gabaliuką! 
Tada grįžome į jau tamsią sporto 
aikštę vėl žaisti “Tubecide”. Tik 
pradėjus žaidimą, į aikštę atėjo 
Mason County policininkas, 
sakydamas, kad turime patraukti 
mūsų automobilius nuo kelio krašto, 
nes yra pavojinga kitiems 
vairuotojams. Ką gi, griebėme 
kastuvus ir ėjome atkasti įvažiavimą 
į stovyklą. Bet sniegas gilus, o prie 
pat vartų ir smarkiai suspaustas 
nuo Jeep ir SUV važiavimo pirmyn 
ir atgal. Broliai - Edis, Linas ir 
Vytenis nuvažiavo pas Amish 
tikybos kaimyną ir paprašė leidimo 
pasistatyti mūsų automobilius 
vienai nakčiai. Kaimynas Steven 
mielai mus priėmė. Problema 
išspręsta. Kol reikalas susitvarkė, 
visi sušalo ir nebeliko energijos 
toliau žaisti. Susibūrėme 
“Lituanicos” virtuvėje, išgėrėm 
karštos kakavos ir pasigriebėm
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Tradicinis portretas. Kiekvienais metais "Dariaus ir Girėno” 
draugovė žiemos vidury aplanko Raką

keletą pyragaičių prieš einant gulti.
Sekmadienis išaušo šaltas, vėjuotas ir gana 

smarkiai snigo. Kėlėmės 7:00 vai. ryto ir tuoj pradėjome 
ruoštis kelionei j namus. Broliai vyčiai paruošė 
pusryčius. Po vėliavos nuleidimo brolis Linas 
Aleksiūnas vadovavo maldai, o brolis Vytenis padarė 
visų nuotrauką. Tada tempėm lagaminus/kuprines link 
stovyklavietės vartų ir sukrovėm Į automobilius. 
Užrakinę pastatus ir vartus, kelionę namo pradėjom 
apie 11:00 vai. ryto. Kelionė sunki. Stipriai pusto, sunku 
matyti. Lėtu tempu keliaujame į pietus. Sustojom 
Holland miestelyje prisipilti gazolino ir pavalgyti 
McDonald’s valgykloje. Tik artėjant prie Indianos sienos 
sniego pūga pagaliau nurimo. Po septynių valandų 
keliavimo (o paprastai trunka apie 4 valandas), 
sugrįžome į labai šaltą Lemontą. Gal būtų buvę geriau 
pasilikti dar vieną dieną Rako stovykloje???

Donatas Ramanauskas
(Nuotraukos s.fil. Vytenio Lietuvninko)

Malda prieš ilgą kelionę namo

Šimtas metų pro jaunas akis

Šiandien aš su mama, tėčiu ir broliuku nuvažiavom į 
skautų gimtadieni lietuvių klube. Mama sakė - “Šiais 
metais pasaulio skautams suėjo šimtas metų, o Australijoje 
lietuviai skautai sulaukė šešiasdešimt metų”. Net mano 
močiutei nėra šimto metų! Gal šešiasdešimt? Kodėl 
Australijoj skautai jaunesni negu pasaulyje? Man buvo 
Įdomu, kokie seni skautai bus šiame baliuje. Ar bus šimtas 
žvakučių įbestų į didžiulį tortą? Mano gimtadieniui buvo 
septynios žvakutės ir tai buvo daug!

Klube buvo visokių žmonių - ir vaikų kaip aš, ir jaunų, 
ir senesnių, o gal keli net ir šimto metų. Salėje visos kėdės 
buvo greitai užimtos. Mama mane skubino - “Eik greit, 
laužas tuoj prasidės! Sėskis ten su Julija ir jos sesute 
Angele, juk jas pažįsti. Eik, eik”. Gerai, kad pamačiau savo 
drauges, nes pati turbūt nebūčiau ėjus sėdėti priekyje salės. 
Julija ir Angelė jau paukštytės. Jos buvo apsivilkusios 
skautiška uniforma ir dėvėjo raudonus šlipsus. Aš dar ne 
paukštytė, bet jos sakė, kad galiu vistiek su jomis kartu 
sėdėti.

Skautų gimtadienis prasidėjo. Pirmiausiai sesė 
Kristina (s. Kristina Rupšienė, “Aušros” tunto adjutante) 
liepė visiems būti “ramiai!” ir suskaičiavo kiek skautų 
atėjo į šį gimtadienį. Vienas skautas ar skautė iš kiekvienos 
skautų grupės davė “raportus” - įėjo į salės vidurį ir pasakė 
sesei Kristinai kiek yra grupėje žmonių. Angelė davė 
paukštyčių raportą. Oi, ir aš norėčiau taip daryti. Truputį 
bijočiau, bet jeigu Angelė gali, tai aš irgi tikrai galiu. 
Skautų buvo trisdešimt trys ir sesė Kristina tai pasakė 
žaliai apsivilkusiam ponui su tamsiai žaliu šlipsu, kuriam 
visi trisdešimt trys skautai sušuko “Vis budžiu!“ Jis, (v.s. 
Henrikas Antanaitis, Australijos rajono Vadas) tada 
papasakojo mums apie skautų gimtadienį. Tada supratau, 
kad pirmi skautai prasidėjo prieš šimtą metų Anglijoje, o 
vėliau skautai buvo ir Lietuvoje, kur mano močiutė ir 
senelis gimė, ir kai jie atkeliavo į Australiją prieš 
šešiasdešimt metų, jie įkūrė lietuvius skautus čia. Jų 
pirmieji laužai vyko ant laivo beplaukiant į Australiją!

Po tų pasakų aš labai stebėjau ką berniukas skautas 
turėjo daryti, kad gautų geltoną (skauto) šlipsą. Jis 
saliutavo, pasakė įžodį ir pabučiavo Lietuvos vėliavą. Man 
turbūt reikės taip pat padaryt, kad gauti raudoną 
(jaunesnės skautės-paukštytės) šlipsą. Reikės rimtai 
mokytis, kad žinočiau visą įžodį mintinai. Mama man 
padės.

Kai skautą su nauju šlipsu visi pasveikino labai garsiu 
“Valio!”, sesė Kristina apibėgo salę ir visi pradėjo dainuoti 
kartu su ja - “Lauželis, lauželis”. Aš manau būtų smagu su 
sese Kristina pabėgioti - ji tokia linksma! Mano draugės 
žinojo dainos žodžius, nes jos jau buvo stovykloje, kur degė 
tikras laužas. Aš sekiau iš dainorėlio, bet greitai ir aš
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Šimtmečio laužas Australijoje

Dainuojam gegutės dainą

“Atsimeni, kaip mes linksmai stovyklavom..."

išmokau žodžius: “Rai, rai, rai, rita, rai, rai, rai, rita, rai, rai opa, pa, tra lia lia lia lia”Dvi vyresnės skautės grojo gitaromis ir dainavo taip gražiai! O kitos skautės suvaidino juokingą pasirodymą. Vyrai skautai (skautai vyčiai) irgi pasirodė, kiekvienas ištardamas po vieną žodį. Bet nesupratome ką jie sakė, kol jie, po kelių bandymų, sustojo į teisingas vietas rikiuotėje. Visi svečiai garsiai juokėsi.Tada buvo paukštyčių pasirodymas. Jos mane pakvietė kartu dalyvauti! Jos demonstravo, kaip stebuklinga “Profesoriaus Einšteino mažinimo mašina” veikia ir leido man įdėti daiktus į mašiną, kuri tuos daiktus iš kitos pusės išspjovė jau sumažintus! Aš įdėjau didelį pliušinį meškį, mašina išmetė mažiuką meškiuką! Kaip gudriai jos sugalvojo! Man įdomu, ar kas iš žiūrovų išsprendė, kad mašinoje didelius daiktus su mažais apkeitė mano susigūžusi draugė Julija Ha, ha turbūt ne.Plojam, plojam, vieną kartą į blauzdas, tada kartu, vėl į blauzdas, tada aukštyn...žemyn, kartu, aukštyn oi ne, ne, žemyn, žemyn! Visi dainuoja “Žemė kėlė žolę” vis greičiau ir greičiau - nespėju teisingai suploti. Visi juokiasi ir ploja. Kai kurie į taktą, kai kurie ne - nesvarbu, nes taip smagu ir juokinga!Sesė Kristina pakvietė paukštytes ir mane į vidurį kartu su ja padainuoti gegutės dainą. Aš šios dainos nemokėjau, bet po pirmo posmo, kai gegutė sukukavo du kartus “kukū, kukū” supratau ką reikia daryti, kai sekančiame posme sesė Kristina sudainavo, kad gegutė sukukavo DEŠIMT kartų! Kukū, kukū, kukū, kukū, kukū, kukū (čia reikėjo įkvėpti, nes pritrūko oro), kukū, kukū, kukū, kukū!!Vyresni broliai ir sesės subėgo į priekį, susikabino parankėm ir visa eile svyruodami garsiai dainavo “Tave aš pamačiau”. Mačiau savo tetą ir dėdę, ir Angelės, ir Julijos mamytę, ir Dalios tėvelį, Lilės vyresnį brolį. Aš irgi noriu būti, kaip jie dainoje: “Atsimeni, kaip mes linksmai stovyklavom, atsimeni, kaip mes prie laužo dainavom, ir kalbėjom...”
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Kai jau važiavom namo, mamytė manęs paklausė - “Ar 
patiko laužas, skautų gimtadienis?” Aš jai atsakiau - “Oi, 
Mama, ir aš noriu būti skaute!”

Būsimos skautukės mintis papildė sesė Dovilė 
(Nuotraukas atsiuntė s. D.Zduobienė)

Skautų Kūčios
Torontas, 2007 m. gruodžio 12 diena. Pūga. 

Didžiausi sniego kalnai. Apsnigę ir slidūs keliai. 
Brendame per pusnis iki pažastų. Šiandien gi skautų 
Kūčios ir kaip nors nuvažiuosime!

Susirinko maždaug 120 sniegą nugalėjusių skautų, 
skaučių, tėvelių ir svečių. O pas mus paprastai skautų 
Kūčiose skaičiuodavom virš 300 dalyvių Tas sniegas... 
Ir Kalėdų seneliui su briedžiais ne taip gerai... atsiuntė 
žinutę tuntininkams, kad pūgoje Įklimpęs. Pasirodo, 
Rudolfas negalėjo briedžius iki Toronto atvesti, jis, 
vargšas, pasiliko šiaurėje sunkiai gripu sergantis, net 
nosis pabalo! O anie briedžiai be Rudolfo nemokėjo kaip 
per Toronto pūgą su pilnomis dovanų rogėmis 
atvažiuoti...

Bet viskas laimingai pasibaigė: Kalėdų senelis 
dovanėles sugebėjo atsiųsti ir tuntininkai jas visiems 
išdalino, buvo sočiai pasivaišinta prie gausaus Kūčių 
stalo, skautų ir skaučių vienetai visus pralinksmino 
gražiais pasirodymais. Ir geriausia naujiena - Rudolfas 
greitai pasveiko ir Kalėdų senelis dar suspėjo viso 
pasaulio vaikams dovanas išdalinti.

Sesė Rūta 
(nuotraukas atsiuntė s. Rūta Lemon)

Bebriukų pasirodymas

Vilkiukai groja!

Skautiškose Kūčiose, 
nors ir šalta, bet 
smagu
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JAV ATLANTO RAJONE

"Mindaugo" draugovės iškyla
Washingtone, kaip ir kituose didmiesčiuose, galima 

rasti gražios gamtos net ir miesto ribose. Vienas toks 
parkas JAV sostinėje yra Rock Creek National Park. Jis 
nelabai platus, bet vingiuoja beveik 8 mylias palei upelį 
tuo pačiu vardu.

Saulėtą, ne per šaltą sausio 26 d. popietę, po 
lituanistinės mokyklos pamokų, “Mindaugo” draugovės 
skautai išvyko į parką. Pirmas uždavinys - užvalgyti. 
Skautai iš mašinų atnešė maistą ir sudėjo ant stalų, o 
suaugusieji padėjo sustatyti kepimui groteles ir viryklę. 
Paukštytė Agnė Zvinytė pripylė vandens Į katiliukus, 
skautui kandidatui Erikui Laignel teko garbė uždegti 
viryklę. Nedrąsiai visi dėjo dešreles ant grotelių. 
Vandeniui užvirus, skautai sumaišė kakavos miltelius 
su vandeniu ir skaniai šliurpė. Veidus puošė šypsenos ir 
kakaviniai ūsai!

Papietavę susitvarkėme ir pasiruošėm trumpam 
žygiui. Keliaudami žaidėme skautišką “bingo”. 
Kiekvienas dalyvis gavo po lentelę su gamtos reiškiniais, 
kaip - nudžiūvęs medis, paukštis ir 1.1. Einant reikėjo 
stebėti aplinką ir, suradus tinkamą objektą, pažymėti 
savo lentelėje. Net tėvams patiko šis žaidimas.

Priėjom arklides. Tarnautojai pakvietė mus prie 
švelnaus arklio ir jaunimas paglostė jo snukį, kuris buvo 
švelnus, kaip aksomas. Tokiuose susitikimuose 
jaunimas visai pamiršta apie televiziją, kompiuterius ir 
kitus elektroninius žaidimus, nes prieš jų akis stovi 
Dievo sukurtas grožis. Šį kartą neteko pajodinėti, bet 
grįšim...

Atėjome iki lankytojų namuko ir muziejaus. Pasiekę 
šiltą vietą, susėdome šalia kojoto iškamšos. Skautams 
išdalinome gyvūnų nuotraukas. Muziejaus salėje 
reikėjo, pagal duotas nuotraukas, surasti gyvūnus ir 
nurašyti jų vardus. Skautai kandidatai turėjo kambario 
žemėlapį, kuriame pažymėjo, kur tie gyvūnai randasi. 
Sesė Gabrielė atydžiau apskaičiavo kambarį ir tiksliai 
suženklino eksponatus. Tokiu būdu mokėmės apie 
gamtą ir žemėlapius.

Kelias minutes skautai galėjo pasikalbėti su parko 
prižiūrėtoju (park ranger), kuris paaiškino savo 
uniformos ženkliukų reikšmę. Artėjo laikas stebėti 
žvaigždes. Šį sykį nereikėjo eiti į lauką - susėdome 
planetariume. Tas pats prižiūrėtojas, kuris aiškino apie 
uniformą, yra astronomas. Jis įdomiai aiškino ir rodė 
nuotraukas apie Oriono žvaigždyną, kur kuriasi ir 
nyksta žvaigždės ir galaktikos. Vienoje nuotraukų 
serijoje matėme tamsią dėmę, iš kurios vidurio spindėjo 
šviesa. Astronomas paėmė riestainį, Į skylutę įstatė 
mažą lemputę ir tokiu būdų iliustravo, kaip naujos

Erikas Laignel uždega viryklę, o sesės Agnė Žvynytė, Gabrielė 
Gedo ir Angelique Laignel stebi. Nuotr.Vitos Laignel

Sesės Laura Žvynytė, Eglė Žvynytė ir brolis Erikas Laignel 
verda skanią kakavą.
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žvaigždės ir planetos formuojasi. Ta dėmė buvo dulkės, 
kurios užstojo žvaigždės spindėjimą, bet galimas 
dalykas, kad už tūkstančių erų jos susilipdys i planetas. 
Alegoriškai - tas riestainis pavirs į kūčiukus ...

Iškyloje dalyvavo skautė kandidatė Gabrielė Gedo, 
paukštytės Agnė ir Laura Žvynytės, liepsnelės Audrė 
Zvinytė ir Angelique Laignel, ir skautas kandidatas 
Erikas Laignel.

Brois Maoris
(Nuotraukos s.fil. Tomo Dundzilos)

"MINDAUDO" draugovės skautų 
kandidatų veikla:

Skautų kandidatų sueiga įvyko vasario 9 d. Sesė 
Gabrielė Gedo perskaitė savo rašinėlį apie iškylą j 
zoologijos sodą, tuo užbaigdama rašytojos specialybę. 
Sveikiname sesę Gabrielę ir linkime jai sėkmės rašyboje 
ir skautavime.

Sueigos metu brolis Vylius Leškys mokė skautus 
kaip naudotis žemėlapiu ir virykle. Skautai užvirė 
vandens, padarė kakavos, o pietums išsivirė virtinukų. 
Pavalgę išvyko į žygį. Kandidatai patys sekė žemėlapį ir 
ieškojo paslėptų dėžių, kuriose rado žemėlapį į sekančią 
slėptuvę, skautų įstatus, istorinių dokumentų bei 
nuotraukų ar žemėlapių. Tokiu būdu pasimokė apie 
navigaciją, skautų ideologiją ir Lietuvos istoriją.

Šis žygis buvo vienos mylios ilgio per gyvenamąjį 
rajoną. Tai pradinis žingsnis į “Pirmą šimtinę”. Per 
ateinančius kelis metus tikimės atlikti įvairias keliones, 
kurias suskaičiavus, būsim įvykdę 100 mylių kelionę. 
Keliausime pėsti, plauksime laiveliais, važiuosime 
dviračiais, slidinėsime slidėmis, o gal net ir arkliais 
josime... Nežinome kiek laiko ims nukeliauti tą atstumą, 
bet nujaučiam, kad greitai prabėgs laikas ir bus daug 
smagių nuotykių keliaujant ir skautaujant. O kas seks 
pirmąją šimtinę - tik jaunos skautų vaizduotės gali 
pramatyti...

LAIŠKAS APIE IŠKYLĄ

Mielas Broli Tomai,
Per iškylą mes paruošėm stalus ir valgį. Mes 

irgi paruošėm kakavą. Greit po to mes skaniai 
pavalgėme.

Mes ėjome ir žaidėme skautišką “bingo”. Tada 
žaidėme žaidimą, kaip “scavenger hunt” ir kai kurie 
darė žemėlapius.

O po to kai kurie ėjome paklausti prižiūrėtoją 
klausimus. Ir tada visi ėjome į žvaigždyną ir po to 
važiavome namo.

Vis Budžiu!
Paukštytė Gabrielė

Rašytojos specialybę įsigijusi Gabrielė Gedo stovi šalia 
draugininko Pauliaus Mickaus.

Brolis Vylius aiškina skautams kandidatams Erikui Laignel ir 
Monikai Locatis kaip naudoti viryklę.
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Skautai dalinasi “Betliejaus ugnele” Betliejaus ugnį nešame ligoniams Klaipėdoje

Betliejaus ugnis

Skautų šūkis yra Dievui, Tėvynei ir Artimui. Ir jis labai daug ką pasako.
Pirmiausia - skautas tarnauja Dievui. Tas ugdo žmoguje meilę, stiprina 

tikėjimą.
Antrasis - myli ir visada yra pasiruošęs, kiek jo galios leidžia, ginti savo 

tėvynę. O norėdamas tai padaryti, turi gerai žinoti savo tėvų ir protėvių 
papročius, gerai pažinti gimtąjį kraštą.

Trečiasis šūkio žodis - artimui. Tai reiškia, kad gerbi savo tėvus, savo 
artimus žmones. Visada skautas pirma rūpinasi kitu, o po to - savimi. 
Įsigilinimas Į skautų šūki labai daug pasako, kiek duoda skautiškoji veikla 
besiformuojančiam vaikui ar jaunam žmogui.

O kad mūsų veikla atsispindėtų ne tik žodžiuose, bet ir darbuose, skautai 
nesėdi susidėję rankų. Jie bando daryti Įvairius darbus, kad būtų kitiems 
gera, o ir patiems malonu.

Paskutiniu metu visi gyvenome, kas labiau, kas ne taip, šventiškomis 
nuotaikomis.O kad jos būtų kiek įsimintinos, skautai antrus metus iš eilės 
bando paguosti ligų palaužtus Klaipėdos gyventojus. Kartu su Taikos 
Karalienės bažnyčios klebonu Vilium Viktoravičiumi, kuris yra LS Dvasios 
vadovas ir zakristijonu, kuris yra ir jūrų skautas, buvo surengta akcija 
“Betliejaus ugnis”. Įvykis pradėtas šv. Mišiomis, o po jų skautai dalijo iš 
Betliejaus atvežtą ugnį ir plotkeles-kalėdaičius ligoniams Klaipėdos 
universitetinėje ligoninėje.
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Šis puikus sumanymas, dalinti Betliejaus ugnį, gimė austrų 
skautams ir jau penkti metai, kaip “Betliejaus ugnis” pasiekia 
tikinčiųjų namus šv. Kalėdų šventėms Klaipėdoje.

Gruodžio 22-24 dienomis labai suaktyvėjo šioji akcija. Pabiro 
skautai iš visur ir į visas Klaipėdos ir jos apylinkių parapijas. 
“Betliejaus ugnelę” dalinome visose Klaipėdos parapijose. Nuvažiavom 
ir į Darbėnų miestelio bažnyčią, kur visi tuo metu dalyvavę šv. Mišiose 
labai džaiugėsi, kad ir jų neužmiršom ir suteikėm jiems tokį 
džiaugsmą. O mes savo ruožtu buvome pamaloninti, kad padarėm gerą 
darbą.

Sesė Kiaunė
(nuotraukas atsiuntė ps.Ž.Gadeikytė)

Šalčininkų skautai - 
gimnazijos dvasia

2007 m. spalio 28 d. Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazija 
iškilmingai minėjo 10 metų sukakti. Dabar joje mokosi 864 jaunuoliai.

Lietuvių Godos (laikraštis Gudijos lietuviams, 2007 m. spalis, Nr.
10) gražiai aprašo šią šventę, kurioje dalyvavo buvęs LR Švietimo 
ministras Zigmas Zinkevičius. Jis ypatingai rūpinosi, kad 
Šalčininkuose būtų įsteigta lietuviška vidurinė mokykla. Šventėje 
taipogi dalyvavo p. Gražina Landsbergienė, kuri kartu su prof. Vytautu 
Landsbergiu nuo pat pradžios įvairiais būdais rėmė šios gimnazijos 
statybą, prieš 10 metų dalyvavo jos įkurtuvėse.

Ypatingai gražiai šventėje pasirodė skautai. Išsirikiavę scenoje, jie 
sugiedojo tautos himną, o programoje išpildė grynai lietuviškas dainas, 
šokius ir žaidimus. Laikraštyje rašoma, kad “Nesimatė jokios duoklės 
nei rusiškiems, nei amerikietiškiems numeriams. Tai rodo gimnazijos 
dvasią, gimnazijos brandą, jog Šalčininkuose - Lietuva”. Mokiniai dėl 
politinių istorijos įvykių kurį laiką praradę savo gražiąją protėvių 
kalbą, dabar vėl ją sau “susigrąžino”.

“Didžiuojamės skautais”, sakė gimnazijos direktorius Vidmantas 
Žilys. “Jie gimnazijos siela. Skautų gretose pavyzdingi, darbštūs 
gimnazistai. Dežimtokas Justas Skaržinskas Vytauto Landsbergio 
fondo surengtame mokinių konkurse tapo laimėtoju”.

Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazija turi gerus mokytojus 
ir specialistus, ir visą eilę daug žadančių planų ateičiai.

Paruošė
v.s.fil. Ritonė Rudaitienė
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VADOVŲ PRISIMINIMUOSE
Prieš 33 metus Atlanto rajono stovykloje
s. Irena Jankauskienė

Noriu pasidalinti paukštyčių ir vilkiukų nuotykiais iš 1975 m. Atlanto rajono 
vasaros stovyklos.

Tais metais jaunesniųjų skaučių pastovyklei vadovavo dvi puikios vadovės - 
sesės Janina Matulaitienė ir Valė Čepienė. Įpusėjus stovyklai, vieną dieną 
vakarienės metu, vilkiukų pastovyklės vadovas v.s. Mykolas Banevičius pareiškė, 
kad jo skautukai neduoda ramybės - nori pulti paukštyčių pastovyklę. Bevalgydami, 
mudu sutarėme kaip ir kada įvykdyti šį “žygį”.

Atėjus paskirtam vakarui buvo ištuštinta paukštyčių pastovyklė. Dalis sesių 
nuėjo prie laužo, dalis - į stovyklos raštinę paskambinti tėveliams, o jei kuri 
nusičiaudėjo - tuoj į pirmos pagalbos centrą... Stovyklavietėj liko tik gražiai 
sukabintos uniformos su uždėtais kaklaraiščiais, kad iš ryto būtų lengva apsirengti, 
ir viena budinti vadovė, kurios nebuvo nei matyti, nei girdėti.

Artėjant puolimo metui, atsistojau prie kelio, atsirėmiau į medį ir laukiu... Visur 
tamsu, visur tylu. Po kurio laiko pasigirdo žingsniai. Vilkiukai, išsirikiavę po du, 
koja į koją žengia viduriu kelio link paukštyčių pastovyklės. Trūko tik dainos 
žingsniukams pritarti. ( bet... iš kitos pusės - mažiukus negali leisti naktį mišku 
slinkti)

Praėjo jie visi pro mane, niekas nematė, tik brolis Mykolas nusišypsojęs 
atsaliutavo ir nužygiavo paskui savo brolius.

“Puolimas” buvo sėkmingas, nes grįžusios paukštytės nerado nei vieno 
kaklaraiščio. Ryto metu, po vėliavos pakėlimo, vilkiukai išsirikiavę žąsele ir lydimi 
vadovų, perėjo per visą aikštę ir atidavė kiekvienai paukštytei jos šlipsą. Visa 
stovykla švilpė, juokėsi, plojo ir džiaugėsi pasisekusiu vilkiukų nuotykiu. Tarp kitko, 
stovyklos vadovė, kuri “nieko nematė ir nežinojo”, buvo apdovanota gražiais ąžuolo 
gilių karoliais.

Vėliau, tos dienos popietyje nuėjau pažiūrėti, ką veikia mūsų mažytės. Buvo 
užsiėmimų metas ir jos iš žirnių ir spalvotų pupelių lipdė paveikslus. Ir mane 
pamokė, ir su jų pagalbą sulipdėm gražų medį.

Vakare, apėjusi rajoną, pasidalinusi su vadovėmis sekančios dienos planais, 
nuėjau miegoti. Žinom gi, koks jausmas, kai įlendi į miegmaišį jei jis nebuvo 
pakabintas saulėje dienos metu. Drebulys prasideda nuo kojų ir eina per visą kūną! 
Ir taip, kol sušyli... Kai sušilau ir, turbūt, sapnuot pradėjau, girdžiu “sese Irena, sese 
Irena kelkis” Pirma mintis - ar reikia kurią nors vežti ligoninėn?

Pasirodo, nuo paukštyčių užsiėmimo liko daug žirnių ir pupelių. Vadovės 
virtuvėje gavo pora kumpio gabalų, ant laužo užkaitė puodą su vandeniu, įdėjo 
mėsą, sumetė sausus žirnius ir dar sausesnes pupeles, ir pradėjo virti sriubą. Tokia 
sriuba verda kelias valandas ir taip atėjo antra vai. nakties. Sesės vadovės žinojo, 
kad mano vakarai ilgi, tai nutarė mane paguosti ir karšta žirniene sušildyti.

Iki dabar labai maloniai prisimenu paukštyčių vadovių gerąjį darbelį.
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PAŠTO DĖŽUTĖ

Turiu pasigirti, kad už lango buvo 101F, bet laike valandos beliko 78F. Tai įprasta 
mūsų padangėje. Išvažiavus j pajūri, už kokio pusvalandžio reikia bėgti, kad 
nesušaltum. Žinoma, tik tada kai vėjas atsisuka iš Antarktikos pusės, t.y. iš pietų...

Gi visoms “Skautų aido” plušėjoms linkime nesušalti ir gerų darbingų Naujųjų 
metų!

Birutė ir Vytautas,
Australia

Tik tie metai gražiausi mūsų gyvenime,
Kurie kupini ieškojimų ir atradimo džiaugsmo
Nuskaidrinti bendradarbiavimo ir abipusio pasitikėjimo, 
Turtingi prasmingais darbais ir reikšmingais pasiekimasi. 
Telydi Jus geriausia sveikata ir asmeninė laimė!
Marijampolės vaiko tėviškės namų bendruomenės vardu

Direktorius Vytautas Šulinskas

Kad negalvotum, jog visai pamiršau “Skautų aidą”, siunčiu australišką posmelį apie 
australišką “šilelį” ir 4 nuotraukas tos keistos gamtos pavaizdavimui. Gal šaltų kraštų 
skautams bus įdomu.

Labai įdomus straipsnis spalio “Skautų aide” apie Sibiro skautes!
Širdingi mano linkėjimai 2008-tiems. Gyvuok!

Sesė Nijolė iš atbulo svieto

Pas mus, Toronte, skautiška veikla džiugina ne tik skautus ir skautes, bet ir jų 
tėvelius ir visą visuomenę. Turime labai gerus “Rambyno” ir “Šatrijos” tuntų 
tuntininkus - v.s. Marių Rusiną ir s. Rūtą Baltaduonytę-Lemon.

Labai gražiai buvo atšvęstos skautų Kūčios, kurių metu sunešta maisto ir 
vargstantiems.

Lapkričio 27 d. vyko tuntų vadovų posėdis pasiruošiant 2008 m. veiklai. Vasario
Šešioliktoji bus švenčiama vasario 10 d. Lietuvos Kankinių šventovėje ir Anapilio salėje.

Kaziuko mugė vyks kovo 2 d. Prisikėlimo parapijos salėje. Mugės tema bus grybai, 
tai vienetai jau ruošiasi dekoracijas.

Šių metų stovykla bus Tautinė, kuriai vadovaus LSS Tarybos pirmininkas v.s.fil.
Gintaras Plačas. Visi vyresnieji važiuos į Tautinę prie Clevelando, o Romuvoj 
stovyklaus jaunesnieji - vilkiukai, paukštytės, bebriukai, ūdrytės, giliukai, liepsnelės.

Linkime geriausios sveikatos ir sėkmės “Skautų aido” darbuose, kurie mus 
džiugina.

F. Mockus

Kalėdinio džiaugsmo, stiprybės, naujų idėjų įgyvendinimo ir tvirto Budėkim!
Labai dėkingi už “Skautų aidą”.

ps. Zita Astrauskaitė,
Siesikų (Ukmergės raj.) vidurinės mokyklos 

“Saulėtekio” tunto sesės ir broliai.
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“Skautų aido” rėmėjai:

John Kubiliaus, St. Peterburg, FL., $100.00 auką rašytojos Vandos 
Vaitkevičienės atminimui, duktė - s.Vida Meiluvienė atsiuntė “Skautų aidui

Skautų aido” jubiliejaus proga:
v.s.fil.Jolanda ir s.Alfonsas Kereliai, Lemont, IL 100.00
v.s.Alė ir v.s.Vytautas Namikai, Elmhurst, IL 100.00
“sJuzės Daužvardienės” būrelis, Chicago, IL 85.00
“Sofijos Čiurlionienės" būrelis, Chicago, IL 85.00
j.v.s.fil.Vytautas Vaitkus, St.Albans Park, Austr. 70.00
v.s. Feliksas Mockus, Toronto, ON 30.00
s. Stasė Draugelienė, Toronto, ON 25.00
v.s.Prima Saplienė, Toronto, ON 25.00

Garbės prenumeratos-.
v.s.fil.Kęstutis Ječius, Villa Park, IL 25.00
j.s. Vida Račiūnienė, Lemont, IL 20.00
Joana Pumputis, Middletown, NY 20.00

Visiems nuoširdus ačiū! 
s.fil.Irena Žukauskienė

Skautų aido" administratorė
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“Gedimino” draugovė 1971 m.
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