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DIEVUI. TĖVYNEI. ARTIMUI

Jubiliejų švenčiame darbais ir Tautine stovykla
2007 m. lapkričio 1 d. Lietuviu Skautų Sąjungai suėjo 89 veiklos metai. Pradėjome 
90-uosius — jubiliejinius metus. LSS Tarybos Pirmininkas s.v.v.s.fil. Gintaras Plačas, 
šiuos jubiliejinius metus pradedant, rašė - “Iki pasimatymo IX-oje Tautinėje 
stovykloje!" Dienos bėga greitai, Tautinė jau beveik čia. Tai ir kalbiname Tarybos 
Pirmininką brolį Gintarą:

Iš vadovavimo patirties žiūrint, Jūsų, broli Gintarai, 
pirmininkavimo kadencija prasidėjo pačiu laiku - 2006 
m., buvo užtektinai laiko sąjungai pasiruošti šiai didelei 
šventei. Ar jau viskas surikiuota, sulygiuota...?

Jau esame atlikę stambesniuosius ruošos darbus 
ir dabar dėmesį kreipiame į smulkmenas. Stovyklos 
vadovybė jau sudaryta; yra trys viršininko pava
duotojai: v.s.fil. Gina Mačiulienė - bendriems ad
ministraciniams reikalams, 
v.s.fil. Vytenis Vilkas - prog
ramai, v.s. Remigijus Bel- 
zinskas - stovyklavietės 
(BSA) administraciniams rei
kalams. Skautų Brolijos pa- 
stovyklės viršininku bus LSB 
Vyr. Skautininkas v.s.fil. Ro
mas Rupinskas, skaučių Se
serijos - LSS Vyr. Skautininke 
v.s. Dalia Trakienė, akade
mikų skautų - ASS Vadijos 
Pirmininkė v.s.fil. Zita Rah
bar ir Bendrijos pastovyklės - 
buv. LSS Tarybos Pirminin
kas v.s.fil. Rimas Griškelis.

Turime Tautinės stovyk
los ženklą, dainą, ruošiami ke
li leidinėliai, dainorėlis.

LSS ir tuo pačiu TS vado
vai 2007 m. lapkričio mėn. ap
žiūrėjo Camp Manaoc - IX 
Tautinės stovyklos stovykla
vietę, netoli Cleveland, OH, 
pasiskirstė pastovyklių rajo
nus, aptarė bendruosius pla
nus.

Numatome stovykloje tu

Brolis Gintaras -
Budėkime! Ir stiprėkime dirbdami kartu!

Pasimatysime Tautinėje stovykloje!

rėti net du “Baden-Powellius” - jaunąjį, kuris vado
vaus smagiems skautiškiems užsiėmimams ir 
uždaviniams, ir vyresnįjį, kuris įrengs “Brownsea 
Island” (skautybės pirmąją stovyklą 1907 m.) toli
mesniame rajone, ir stovyklautojai turės progą ten 
patirti tuos pirmuosius skautų žingsnius. Stovykloje 
švęsime Lietuviškosios Skautybės 90 m. ir pasaulio 
skautybės 100 m. jubiliejus, prisiminsime Baden- 
Powell atvykimą j Palangą 1933 m. Kas įdomu, kad 

kaip tik stovyklos metu, rug
pjūčio 17 d. sueina 75 metai 
nuo to apsilankymo. Taip pat 
ir Dariaus ir Girėno skrydžio 
jubiliejus. Programas skelbsi
me ir LSS tinklalapyje 
skautai.net.

Stengiamės Tautinę sto
vyklą padaryti prasmingą ir 
nuotaikingą visiems stovyk
lautojams, kad grįžę į savo 
vietoves tęstų savo darbus su 
nauju entuziazmu, nauju 
skautiškos dvasios užsidegi
mu, nauju skautybės supra
timu.

O kuri yra Jums pirmoji 
Tautinė ar Jubiliejinė stovykla, 
kur teko dalyvauti. Kokie ypa
tingesni prisiminimai?

Nors aš pradėjau 
skautauti 1960 metais, nebu
vau 1963 m. Jubiliejinėje 
stovykloje. Man pirmoji Tau
tinė stovykla buvo 1968 m. V 
Tautinė stovykla Rakė.
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Buvau “Lituanicos” tunto (“Liškiavos” pilies) 
komendantu ir tik prieš metus tapęs skautu vyčiu. 
Prisimenu mases skautų, išsirikiavusių vėliavų 
aikštėje, įdomius tuntų-rajonų vartus, labai įdomias 
laužų programas ir pačias gražiausias vyresniąsias 
skautes, kurių buvo taip daug toje Tautinėje 
stovykloje. Anuo metu net nepagalvojau, kad po 40 
metų ateis diena ir man teks būti Tautinės stovyklos 
viršininku...

Labai maloniai mane nuteikė pokalbis su Kanados 
rajono Vadu v.s.Romu Otto. Jis pasakė - “Tautinėn mes 
atvažiuosim visas autobusas”. Kanados rajonas dažnai 
išsiskiria savo pavyzdingumu. Taip pat žinau, kad ir Jus 
su Kanada jungia mieli prisiminimai.

Taip. Vieninteliai mūsų šeimos giminės gyvena 
Toronte. Aš praleisdavau jaunystės vasaras Toronto 
mieste ir Vasagos kurorte. Mano pirmas skautiškas 
ryšys su Kanados rajonu įvyko 1965 m., kai aš, Romas 
Rupinskas ir daug čikagiškių jaunų vadovų vykome į 
pirmąją LSS vadovų stovyklą Romuvoje. Tuo metu 
Romuvos stovyklavietė veikė trečiuosius metus, 
viskas buvo nauja, gražu, įspūdinga. Mano “Lapinų” 
skiltis gyvenome pačioje kalno viršūnėje ir turėjome 
žavingą Romuvos vaizdą. Vyko skilčių uždaviniai, 
klausėmės paskaitų, iškylavome ir ten turėjau progą 
atlikti Brolijos Ąžuolo mokyklos kursą, kuriam 
vadovavo v.s.Antanas Saulaitis. Stovyklai baigiantis 
užėjo didelės audros, smarkiai lijo. Mūsų skilties 
palapinė buvo ant platformos, pastatytos ant uolos, 
tai kai reikėjo nulipti nuo kalno, mūsų skiltis 
“nuvažiavo” žemyn ant užpakalių, nugarų, aukštyn 
kojom. Toks pats vargas, bet juokiantis, slidžiu kalnu 
lipti į viršų.

Tai Ąžuolo vadovų mokyklos stovykla Romuvoj buvo 
pradžia toliau vykusių stovyklų, tik jau mokyklos vedėjo 
pareigose?

LSB Ąžuolo vadovų mokykla buvo įkurta 1959 
m., o man teko dalyvauti trečiame kurse 1965 m. Po 
to buvau pakviestas būti instruktorium mokyklos 
stovyklose 1967 ir 1971 m. Rakė. 1999, 2001, 2004 ir 
2005 m. buvau Ąžuolo mokyklos stovyklų vedėju 

Rakė ir Romuvoj. Tose stovyklose įvedėme patarėjų 
“kursus”, bei eilę naujų užsiėmimų. Buvo malonu 
dirbti su patyrusiais instruktoriais, jaunais, 
entuziastiškais “patarėjais” iš ankstyvesniųjų 
mokyklos kursantų. Susipažinau su jaunąja vadovų 
karta - LSS ateitimi, pamačiau jų norus, 
pageidavimus ir tada nusprendžiau kandidatuoti 
Tarybos Pirmininko pareigoms.

Grįžkime vėl į šios kadencijos darbus. Kas buvo 
atlikta, ką dar norėtumėt atlikti, kaip esate pasiryžę 
užbaigti šiuos jubiliejinius metus?

Buvau užsimojęs daug ką padaryti ir daug ką 
pakeisti, bet ne visi planai išsipildo. Sukūrėm naują 
LSS tinklalapį, kiekvienais metais sušaukiame LSS 
Tarybos posėdžius, pakeitėm gana daug nuostatų, 
kuriuos rūpestingai peržiūrėjo bei pakeitimus pasiūlė 
LSS Nuostatų komisijos pirmininkė v.s.fil.Zita 
Rahbar ir komisija. Taryboje veikia dar 8 komisijos su 
įvairiomis paskirtimis. Tikiuosi, kad jų darbas 
sustiprins LSS veiklos ir administracijos eigą.

Turėjau progą aplankyti įvairias mūsų vietoves ir 
susipažinti su vadovais - LSS ateitimi. Širdingas 
skautiškas AČIŪ broliams ir sesėms visose trijose 
šakose, ir visuose LSS vienetuose už rūpestingumą ir 
pasišventimą skautiškai idėjai! Taip pat nuoširdus 
ačiū Lietuvių fondui ir Lietuviškosios skautybės 
fondui už paramą Lietuvių Skautų Sąjungos 
darbams. Be ju paramos turėtumėm smarkiai pakelti 
narių mokesčius. Džiaugiuosi mūsų spaudos 
darbuotojais ir “Skautybės kelio” bei “Skautų aido” 
redaktorėmis ps. Aušra Petry ir v.s. Ale Namikiene.

Jau ruošiamės sekančios kadencijos vadovybės 
rinkimams ir, kaip jau minėjome, - IX Tautinei 
stovyklai, kurioje bus proga visai skautiškaja’i šeimai 
susirinkti, atnaujinti senas draugystes ir sudaryti 
naujas pažintis. Turime mintyje, kad šioje kadencijoje 
yra dar likę 7-8 mėnesiai darbo ir esame pasiryžę 
stiprinti LSS iki pat paskutinės savo kadencijos 
dienos. Prašome visų vadovų ir skautų pagelbos 
užsibrėžtus darbus sėkmingai užbaigti.

Ačiū Broliui Gintarui už pokalbį - 
v.s. Alė Namikienė
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LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA

LSS TARYBOS PIRMUOS PRANEŠIMAI

APDOVANOTI LSS ORDINAIS:

2007 m. gruodžio 4 d.
Geležinio Vilko ordinu - v.s. Narcizas
Ramanauskas

2008 m. vasario 10 d.
Lelijos ordinu - s. Rita Fabijonienė
Už Nuopelnus ordinu - v.s.fil. Ritonė Rudaitienė

PAKELTI Į SKAUTININKŲ LAIPSNIUS:

Į paskautininko laipsnį:
Vyr.sk.v.sl.fil. Gražina Grinienė
Vyr.sk.v.sl. Daiva Mattytė
Vyr.sk.v.sl. Vida Rimienė

Į skautininko laipsnį:
ps. Antanas Pocius
ps. Lina Ruplienė
ps. Rita Žukienė

Į vyresnio skautininko/jūrų skautininko
laipsnį:
j.s.fil. Rūta Kirkuvienė
s. Danutė Mažeikienė
s.fil. Audra Reivydienė
j.s. Dalia Zygienė

LSS Tarybos Pirmininko įsakymu, Nr.7, 2008 m. 
vasario 23 d., JAV Atlanto rajono “Neringos-Nevėžio” 
tunto sesėms ir broliams įteikiamas 50 metų 
Skautavimo ženklas ir pažymėjimas:

v.s. Elenai Černienei, pradėjusiai skautauti 1946 m. 
Augsburg, Vokietijoje
ps. Rasai Grigaitienei - 1953 m.
Worcester, MA
ps. Teresei Jakubauskienei - 1957 m.
Worcester, MA
ps. Vandai Lescord - 1955 m.
Worcester, MA

v.s.fil. Danutei Marcinkevičiūtei - 1946 m
Wuerzburg, Vokietijoje
v.s. Irenai Markevičienei - 1946 m.
Allengren, Vokietijoje
s. Nijolei Pranckevičienei - 1947 m.
Memmingen, Vokietijoje
v.s.fil. Algiui Glodui - 1948 m.
Wuerzburg, Vokietijoje
v.s.fil. Romui Jakubauskui - 1946 m.
Wuerzburg, Vokietijoje
s.v. Edmundui Markevičiui - 1948 m.
Dillingen, Vokietijoje
v.s. Broniui Narui - 1946 m.
Hanau, Vokietijoje

LSB VYRIAUSIO SKAUTININKO
ĮSAKYMAS
Nr. 60. 2008 m. sausio 25 d.

Gavęs prašymą iš Lietuvių Skautų Brolijos narių, 
skelbiu, kad steigiasi “Silkės” įgula.
Įgulos tikslas:
Sudaryti progą visiems skautams, jūros ir žemės, 
sesėms ir broliams, bendrauti kartu, išlaikyti ir 
tvarkyti burlaivį ir juo plaukioti.

Suteikti galimybę vyresniems skautams tobulinti 
buriavimo žinias ir laivų priežiūros bei taisymo 
įgūdžius.

Būti buriavimo savininkais uoste, kas įgalins visus 
priimti bendrus sprendimus ir skatins 
atsakomybės ugdymą.

Įgulos pradininkas yra j.s.fil. Marius Naris.
Sveikinu naują įgulą ir brolį Marių. Linkiu sėkmės 
ir smagių buriavimo dienų.

Budėkime ir Gero vėjo!
v.s.fil. Romas Rupinskas

LSB Vyriausias Skautininkas
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Lietuvių Skautų Sąjunga 2008m. IX Tautinė Stovykla

BENDRA TVARKA

IX Tautinė Stovykla įvyks 2008m. rugpjūčio 9 - 
19 dienomis, BSA Manatoc Scout Reservation, 
1065 Truxell Road, Peninsula, OH. 44264 (30 
mylių nuo Cleveland, OH). Tel: 603-817-4452.

Vadovai atvyksta penktadienį, rugpjūčio 8d.
Stovyklautojai atvyksta šeštadienį, rugpjūčio 9d, 
po 12val. p.p. Stovyklos atidarymas rugpjūčio 9d. 
vakare.

Svečių lankymasis, iškilmių savaitgalyje, rugpjūčio 
16-17 dienomis.

TS uždarymas - rugpjūčio 19d., ryte.

Stovykloje dalyvauja LSS nariai/ės, pareigūnai ir 
kviesti švečiai. Visi privalo būti:
LSS nariai susimokėję nario/ės mokestį.
Registruoti pas stovyklos iždininką.

Maistui gaminti veiks viena bendra virtuvė.

Krautuvėlėje bus parduodami vaisvandeniai, ledai, 
skautiški IX TS ženklai/suvenyrai ir veiks paštas.

Automobiliai bus statomi nurodytoje vietoje ir 
stovykloje nebus leidžiama važinėti. Atvykusių 
stovyklautojų inventorius ir kiti daiktai bus 
pristatyti nuo vartų j pastovykles.

Maudymosi apsaugą suteiks ir tvarkys BSA 
Waterfront Director ir registruoti sargai. Bus 
maudomasi nustatyta tvarka, vienetų vadovų ir 
vandens sargų priežiūroje.

Pirmoji Pagelba veiks visą laiką stovyklos 
ambulatorijoje ir turės ryšį su artimiausia ligonine.

Stovykloje ir jos apylinkėse draudžiama:
Naudoti ar turėti alkolholinius gėrimus, narkotikus, 
„fire crackers", šaudymo ginklų ir pan.
Kirsti medžius. Medžiagą pionerijai, laužams ir kt. 
nurodys stovyklos vadovybė.

Stovyklos metu driaudžiamą turėti bet kokių 
elektroninių aparatų; i.e. radijos, IPOD's.

Cell phone“ naudojamas bus ribotas lankymo 
laikotarpyje.

Nesilaikantys stovyklos tvarkos, vadovybės 
nutarimu, bus šalinami iš stovyklos, pranešant jų 
tėvams. Mokestis nebus gražinimas.

Visi stovyklautojai privalo LAIKYTIS nustatytos 
tvarkos. VYKDYTI vadovybės nurodymus ir 
NEAPLEISTI stovyklos be vadovybės žinios. 
Kiekvienas dalyvis/ė prašomas PRISIDĖTI prie 
stovyklos pasisiekimo:
Mandagiai elgtis savųjų ir kitataučių tarpe. 
Ypatingai globoti atvykusus iš kitų kontinentų. 
Savo tarpe stovykloje KALBĖTI LIETUVIŠKAI. 
Kitas pastovykles lankyti tik nustatytu laiku.

Stovyklaujame BSA stovyklavietėje, todėl 
stenkimės:
Išlaikyti ir palikti stovyklavietę švarią ir tvarkingą. 
Nesužalokime gamtos.
Griežtai laikykimės apsaugos ir tvarkos taisyklių. 
Palikime stovyklavietę švaresne negu radome.

Pasirašė:
IX Tautinės Stovyklos Vadovybė

Sutinku prisilaikyti šiame lape surašytomis taisyklėmis:

Stovyklautojo parašas:Data:

2008 GEGUŽĖ-BIRŽELIS SKAUTŲ AIDAS
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IX Tautinė Stovyklos Registration Information

Time: August 9 - 19, 2008

Location: Manatoc Scout Reservation, Akron, Ohio

Registration Package:

Camp Registration Form (Attachment A)
BSA Personal Health and Medical Record Class 1 and Class 2 (Attachment B - 2 pages) 
BSA Personal; Health and Medical Record Form - Class 3 (Attachment C - 2 pages) 
Lithuanian Scouts Association, Inc. - Medical Release and Agreement (Attachment D) 
Health & Medical Record Additional Information (Attachment E)
Camper Release Authorization Form (Attachment F)
Bendra Tvarka - Camp Rules (Attachment G)

Registration Instructions:
Complete one registration package per camper.

Items to return with each registration:

Camp Registration Form (Attachment A)

All campers under the age of 40: Personal Health and Medical Record Class 1 and Class 2 form (Attachment B - 
2 pages) - completed by a licensed healthcare practitioner
All campers age 40 and over: Personal Health and Medical Record Form - Class 3 (Attachment C - 2 pages) - 
completed by a licensed healthcare practitioner
Lithuanian Scouts Association, Inc. - Medical Release and Agreement (Attachment D): signed by a parent or legal 
guardian
Health & Medical Record Additional Information (Attachment E): completed and signed by a parent or legal 
guardian
Camper Release Authorization Form (Attachment F): signed by a parent or legal guardian 
Bendra Tvarka - Camp Rules (Attachment G): signed by the camper

Camp fees are quoted in US dollars and are due, in full, at the time of registration in US dollars. Make all checks 
payable to : “Lithuanian Scouts Association, Inc.”

Registration packages received after June 1, 2008 must pay a $50.00 late fee per registered camper.

Return all completed packages as a troop.

All completed packages are to be mailed to:

Irena Markevičiene 
17 Agate Avenue 

Worchester, MA. 01604 
Tel.: 1-508-799-5469

2008 GEGUŽĖ-BIRŽELIS SKAUTŲ AIDAS5
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IX Tautinė Stovykla Registration

Complete one Registration Form and other required documents per camper

AUGUST 9 -19, 2008 
Manatoc Scout Reservation 

Akron, Ohio

Name: __________________________________

Address:___________________________________

Age:______________________

Tel. No.___________________

Date of Birth:______________

Sex:M_____F 

In case of an emergency, parents can be reached at: Name:

Evening Phone #______________Day Phone#: Cell:

Camp Fees:

# of Campers/Fam Full Camp 1 Week (7 days) Per Day

1st Camper $ 350,00 $ 280,00 $ 40,00

2nd Camper 
same family $ 340,00 $ 280,00 $40,00

3rd or more camper 
same family $ 330,00 $ 280,00 $40,00

Late Fee after 6/01/08: $25.00/camper

Amount Enclosed: $___________________

a) All fees are payable in US Dollars only.

b) Payment in full is due with this form.
c) Checks from a bank outside the USA, must be 

a Cashier check, payable in US Dollars.

d) Insufficient funds: $50.00 redeposit fee.

The Family Camp (Jaunų Šeimų) dates are 

August 9-16. Children 5 and under - free.

NOTE: T-shirts are only for campers registered 

the full 10 days.

Attachment A

Do you need transportation to the campsite:

When are you arriving? Date:________

AirpoitClev.______ Akron_____

Other: Bus___Train: Clev._____
Time of Arrival:_____________

Akron_____

Airline:___________________ Flight #__________
Departure Date:____________ Time:____________

Airline:___________________

Airport:Clev._ Akron_

Flight #__________

T-shirt size (circle size):

Child
M L

Adult
M L XL XXL

Registration is for (select one):
Pirmija/Bendrija:___ Akademikė(as) Vadovė(as)

Seserijos Vadovė__ Brolijos Vodovas____

Jaunų Šeimų: Liepsneles/Giliukai:____

Paukštytė/Vilkiukas/Bebras____

Skautė/Skautas/Jūrų Skautė(as)____

Prit. Skautė(as)____
Vyr. Skautė/Skautas, Vytis/Budys, Gintarė____

Akademikė(as)____
Skautininkė(as)/Jūrų Skautė(as) Skautininkė(as),

Check List of Completed Forms Being Returned For Each Camper:

Registration Form (Form A):

BSA Personal Health & Med. Record Form (Form B - 2 pages):

BSA Personal Health & Med Form Class 3 (Form C - 2 pages):

LSS Med Release & Aggmt. (Form D):_____

Medical Additional Information (Form E):_____

Camper Release Authorization (Form F):_____
Bendra Tvarka - Camp Rules (Form G):

Make all checks payable to: "Lithuanian Scouts Association, Inc." 

Please return all signed documents and payment checks to: 

Irena Markevičienė
17 Agate Avenue 

Worchester, MA. 01604 

For questions call: 608-799-5469
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PERMISSION TO PARTICIPATE AND RELEASE OF LIABILITY

I hereby grant permission for my child to participate in the Lithuanian Scouts 
Association, Inc. (hereinafter, “LSS”) IX Tautine Stovykla (hereinafter, “IX TS”) August 9 
through 19, 2008 at the Boy Scouts of America (hereinafter, “BSA”) Manatoc Scout 
Reservation, near Akron, Ohio, U.S.A.

I give permission for full participation in all sanctioned LSS and BSA programs, subject 
to limitations disclosed in my child’s Health and Medical Record.

LSS and BSA, their respective directors, officers, employees or volunteers cannot 
assume any responsibility for any injury, damage or harm which might result during the 
course of any activities during IX TS, or during travel to or from the campsite, and we 
(I) hereby release LSS and BSA and/or their respective directors, officers, employees 
or volunteers from any and all liability for any claim or lawsuit arising out of such injury, 
damage or harm.

In consideration of permitting my child to participate in the IX TS, I agree that such 
responsibility for my child’s actions will remain with me, as the parent or legal guardian 
of my child. Should any claim be asserted by any person as a result of the acts of my 
child during IX TS, or while traveling to or therefrom, I agree to indemnify and hold the 
LSS and BSA, and/or their respective directors, officers, employees and volunteers 
harmless from any such claim or lawsuit, including attorney’s fees and costs incurred 
in defense thereof.

I understand that video and photographic records will be made of IX TS, and that still 
and video likenesses of my child may be recorded. I hereby consent to the use of my 
child’s likeness or image for publication by LSS and BSA.

Name of Child

Name of Parent or Guardian (please print)

Signature of Parent or Guardian Date Signed

2008 GEGUŽĖ-BIRŽELIS SKAUTŲ AIDAS7
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SKAUTO MALDA

Mes ašaras matom Marijos:
Verkia Ji Šiluvoje už mus,
Ir kalne kruvinam Kalvarijos, 
Ir kur kryžius globoja namus.

Prašo Ji Dievą Tėvą Tvėrėją: 
“Pagailėki Tu mano vaikų! 
Šičia aria dirvonus ir sėja, 
O anksčiau buvai mylimas Tu...”

Keturi šimtai metų - minutė, 
“Tau garbė ir šlovė!” giedam mes, 
“Ačiū, Dieve, kad leidi čia būti, 
Už skautybę, už laužus, žvaigždes."

Čia kas rytą Marijai dėkojam, 
Prašom saugot mūs darbus, viltis, 
Ir mes tikim, po laužo sustoję, 
Kad klausais, kai “Ateina naktis”

Sesė Rita
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10



“Skautų aidas” sulaukė garbingo amžiaus
“Senai, labai senai...” - tokiais žodžiais pradedamos lietuviškos pasakos... Ką aš norėčiau 

pasakyti, nėra pasaka. Lyg pro miglas mano vaizduotėje šmėkštelėja tie laikai, kai teko susipažinti 
su “Skautų aidu”. Tai buvo 1938-ji metai. Dar nebuvau priaugus iki skautavimo amžiaus, dar man 
nieko nereiškė Tautinė stovykla, nei skautiška spauda. Tačiau atmintin Įstrigo kuklus žurnalas 
atsiųstas mano tėvams, kurie auka buvo parėmę Tautinę stovyklą. Viršelyje gražiai atspausdintos 
raidės - Skautų aidas, o žemiau - rateli šokantys berniukai ir mergaitės su skepetaitėmis (šlipsais) 
pakaklėje.

Tą žurnalą aš pasisavinau, net negalvodama ką jis man reikš ateityje. Tremtis, emigracija, 
kūrimasis svetimame krašte pareikalavo daugelio metų. Gyvenimo kely teko sutikti savo būsimą 
vyrą - skautą, kuris buvo draugininku dar Lietuvoje. Už jo ištekėjus skautybės idėja tapo pasiekiama 
ir labai artima. Esant apylinkėje nemažai skautiško jaunimo, greitai jungiaus Į aktyvią veiklą. Man 
visada “prie širdies” buvo rašymas, tai pradėjau rašyti skautiškomis temomis. Stovyklose, 
suvažiavimuose teko susipažinti visą eilę asmenų iki tol buvusių tik pagarbos vertomis pavardėmis 
“Skautų aide”.

Vienas iš jų - neužmirštamasis v.s. Antanas Saulaitis, kuris mane paskatino ir padrąsino rašyti, 
žadėdamas rašinius patalpinti “Skautų aide”. Daug patarimų gaudavau iš savo vyro. Žinoma, kad 
geriau sekasi, kai yra pritarimas! “Skautų aidas” buvo periodinis žurnalas, išeinantis kas mėnesį, o 
skautiškoji veikla buvo plačios apimties ir negalima visas žinias ir viso pasaulio patalpinti į vieną 
žurnalą. Atėjo mintis vietiniam savaitraštyje “Darbininke” gauti vietos skautų puslapiui. Ir taip 
atsirado “Skautų pastogė”, kurią man pačiai teko redaguoti. Čia tilpo visos JAV Atlanto rajono 
skautų žinios, nuotraukos, pranešimai. “Skautų pastogė” gyvavo beveik tryliką metų ir dėl 
finansinių sunkumų teko šį puslapį uždaryti. Likau, kaip “dūšia be vietos...”

Ir štai, sesė Alė, ilgametė “Skautų aido” redaktorė, pradėjo mane “klibinti”. Kol slaugiau sunkiai 
sergantį vyrą, nebuvo laiko kur nors priklausyti, prisidėti. Jo netekusi, po kiek laiko išsitraukiau 
rašomą mašinėlę, pabandžiau, ir vėl prasidėjo bendravimas su skautiška spauda.

Gi ta skautiškas spauda - “Skautų aidas” šiais metais švenčiantis 85-uosius metus! Retas toks 
jubiliejus ir galime juo pelnytai didžiuotis. Norisi paminėti brolius ir seses, kurie daugelį metų dirbo 
skautybės ir “Skautų aido” labui. Tai vyr. skautininkai Antanas ir Ona Saulaičiai, jau iškeliavę 
Amžinybėn; jų sūnus kun. Antanas, parašęs daugelį straipsnių iš skautiškos ideologijos; v.s. Vladas 
Vijeikis, kurio prasmingi viršeliai nuolat puošdavo “Skautų aidą” ir kurio spaustuvėje SA buvo 
spausdinamas. O kas neatsimena Brolio Zū - Juozo Toliušio? Ar Sesės Irenos Regienės? Nebėra jų 
tarp mūsų... Notint visus paminėti, reikia daug valandų, daug rašymo... Dar džiaugiamės, kad 
tebeturime tokius pasišventėlius, kaip v.s. Česlovas Senkevičius ir visą būrį kitų, kurie netingi ką 
nors naujo parašyti, o jei nuovargis ar laikas neleidžia - savo archyvuose atranda medžiagos, kurios 
jaunesnio amžiaus skautai dar nėra skaitę, ir kuri gali būti labai naudinga jauniems vadovams.

Tad 85-metis “Skautų aidas” nėra pavargęs senelis. Jo puslapiai yra pilni jaunų veidų, tikslių 
žinių ir straipsnių, tinkančių visoms amžiaus grupėms. Šis 85 metų “Jaunikaitis” dar gali ilgai 
gyvuoti su mūsų visų pritarimu ir pagalba.

ILGIAUSIŲ METŲ!

v.s. Birutė Kidolienė
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LSS TARYBOS POSĖDIS
v.s. Alė Namikienė

2008 m. balandžio 19-20 dienas 
galima pavadinti Lietuvių Skautų 
Sąjungos vadovybės dienomis. 
Šeštadienį Ateitininkų namuose, 
Lemont, IL, vyko Skaučių Seserijos ir 
Skautų Brolijos vadijų posėdžiai; iš 
ryto saviems - šakų reikalams aptarti, 
po pietų - bendriems, Tautinei 
stovyklai, bei suvažiavimams gaires 
sudėlioti.

Sekmadienį, balandžio 20 d. šv. 
Mišių metu Pal. Jurgio Matulaičio 
Misijoje, v.s.fil. Antanas Saulaitis, SJ, 
po puikaus pamokslo, meldėsi už 
posėdžiaujančius skautų vadovus ir 
ateitininkus susirinkusius į kursus. 
10 vai. ryto prasidėjo LSS Tarybos 
akivaizdinis posėdis Nr.8, PLC Bočių 
menėje.

Vadovai suvažiavo iš arti ir labai 
toli - v.s. Vincentas O’Brien ir v.s. Vladas Gedmintas iš 
Anglijos (pernai posėdyje dalyvavo v.s. Henrikas 
Antanaitis iš Australijos), kiti iš Los Angeles, rytinių 
JAV valstijų, Kanados. Nors sąjungoje šiais metais

LSS tiekimo skyriaus vedėja v.s.fil. 
Audra Reivydienė atvyko į posėdį iš 
Kalifornijos.

švenčiame daugelį 
sukakčių, vadovai 
šiam savaitgaliui 
suvažiavo ne švęsti, 
bet dirbti.

Tarybos posėdis 
pradėtas LSS 
Katalikų Dvasios 
vado v.s.kun. 
Gedimino Kijausko, 
S J parašyta malda:

Dangiškasis 
Tėve, susirenkame 
šiandien šiam LSS 
Tarybos posėdžiui 
lietuviškosios 
skautijos 
sukaktuvinių metų 
ženkle: prieš devynis 
dešimtmečius, 
lapkričio 1 dieną,

Po pamaldų Pal. Jurgio Matulaičio Misijoje susitiko giminaičiai - v.s.fil. Antanas 
Saulaitis, SJ, v.s.fil. Vytenis Vilkas ir fil. Alma Vilkaitė-Stočkienė.

1918 metais, skautai žengė savo pirmuosius žingsnius 
Lietuvoje, Vilniuje. Su ypatingu dėkingumu mename 
maldoje visus lietuviškosios skautijos kūrėjus bei ilgų 
dešimtmečių darbuotojus. Pernai šventėme pasaulio 
skautų didįjį jubiliejų - šimtą metų nuo skautų sąjūdžio 
pradžios.

Šiame posėdyje prieš mus atsiveria lietuviškosios 
skautijos įvairi veikla plačiame pasauly - išeivijoje. Kiek 
daug darbuotojų ir gražių vaisių, kiek jaunų sesių ir 
brolių atvėrė savo širdis kilniųjų skautybės idealų 
puoselėjimui! Mes žinome, Viešpatie, jog darbavomės ne 
vieni. Tu buvai su mumis visoje kelionėje ir mus 
laiminai. Mes Tau dėkojame.

Šiame posėdyje mes toliau svarstome savo įstatų 
pritaikymą šių dienų poreikiams bei vis pilnesniam 
skautiškos dvasios įgyvendinimui besikeičiančiose 
dabarties sąlygose. Mes prašome Tavo šviesos, kad 
visuose svarstymuose ir nutarimuose nuolat turėtume 
prieš akis - nuolat budėtume - ir siektume kuo pilniau 
įgyvendinti savo didįjį šūkį: DIEVUI, TĖVYNEI IR 
ARTIMUI.

Sparčiai artėjame, Viešpatie, ir prie šios vasaros 
Tautinės stovyklos rugpjūčio mėnesį svetingoje 
Amerikoje. Mes džiaugiamės, jog ir Lietuvos skautija 
rengiasi tautinei stovyklai liepos mėnesį, su šūkiu;
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Legenda tęsiasi. Ir jiems ir mums, 
Viešpatie, teateina tiek paruošiamųjų 
darbų gausoj, tiek ir šių tautinių stovyklų 
pravedime Tavo įkvėpimas, palaima ir 
globa. To prašome per Kristų mūsų 
Viešpatį. Amen.

brolis kun. Gediminas Kijauskas, 
S.J.

P S. Siunčiu Viešpačiui savo maldą, o 
Jums visiems LSS Tarybos nariams bei 
dalyviams nuoširdžius sveikinimus - 
tebūna darbingi ir našūs mūsų posėdžiai 
kilniojoj skautybės tarnyboje.

brolis Gediminas, S.J. Susikaupę sąjungos vadovai: iždininkas v.s.fil. Gintas Taoras, JAV Ramiojo 
vandenyno vadas v.s.fil. Vytenis Vilkas, Europos rajono vadas v.s. Vincentas 
O'Brien, LSF atstovas v.s. Bronius Naras ir Kontrolės komisijos pirmininkė v.s.

Ir vėl buvo tęsiamos 2007 m. spalio Rasa Karvelienė.
mėn. pradėtos diskusijos apie sąjungos 
nuostatus. Ilgas ir kruopštus darbas.
Nuostatų komisijos pirmininkė v.s.fil. Zita Rahbar su 
s.fil. Vyteniu Lietuvninku, v.s.fil. Kaziu Matoniu ir 
kitais paruošė sekančius nuostatų punktus Tarybos 
narių priėmimui, pataisymui ar atmetimui: Lietuvių 
Skautų Sąjungos vadovybės sudėties, Rajonų vadijų, 
LSS padalinių, piniginės atskaitomybės, tėvų 
būrelių/komitetų. Kiekviena dalis buvo visų atydžiai 
peržiūrėta, apsvarstyta, nutarimo rezultatai 
užprotokoluoti.

Buvo ir lengvesnis momentas pietų metu, kai į 
posėdį atvyko s. Rita ir v.s. Romas Fabijonai. Sesei Ritai, 
“Skautų aido” 85-to jubiliejaus proga, Tarybos 
Pirmininkas v.s.fil. Gintaras Plačas įteikė Lelijos 
Ordiną, o ji - visus apdovanojo smagiu “senos” sesės 
eilėraščiu apie Jubiliejų. Gailėjomės, kad kita “Skautų 
aido” bendradarbė v.s.fil. Ritonė Rudaitienė tuo metu 
buvo išvykusi tolimon kelionėn. Jai Ordinas už

Brolis Gintaras Plačas smagiai klausosi sesės Ritos 
Fabijonienės eilių. Nuotraukos AN

Nuopelnus bus įteiktas vėliau. (Užkandžiai pietums 
buvo patiekti Tarybos vice pirmininkės v.s.fil. Ginos 
Mačiulienės rūpesčiu, o šeštadienio vakarienė vyko v.s. 
Dalios ir Martyno Trakių namuose.)

Toliau buvo tariamasi Tautinės stovyklos ruošos bei 
programų reikalais, šakų vadovų, LSS iždininko, LSS 
Kontrolės komisijos pirmininkės, LSS tiekimo/žymenių 
skyriaus vedėjos ir kitų pranešimai. Iki 4 vai.p.p. 
suspėta atlikti nustatytą programą.

Aštuntasis, šioje vadovybės kadencijoje, LSS 
Tarybos posėdis baigtas LSS Evangelikų Dvasios vado 
v.s.kun. Algimanto Žilinsko malda:

Visagalis Dieve, kurį Jėzuje Kristuje pažįstame kaip 
mūsų dangiškąjį Tėvą, dėkojame Tau, kad buvai mūsų 
svečias šiame Lietuvių Skautų Sąjungos Tarybos 
posėdyje. Tu laiminai šį posėdį ir visus čia susirinkusius. 
Tavo išmintis, malonė ir meilė praturtino mūsų 
skautišką dvasingumą. Tavo išmintis buvo gidė, kuri 
padėjo mums vienas kitą girdėti ir priimti seseriškai bei 
broliškai. Laimink visus mūsų nutarimus, kurie 
atspindi Tavo valią ir veda mūsų skautus ir skautes 
Tavo tobulybės keliais.

Padėk mums ir toliau nepailsti, bet aukotis Tavo 
garbei ir mūsų skautiško jaunimo gerovei. Palaimink 
mūsų tolimesnę skautišką veiklą ir laimink mus - 
vadovus, kad Tavo Šventosios Dvasios paskatinti mes ir 
toliau skautaudami augtume ir ištikimai tarnautume 
Tau, Tėvynei ir mūsų artimui. Prašome per Kristų, 
mūsų Viešpatį, kurio vardan mes vieningai ir balsiai 
meldžiamės...

Tėve mūsų, kuris esi danguje .... Amen.
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SVEIKINAME!
_____________________________________________________________________________ - ■

Du skautai vyčiai - v.s. Pranas Pakalniškis ir anūkas Vytautas Reivydas. Nuotr. Salomėjos Pakalniškienės

Skauto vyčio keliu 70 metų

Jubiliejiniai metai ir šventės mūsų Sąjungoje suteikia nuolatinę progą džiaugtis.
v.s. Pranas Pakalniškis atsiuntė įdomų puslapį iš 1938 m. “Skautų aido”, kuriame rašoma 

apie Šiaulių VI “Šarūno” draugovę, kad 1937 m. pavasarį draugininku paskirtas v.sl. 
Pr.Pakalniškis, o adjutantu - si. Vl.Grybauskas.

“Skautai dabar ruošiasi tautinėn stovyklon, lanko ginklų, sanitarijos, topografijos ir ryšių 
kursus. Draugovėje įsteigti sportininkų ir muzikų būreliai. Taip pat neužmirštama skautų spauda. 
Šiemet užsiprenumeruodama “Skautų aidą” visu 100%, draugovė laimėjo garbės konkursą.”

Apie draugininką Pr. Pakalniškį rašoma, kad gimė 1919 m. Klaipėdos krašto papėdėje, kad 
į gimnaziją įstojo Švėkšnoje, o skautišką darbą pradėjo 1931 m. D.L.K. Gedimino draugovėje. 1933 
m. persikėlė į Šiaulius, jau daug stovyklavęs, kelis skiltininkų kursus baigęs ir 1938 m. balandžio 
23 d. davęs skauto vyčio įžodį.

Šis jaunuolis tai mūsų brolis - v.s. Pranas Pakalniškis gyvenantis Santa Monica, CA., 
dabar švenčiantis skauto vyčio įžodžio 70-tą jubiliejų. Nuoširdžiai sveikiname!!!

Keturiasdešimt septynis metus, per jo rankas praėjo visi mūsų sąjungos žymenys ir ordinai 
- jis, šalia gausybės kitų skautiškų darbų, buvo LSS Tiekimo skyriaus vedėju. Kaip daug darbo 
reikalauja tokios pareigos! Į visus mūsų tuntus ar draugoves, kai tik paprašom, ateina siuntiniai 
su atitinkamais žymenimis. Juos gi reikia surašyti, supakuoti, į paštą nuvežti... nepasiųsi 
internetu...

Nuo 2004 m. šias atsakomingas pareigas perėmė sekančioji karta - v.s.fil. Audra 
Pakalniškytė-Reivydienė.

Skauto vyčio keliu nuo Lietuvos vakarinės pakrantės iki Amerikos vakarų, iš 
“D.L.K.Gedimino” draugovės Švėkšnoje iki “Kalniškių” tunto Los Angeles, tarnaudamas atėjo 
v.s.Pranas Pakalniškis, pakeliui sustodamas Tautinėse stovyklose Panemunėj, Alpėse, Rakė ir 
Auroroj-“Aušroje”, “Nemuno” tunte Rebdorfe, Vokietijoje, aukštajame Rambyne, San Bernardino 
kalnuose.

Smagių skautiškų metų!!!
v.s.A.Namikienė
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s.fil. Viliui Bražėnui 95!

ATGIMĖ TĖVYNĖ

II Tautinės stovyklos daina 
Žodžiai - V Bražėno
Muzika - Br. Jonušo

Atgimė Tėvynė, gimėme ir mes, 
Metai išaugino skautiškas eiles; 
Viską mes pašvęsim Lietuvai mielai! 
Motina ji mūsų, o mes jos vaikai.

Ei, pirmyn Į Tautinę stovyklą, 
Ten paspausim broliškai rankas, 
Tai geriausia skautiška mokykla, 
Ten supinsim darbą ir dainas.

Tautinė stovykla sušaukė visus, 
Panemunės šilas priglaudė svečius;
Laužas tegul jungia skautiškas širdis, 
Liepsnos tegul neša Dangui mūs’ mintis.

M
ūsų Brolis Vilius Bražėnas gimė prieš Tėvynei 
atgimstant - 1913 m. Šiais metais džiaugiamės 
ir didžiuojamės švęsdami jo 95-tą gimtadienį. 
Antrą kartą savo gyvenime sulaukęs Tėvynei laisvės, 

gyvena Lietuvoje ir dalyvauja visuomeninėje veikloje.
Skautybėje brolis Vilius yra nuo 1926 m., Į 

II Tautinės stovyklos atidarymas. Iš k.: V.Bražėnas, gen. S.Raštikis, prof. J.Tonkūnas, LSS 
Šefas Prez. A.Smetona, S.Smetonienė. Nuotr. iš PJurgėlos “Lietuviškoji Skautija”

paskautininko laipsni pakeltas 1932 m., Lelijos ordinu 
apdovanotas 1938 m. Tais metais s. Bražėnas, būdamas 
25 metų amžiaus, parašė istorinę, visų skautiškų kartų 
numylėtą, visų kartų tebedainuojamą II Tautinės 
stovyklos dainą “Atgimė Tėvynė”.

Vokietijoje 1949 m. buvo išrinktas sąjungos 
Kontrolės komisijos nariu. Švenčiant lietuvių skautybės 
30-tį 1948 m., sąjungos vadovybė paskelbė varžybas 
lietuvių skautijos himnui. Iš gautųjų dainų, nei viena 
nebuvo išrinkta himnui. Antroji vieta buvo paskirta 
Viliaus Bražėno dainai “Budėkime sesės ir broliai”, 
kuriai melodiją sukūrė muz. Bronius Budriūnas. Tais 
metais Alpėse ir prie Baltijos vyko IILji Tautinė 
stovykla ir jos daina - s. Viliaus Bražėno “Juokiasi 
saulė”, muzika - s.fil. Stepo Kairio.

Sekančios brolio Bražėno dovanos lietuviškajai 
skautybei:
IV Tautinei stovyklai, 1958 m. daina “Laužai liepsnoja 
vakaruos”, muzika v.s.fil.Stepo Kairio, V Tautinei 
stovyklai, 1968 m. - “Penkios dešimtys”, melodija muz. 
Broniaus Budriūno.

s. Vilius Bražėnas 1947 m. pirmai akademikų 
skautų stovyklai Vokietijoje parašė dainą “Dievui, Tau 
Tėvyne, ir Žmonijai”, muzika v.s.fil. Stepo Kairio, v.s.fil. 
Kęstučio Ječiaus leidimu, dalinamės keliomis eilutėmis 
iš fil. Nomedos Bepirštytės laiško iš Vilniaus:

“Ne kartą lankėmės fil. Viliaus Bražėno 
namuose. Jis mums davė persirašyti JAV išleistų 
skautiškų dainų kasetę ir plokštelę “Laužų aidai” 
(1966). Susipažinom su jo gyvenimo istorija ir gavome iš 
jo knygų. Jis korporantas jau 70 metų. Brolis Vilius 
sukūrė savo dainai “Dievui, Tau Tėvyne ir Žmonijai” 

dar vieną stulpelį pritaikytą 
Lietuvos akademikams:
Vėl Tėvynėj dygsta palapinės, 
Stovyklauja skautai Lietuvos;
Tai supins jie mokslą su 
skautybe,
Kels padangėn Vėliavą Tautos.

Čia, kai mes laisvais keliais 
žygiuojam,
Mus paukšteliai lydi su daina,
O, kai mes žygiuodami 
dainuojam,
Su mumis dainuoja Lietuva.”

Sveikinam ir tegul skamba 
Brolio Dainos!!!

v.s. Alė Namikienė
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IŠLYDĖTI

s.fil. Amalija Kalvaitytė-Jagutienė
mirė 2008 m. kovo 4 d., Ormond Beach, FL.

Pranešė s.fil.Antanas Dundzila
Sesė Amalija 1946 m. Frankfurte, Vokietijoje, 

dalyvavo pirmoje steigiamojoje SSD (Studenčių Skaučių 
Draugovės) “Živilės” skilties sueigoje.

1948 m. ji buvo SSD valdybos nare, o 1949 m. 
Chicagoje su VBaukyte-Dailitkiene ir kitomis sesėmis 
įkūrė akademikių skaučių “Gražinos” skiltį.

1949-1951 m. - Skaučių Seserijos vadijos 
iždininkė, 1953 m. - naujos ASDS valdybos narė, 1961- 
1963 m. LSS Tarybos narė.

AN

vyr. sk. Jolanta Musteikytė-Mikūnienė
mirė 2008 m. kovo 18 d. Gyveno Palos Heights, IL

Sesė Jolanta anksčiau priklausė vyr.skaučių 
“Minijos” būreliui, paskutiniu metu buvo 
skautininkių/vyr.skaučių “Sietuvos” draugovės narė, 
Lemonte.

Liūdesyje liko sesės Jolantos ir Vytauto 
(mirusio 2007 m.) dukrelė Daiva su šeima.

AN

v.s.fii. Sigitas Miknaitis
mirė 2008 m. kovo 15 d., Darien, IL, sulaukęs 80 metų.

Brolis Sigitas į lietuviškąją skautybę įstojo 1945 m. 
Doerverden,Vokietijoje, skauto vyčio įžodį davė 1946 m. 
vasario 16 d., į ASS - 1948 m. Pinneberge, Vokietijoje. 
1968 m. III Tautinėj stovykloj prie Baltijos stovyklavo 
akademikų skautų rajone.

Užbaigęs studijas ir įgijęs mechanikos 
inžinieriaus diplomą 1956 m. Chicagoje, po dešimtmečio 
įsitraukė į skautų vadovų eiles, buvo draugininku 
“Lituanicos” tunte. 1968 m. V Tautinėj stovykloje Rakė, 
dirbo stovyklos administracijoje.
Viršininko pareigos 1970 m. “Lituanicos” tunto 
“Nemuno” stovykloje, Rakė, buvo pradžia ilgų metų 
nuolatinio vadovavimo Lietuvių Skautų Sąjungoje.
1972-1974 m. sėkmingai ėjo “Lituanicos” tunto 
tuntininko pareigas, 1973 m. Jubiliejinėje stovykloje 
buvo skautų rajono viršininku Brolijos stovykloje.

Lietuvių Skautų Brolijos Vyriausiu Skautininku 
išrinktas 1976-1978 m. kadencijai. 1978 metais vyko 
dvejos VI Tautinės stovyklos: Pradinė - Australijoje ir 
baigminė - JAV-ėse. v.s.fii. Sigitas Miknaitis VI Tautinėj

v.s.fii. Sigitas Miknaitis

stovykloje, JAVį buvo Brolijos stovyklos viršininku, o į 
Australiją vyko kaip garbės svečias.

Brolis Sigitas trejas kadencijas ėjo LSS Tarybos 
Pirmininko pareigas: 1979-1981 m., 1982-1984 m. ir 
1991-1993 m. Jis buvo “Aušros” Jubiliejinės stovyklos 
1983 m., Kanadoje, viršininku ir 1993 m. Jubiliejinės 
stovyklos “Lituanica” viršininku Rake, MI.

Kitos v.s.fii. Sigito Miknaičio eitos pareigos: 
1988-1990 m. - ASS Atstovas JAV Vidurio rajone ir 
Lietuvių Skautų Brolijos vadijos narys, 1994-1996 m. - 
LSS Tarybos Pirmijos narys, 1998 m. VIII Tautinėj 
stovykloj svečių bei reprezentacijos skyriaus vadovas, 
ilgametis Vydūno fondo tarybos narys.

1984 m., S.Miknaičiui vadovaujant LSS 
Tarybai, buvo įsteigtas LSS archyvas (nuo 1991 m. 
veikiantis Pasaulio lietuvių centre, Lemonte), kuriame 
brolis Sigitas dirbo beveik iki mirties. 2005 m. rugpjūčio 
mėn. buvo išleistas “LSS Archyvo-Muziejaus Katalogas” 
paruoštas ir redaguotas v.s.fii. Sigito Miknaičio. 
Bendradarbiai - archyvo-muziejaus darbuotojai v.s. 
Gediminas Deveikis, j.s.fil.Justinas Kirvelaitis ir v.s. 
Romas Puodžiūnas.

Sigitas su žmona Janina virš 20 metų savo 
darbu ir auka rėmė skautų,-ių tuntus Chicagoje, jie yra
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Lietuviškosios Skautybės 
Fondo fundatoriai, kelis metus 
abu darbavosi Pal.Jurgio 
Matulaičio Misijoje, Lemonte. 
Jų šeimoje užaugo sūnus 
Vytautas, taip pat inžinierius ir 
oro skautas, ir dukra s.fil. Rūta 
Ozers. Vytautas su žmona 
Janet užaugino dukras Audrą ir 
Gaidą, sūnus Rimą, Darių ir 
Povą - visi trys yra Amerikos 
marinai. Rūtos ir Guntis Ozers 
dukrelės Julija ir Carina - abi 
“Aušros Vartų-Kernavės” tunto 
skautės.

Kovo 18 d. su buvusiu 
ilgamečiu Vyriausiuoju vadovu 
Sigitu Miknaičiu laidojimo 
namuose atsisveikino gausus 
būrys bičiulių ir didžiulė 
skautiškoji šeima. Prie karsto 
stovėjo Lietuvos Trispalvė, LSS vėliava, kurią sąjungai 
įgijo Sigito vadovaujama Taryba, ASS ir “Lituanicos” 
turto vėliavos. Tyliai, ramiai vis keitėsi garbės sargyba 
- du jauni broliai, sesės bendramintės, skautai vyčiai, 
tėvas su sūnum, Vyriausioji Skautininke su 
pavaduotoja, buvęs Tarybos Pirmininkas, sesės ir 
broliai akademikai, “Juozo Šarausko” būrelio broliai... 
Po v.s.fil. Antano Saulaičio, SJ vadovautos maldos, 
liūdesio, pagarbos, padėkos mintis išsakė atsisveikinimo 
programos vadovė v.s. Alė Namikienė, Sigito svainis v.s. 
Gediminas Deveikis, studijų dienų bičiulis Pranas 
Jurkus, “Lituanicos” tunto tuntininkas ps.fil. Linas 
Paužuolis, FSS Chicagos skyriaus pirmininkė v.s.fil. 
Jolanda Kerelienė, Vydūno fondo Tarybos pirmininkas

ONegalėdamas būti su Jumis šį vakarą, 
reiškiu mano asmenišką ir Lietuvių Skautų Brolijos narių gilią užuojautą 

poniai Janinai Miknaitienei, broliui Vytui, sesei Rūtai ir visiems giminėms. 
Skautavimo pagrindas yra ugdyti jaunimą.

Brolis Sigitas puikiai atliko tą uždavinį. Jis buvo vienas iš vadovų, 
kuris visam gyvenimui lieka atmintyje savo pavyzdžiu.

Brolis Sigitas man, dar jaunam, davė progą pasireikšti vadovo darbe, 
jis mane pakvietė tunto adjutanto, komendanto ir net 

Vyr. Skautininko pavaduotojo pareigoms.
Nėra tinkamų žodžių, kuriais galėčiau išreikšti jam mano padėką. 
Broli Sigitai, bus sunku, bet mes budėsime ir, Tave prisimindami, 

toliau seksime Tavuoju pavyzdžiu.

v.s.fil. Romas Rupinskas 
LSB Vyriausias Skautininkas 

Su v.s.fil. Sigitu Miknaičiu atsisveikinant

v.s.fil. Leonas Maskaliūnas, ASS Vadijos Pirmininkės 
pavaduotojas s.fil. Vytenis Kirvelaitis, LSS Tarybos 
Pirmininkas v.s.fil. Gintaras Plačas, Sigito pusseserė 
Marytė Pileckienė. Paskutinį žodį Tėvui tardamas 
sūnus Vytautas, padėkojęs už pavyzdį, išauklėjimą, 
idealų įdiegimą, savo oro skautų ženklą - sparnus įdėjo 
Į karstą. Šioj liūdnoj valandoj, visų rankas ir širdis 
sujungė giesmės “Ateina naktis” ir “Marija, Marija”, o 
sekančią dieną šv. Kazimiero lietuvių kapinėse prie 
v.s.fil. Sigito Miknaičio karsto suskambo abiejų Tėvynių 
- Lietuvos ir Amerikos himnai.

AN

Lietuviškosios Skautybės fondo dosnus, daugkartinis, ilgametis rėmėjas, 
jo fundatorius v.s.fil. Sigitas Miknaitis išėjo į Amžinuosius Namus.

Jis buvo LSS Tarybos pirmininku 1979-1984 bei 1991-1993 metais.
Eilę metų rūpestingai tvarkė LSS archyvą, kurio išlaikymą rėmė ir remia LS fondas. 

Nesustabdomai retėja išeivijos skautų-skaučių vyresnioji karta.
Ypač per pastaruosius metus, amžinybėn palydėjom visą būrį buvusių nuoširdžių 

Skautijos darbuotojų.
Tikėkimės, kad jų darbus perimanti jaunoji karta, 
paseks šių mirusių idealistų gražiu pavyzdžiu... 
Reiškiame gilią užuojautą a.a. Sigito Miknaičio 

žmonai p. Janinai, dukrai, sūnui ir artimiesiems.

pirm, v.s.fil. Petras Molis ir
Lietuviškosios Skautybės fondo valdyba
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Su dideliu gailesčiu atsisveikiname mūsų brangų Brolį - 
buv. Skautų Brolijos Vyr. Skautininką, LSS Tarybos Pirmininką 

v.s.fil. Sigitą Miknaitj.
Kanados rajono skautai ir skautės niekada nepamirš jo apsilankymų pas mus, 

nei Jo vadovautos “Aušros" Jubiliejinės stovyklos, Aurora, ON 
Nuoširdžiai užjaučiame brolio Sigito žmoną Janiną, 

sūnų Vytautą, dukrą Rūtą su šeimomis,
brolio Sigito svainį, buv. LSB Vyr. Skautininką v.s.Gediminą Deveikį 

ir visus artimuosius.

Kanados rajono Vadas v.s. Romas Otto 
Vadovai,-ės, sesės ir broliai 

a.a.v.s.fil. Sigitui Miknaičiui iškeliavus Anapus,
mano nuoširdi užuojauta žmonai Janinai, dukrai Rūtai Ozers su šeima, 

sūnui Vytautui su šeima, giminėms bei artimiesiems.
Brolio Sigito įdėtas ypatingas darbas Lietuvių Skautų Sąjungai lieka neužmirštamas.

Mes esame skautiška šeima ir kai vieno netenkam - yra didelė netektis.
Ilsėkis ramybėje, brangus Broli.

v.s. Birutė Banaitienė

Skautybėje susitikę, daugelį metų dirbome kartu Dievui, Tėvynei ir Artimui. 
Išlydėdama buv. LSB Vyriausią Skautininką, LSS Tarybos Pirmininką, 

LSS archyvo-muziejaus vadovą v.s.fil. Sigitą Miknaitj į Amžinąją Stovyklą, 
reiškiu nuoširdžią užuojautą žmonai p. Janinai, 

sūnui Vytautui, dukrai Rūtai ir visiems artimiesiems.

v.s.fil. Lilė Milukienė

v.s.fil. Sofija Statkienė mirė 2008 m. balandžio 18 d., 
Lemont, IL, sulaukusi 96 m. amžiaus.

Pirmąjį - geltoną kaklaraištį 1927 m. sesei 
Sofijai Kanišauskaitei Panevėžyje užrišo skautų 
Vyriausias Skautininkas pulk. Juozas Sarauskas. Nuo 
tada prasideda labai rimtas, ryžtingas, pareigingas sesės 
Sofijos skautiškas gyvenimas, palietęs ne vienos 
jaunuolės širdį.

Pradėjusi studijas Vytauto Didžiojo 
universitete, sesė Sofija tuoj įstojo į Studenčių Skaučių 
draugovės “Gabijos” skiltį. 1937-38 m. buvo draugovės 
valdybos vice-pirmininke. Studijos apvainikuotos 
ekonomistės diplomu, 1937 m. pakeliama į 

paskautininkės laipsnį. Lietuvoje sukūrė šeimą su fil. 
Vyteniu Stasiškiu, sulaukė Giedrės ir Narimanto.

1945 m. Vytenis ir Sofija Statkai gyveno 
Wuerzburge ir neužilgo persikėlė į Uchte, “Vyčio” 
lietuvių stovyklą. Ten s. Vytenis vadovavo mišriam 
“Vilniaus” tuntui, o sesė Sofija buvo skaučių “Gabijos” 
draugovės draugininke. Pirmajam skautų įžodžiui jiedu 
1946 metais paruošė 62 jaunuolius!

1949 m. Statkų šeima išvyko į Australiją, 
apsistojo Adelaides mieste. Ten irgi veikė “Vilniaus” 
tuntas ir abu jie ėjo vadovų pareigas, priklausė ASS 
skyriui.
Tik atvykus į JAV 1957 m. sesė Sofija buvo paskirta 
skaučių “Aušros Vartų” tunto tuntininke Chicagoje,
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v.s.fil. Sofija ir v.s.fil. Vytenis Statkai

KANADOS RAJONE

Susimąstymo dienos 
sueiga Toronte

Kaip jau Toronte įprasta, “Šatrijos” tunto 
skautės Susimąstymo dieną mini kartu su latvėm ir 
estėm skautėm. Šią sueigą paruošia ir vadovauja 
kiekvienais metais vis kitos tautybės skautės.

Šiais metais buvo esčių skaučių eilė ir jos 
sugalvojo tai padaryti kėgliavimo vietoje tuomi 
suteikiant sesėms mėgiamą pramogą.

Visoms susirinkus, lietuvaitės skautės suėjo į 
vieną vietą kur nusifotografavo, ir sesė Rūta 
Baltaduonytė-Lemon pasveikino visas Susimąstymo 
dienos proga, ir perskaitė v.s.Lilės Milukienės atsiųstą 
sveikinimą, kuris buvo gražus ryšys tarp Toronte 
gyvenančių ir visame pasaulyje pasklidusių lietuvaičių 
skaučių.

Suėjus kartu su estėmis ir latvėmis, į visas 
prabilo tos dienos organizatorė estė Merike Kolga 
pasidžiaugdama tokiu gausiu sesių atsilankymu, 
pristatė visas estes vadoves bei paprašė latves ir

buvo tunto stovyklos viršininke 1958 m. Taip pat buvo 
aktyvi Chicagos skautininkių draugovės narė, dalyvavo 
ASS veikloje. Paskutiniu metu priklausė 
vyr.skaučių/skautininkių “Sietuvos” draugovei 
Lemonte, dar prieš 4 metus dalyvaudavo sueigose.

Skaučių Seserijos vadijoje - 1961-1963 m. buvo 
buletenio “Gabija” redaktorė, 1964-1966 m. - skaučių 
skyriaus vedėja, vadovių stovykloje, Kanadoje, 
instruktorė. 1967-1969 m. - skautininkių skyriaus 
vedėja, knygos “Lietuvių Skaučių Seserija” redakcijos 
narė.

Kahlil Gibran pranašo lūpomis sako: “Ir kai 
■dirbat su meile, jūs surandate patys save, susiejat patys 
save su kitais ir su Dievu”.

Už darbą dirbtą su meile, mano pirmajai 
vadovei, sudėjusiai man kelio ženklus, nuoširdus ačiū ir 
ilsėkis ramybėje.

Užuojauta sesės Sofijos mylimiems vaikams - 
Giedrei Mereckienei ir Narimantui Statkui su šeimomis 
bei artimiesiems.

v.s.Alė Namikienė
Paukštytės Viktoria Ginčiauskaitė ir Nerija Gačionytė-Gray 
laukia savo eilės kegliuoti.
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Tain daug “Šatrijos" tunto lietuvaičių skaučių dalyvavo Susimąstymo dienos sueigoje Toronte.

Laura Valadkaitė pina tautinių spalvų juostelę.

lietuvaites pristatyti savo vadoves.
Sekė užkandžiai, kurių metu visoms buvo 

išdalintos Estijos, Latvijos ir Lietuvos vėliavų spalvų 
virvutės, kurios pirmiausia turėjo būti supintos Į vienos 
valstybės, o po to - į visų trijų valstybių virvę, kurią 
surišus galima nešioti kaip apyrankę. Sesės uoliai pynė 
ir kartu valgė, nes nebuvo daug laiko likę iki kėgliavimo.

Kiekvienos tautybės sesės turėjo paruošti vieną 
dainą (anglų kalba), kurią tada visos susėdusios kartu 
sudainavo. Lietuvaitės skautės pasirinko melodiją 
“She’ll be coming round the mountain” - žodžiai 
įrodantys, kad mergaitė/moteris gali atsiekti bet ką, ko 
ji norėtų. Daina smagiai praėjo, nes visoms buvo 
išdalinti lapeliai su žodžiais, o melodija žinoma. Estės 
pravedė dainą “Ging, gang, gooly, gooly.....”, o visas 
išjudino latvių daina su judesiais.

Atėjo laikas kėgliuoti. Pirmiausia visos sesės 
buvo suskirstytos Į grupes, sudarytas iš visų tautybių, 
kad galėtų tarpusavy bendrauti, susipažinti. 
Užsimovusios priderančius batus, visos užėmė 
nurodytas vietas ir prasidėjo žaidimas. Buvo tikrai 
smagu stebėti, kaip visos Įsijungė j šį sportą - tai 
džiūgavo, kai pasisekė, tai nuliūdo, kad nenuvertė visų 
kėglių. Tačiau svarbiausia buvo pabūti kartu, 
padraugauti, susipažinti ar atnaujinti pažintis.

Užsibaigus kėgliavimo laikui, visos sustojo ratu 
- ir koks didelis ratas!! Šiais metais dalyvavo 78 skautės 
(32 lietuvaitės, 26 estės ir 20 latvių) Vieton tradicinės 
“Ateina naktis”, visos dainavo:
“The Campfire’s burning, there’s stars in the sky. 
You’ll never grow weary, and neither will I.
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It’s great being together, just feeling the vibes,
There’s one thing for certain - we love being guides”

Atsisveikindamos sesės pasižadėjo kitais metais 
vėl pasimatyti.

IM

Daina su judesiais.

“Šatrijos” ir “Rambyno” 
tuntų Kaziuko mugė 
Toronte

Sekmadieni, kovo 2 d., Toronto skautai ir 
skautės pradėjo dieną anksti iš ryto ruošdami savo 
stalus tradicinei Kaziuko mugei. Šiais metais ji įvyko 
Prisikėlimo parapijos salėje, kuri dažniausia sutraukia 
daug lankytojų.

Šių metų tema - “Lietuviški grybai”. Ir kokių 
čia nebūta - baravykai, musmirės, lepšiai, briedžiukai, 
kelmučiai, raudonikiai, voveruškos, mėšlinukai. Kaip 
visuomet, skautai išradingi ir savo talentus panaudojo 
stalų dekoravimui. O ant stalų - pilna prekių. Nemažai 
buvo pačių skautų gaminių, kaip visuomet buvo daug 
įvairių pyragų ir pyragaičių, o jau be riestainių tai tikrai 
negalima apsieiti.

Paruošę savo stalus, visi skautai ir skautės

Tuntininkai - s.Rūta Baltaduonytė-Lemon ir v.s. Marius 
Rusinas įteikia ps. Irenai Punkrienei 50 m. skautavimo 
pažymėjimą.

rikiuotėje dalyvavo Mišiose, po kurių tėvas 
v.s.Augustinas Simanavičius oficialiai atidarė mugę.

Skautai (briedžiukai) tradiciniai užsiiminėja 
peilių aštrinimu. Daug kas atsineša į mugę savo 
atšipusius peilius ir kirvius paaštrinimui. Jie šiais 
metais dar ir bekoną iškepė ir pardavinėjo ant bulkučių. 
Vilkai (lepšiai) pardavinėjo saldainius, pyragaičius ir, be 
abejo, riestainius. Paukštytės (raudonikės) turėjo savo 
pagamintų darbelių ir taip pat pravedė vadinamą 50/50 
loteriją norėdamos savo veiklai uždirbti daugiau pinigų. 
Jūrų skautės (voveruškos) siūlė nudažyti nagus už 
$2.00, kas atrodė labai gera kaina. Jos irgi pardavinėjo 
gražiai supakuotus saldainiukus bei pyragų. Jūrų 
skautai (mėšlinukai) sutraukė jaunimą prie televizijos, 
kurioje rodė įvairius žaidimus. Skautės (musmirės) tuo 
tarpu užsiiminėjo piešimu ant skruostų. Matėsi daug 
jaunimo, o kai kada ir senesnio jaunimo! su išpiešta 
lietuviška vėliavėle, ar širdele, ar dar kuo ant žandų. Jos 
taip pat turėjo laimės šulinį, prie kurio daugelis bandė 
savo laimę. Prityrusios skautės (kelmučiai) kaip 
visuomet suko cukrinius saldainius (candy floss), kurie 
vaikams labai patiko. Pačių skaučių pagaminti 
sumuštiniai buvo perkami tų, kurie nenorėjo šiltų 
valgių. Vyr. skaučių “Birutės” draugovė (baravykai) 
pardavinėjo gražius ranka gamintus papuošalus, 
keramiką, medinius šaukštus ir kt., nekalbant apie jų 
išgarsėjusius napoleonus. Skautininkų,-ių draugovė 
užėmė visą sceną, kurioje buvo išdėlioti 500 laimikių jų 
vadovaujamai loterijai. Na, o tuntų loterija būna kas 
met turtingesnė dovanotais vertingais fantais. Visi 
mielai pirko bilietus. Romuvos stovyklavietė taip pat 
turėjo savo staliuką, prie kurio buvo renkamos aukos. 
Nebuvo užmirštas ir Lietuviškosios Skautybės fondas.

Virtuvėje šeimininkės ruošė valgį - kugelį, 
cepelinus, koldūnus. Gražu buvo matyti tėvų komiteto 
narius išsijuosusius dirbant virtuvėje ir kavinėje prie
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stalų. Virtuvei, kaip jau daugelį metų, vadovavo sesė 
Birutė Stanulienė.

Netikėta staigmena buvo medinių margučių 
įteikimas “Skautų aido” bendradarbiams - s. Birutei 
Abromaitienei, s. Irenai Meiklejohn, v.s. Feliksui 
Mockui ir v.s. Česlovui Senkevičiui. Margučiai buvo 
išdekoruoti “Skautų aido” redaktorės v.s.Alės 
Namikienės, o visiems įteikė Kanados rajono Vadas v.s. 
Romas Otto. Taip pat 50 metų skautavimo ženklelis ir 
pažymėjimas buvo įteiktas ps. Irenai Punkrienei.

Baigiantis visoms loterijoms, patenkinti, nors ir 
pavargę visi skirstėsi namo.

Irena Meiklejohn

Paukštytės - “raudonikės”
(nuotraukos s. Irenos Meiklejohn)

Skautai “briedžiukai" prie savo stalo.

Mugės atidarymui pasiruošusios jūrų skautės.
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Sesės skautininkės kiekvienoj mugėj budi prie loterijos stalo.“Dainos” draugovės skautės “musmirės” laukia klijentų 
skruostų dažymui.

Daug skanumynų ant prityrusių skaučių stalo. Visą Kaziuko mugės minią pavaišins pietumis tėvų komiteto 
narės.

Kanados rajono Vadas v.s. Romas Otto įteikė margučius “Skautų aido" darbuotojams - s. Irenai 
Meiklejohn, v.s. Česlovui Senkevičiui ir s. Birutei Abromaitienei. Nuotr. v.s. R.Otto
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RIO RAJONE

“Geležinio Vilko" draugovė.

“LITUANICOS” tuntas 
sveikina “SKAUTŲ AIDĄ”

“Lituanicos” tunto skautai ir visi vadovai 
siunčia nuoširdžiausius sveikinimus “Skautų aidui”, 
švenčiančiam 85 metų gyvavimo Jubiliejų. Reiškiame 
padėką redaktoriams ir straipsnių rašytojams savo 
pastangomis prisidedantiems prie lietuvių skautų 
tarnavimo Dievui, Tėvynei ir Artimui. Jūsų pastangų 
dėka “Skautų aidas” per eilę metų jungia visus skautus 

išsiblaškiusius po pasaulį.
Linkime “Skautų aidui” sulaukti 100 metų, o 

darbuotojams neprarasti vilties sunkiame redagavimo 
darbe.

“Lituanicos” skautų tuntas Chicagoje ir Lemonte, IL: 
Jaunesniųjų skautų “Geležinio Vilko” draugovė, 
draugininkas v.sl. fil. Linas Kelečius.
Bebriukų “Nemuno” laivas, laivo vadas j.b.j.ps. Darius 
Siliūnas.
Skautų “Vinco Krėvės” draugovė, draugininkas 
s.v.ps.fil. Aldis Liubinskas.
Skautų “Perkūno” draugovė, draugininkai s.v.fil. 
Albertas Kerelis ir s.v.fil.Eddie Brooks.
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Jūrų jaunių “Šarūno” laivas, vadovai vair. Jonas 
Jokubauskas ir vair. Aliukas Lapinskas.
Prityrusių skautų “Dariaus ir Girėno” 
draugovė, draugininkai s. v. v.s.fil. Donatas 
Ramanauskas ir s.v.ps.fil. Juozas Kapačinskas. 
Jūrų skautų “Algimanto” laivas, laivo vadas 
j.b.j.ps. Raimundas Novak.
Skautai vyčiai, s.v.s.fil. Richardas Chiapetta. 
Jūrų budžiai, j.b.j.ps. Robertas Jokubauskas

Budėkime kartu ir Gero vėjo!
s.v.ps.fil. Linas Paąžuolis 

“Lituanicos” tunto tuntininkas

“Dariaus ir Girėno” draugovė.

Visi keliai vedė į Chicagos 
skautų Kaziuko mugę

Chicagos skautų Kaziuko mugė yra vienas iš 
trijų kasmetinių Įvykių (kiti du - Bernelių Mišios ir 
Velyknaktis), kurie sutraukia didžiausius skaičius 
tautiečių į Pasaulio lietuvių centrą, Lemont, IL. Tokius 
didelius, kad priseina samdyti uniformuotus eismo 
tvarkytojus ir parūpinti susisiekimą toliau 
pasistačiusiems savo automobilius. Suruošti mugę tokiai 
didelei masei žmonių, kai skautų ir jų vadovų gretos 
nebėra tokios tankios kaip prieš 50 metų, yra 
nepaprastai didelis uždavinys. Todėl reikia dėkoti ne tik 
skautams ir jų vadovams, bet ir skautų tėveliams, kurie 
su didele meile ir pasišventimu savo jaunimo 
skautiškąją veiklą Įgalina.

Chicagos skautų Kaziuko mugė prasidėjo 2008 
m. kovo 9 d., 9:00 vai. ryte šv. Mišiomis, kurias atnašavo 
v.s.fil. Antanas Saulaitis, SJ, prel. Ignas Urbonas ir 
vyr.sk. Lukas Laniauskas, SJ. Skautai dalyvavo 
uniformuoti ir su savo vėliavomis. Mugės atidarymas 
vyko Jaunimo rūmų salėje. Komendante t.n.g.v.v. Vaiva 
Rimeikaitė pakvietė ps. Aušrą Jasaitytę-Petry, “Aušros 
Vartų/Kernavės” tuntininkę atidaryti mugę, s.fil. 
Vytenis Kirvelaitis pristatė garbės svečius: v.s.Romą 
Rupinską - LSB Vyr. Skautininką, v.s. Dalią Trakienę - 
LSS Vyr. Skautininkę, v.s.fil.Leoną Maskaliūną - VF 
Tarybos pirmininką, Ireną Vilimienę - Lemont LB 
pirmininkę, fil. Aušrelę Sakalaitę - JAV LB Vidurio 
Vakarų apygardos pirmininkę, Audronę Elvikienę - 
Maironio mokyklos direktorę, fil. Svajonę Kerelytę - 
Lemont Aukštesniosios mokyklos vedėją, Joną Vainių - 
Tautos Fondo tarybos narį, Liną Gili - PLC Valdybos 
pirmininką, Luką Laniauską, SJ. Visiems sugiedojus 

JAV ir Lietuvos himnus, mugė buvo atidaryta.
Šiais metais vėl stebino Chicagos skautų ir 

skaučių nagingumas ir išradingumas. Neįmanoma 
aprašyti visų rankų darbo grožybių, nes užimtų per 
daug vietos.

“Nerijos” tunto prekystalis vėl puikavosi 
gražiais Velykiniais margučiais (Rūta Daukienė, Liudas 
Stankaitis, Jr. ir kt.), lietuviškomis lėlėmis (Genovaitė 
Treinienė), tirpyto stiklo užkandžiams padėklais (Laura 
Lapinskienė), margaspalviais, medžiaginiais krepšiais ir 
krepšeliais (Dana Mikužienė), išdegintomis medžio 
žvakidėmis, nuotraukų ir veidrodėlių rėmeliais (Virga 
Rimeika). Čia taip pat buvo didelis pasirinkimas 
margaspalvių verbų ir prieskoniams savo darželyje 
užsiauginti sėklų.

“Aušros Vartų/Kernavės” tunto skautės siūlė iš 
lino audinių pasiūtus krepšius, pagalvėles ir šventines 
priejuostes. Žavingai atrodė permatomo stiklo lėkštės, 
antroj pusėj aptrauktos įvairių lino audinių raštais. 
Šiuos meniškus kūrinius pagamino “Žiežirbų” ir 
“Sutemų” vyr. skaučių būrelių sesės. Jūratė Vallee 
išdžiovino moliūgus ir išpuošė tautiniais motyvais. 
Gražūs ir originalūs paukščiams nameliai! Vyčius, 
juostines, rankšluostines, net grybavimui specialias 
lazdas pagamino Virgilijus Rukuiža, o prie namo durų 
padedamus kilimėlius su lietuviškais raštais ir užrašu 
“Labas” sukūrė Dalia ir Martynas Trakiai.

“Lituanicos” tunto skautų prekystalis šiais 
metais puošėsi dideliais kryžiais, rankšluostinėmis, 
inkilėliais, iš metalo ir granito pagamintais 
staugiančiais vilkais. Antans Lingys sukūrė originalius 
aukso ir sidabro su gintaru bei nušlifuotais Lietuvos 
laukų akmenukais pagamintus papuošalus. Emilijos 
Markulienės komplektai paruošti jau su žeme ir gėlių 
bei prieskonių sėklomis pranašavo artėjantį pavasarį...
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Kaip visuomet, prekyba vyko pilnu 
tempu “Emilijos Platerytės” vyr. skaučių ir 
skautininkių būrelio tradiciniame “Kazytės 
kampelyje”. Tik šį kartą jos buvo pačiame 
mugės centre - tiesiai prieš didžiąsias salėn 
įėjimo duris. Ir kokių skanėstų ir akį 
viliojančių gėrybių ten nebūta!

Smarkiai veikė visų tuntų loterijos. 
Patiems mažiausiems - iki keturių metukų 
vaikučiams pasižaisti, buvo įrengtas “Kiškių 
kampas”. “Lituanicos” jūrų skautai buvo 
įrengę žaidimų stotis: periskopą 
vyresniems ir ungurį - jaunesniems. Buvo 
galima išbandyti metimo laimę: centų, 
sviedinukų ir strėlių į lentoje sukabintus 
balionėlius. Vilkiukai siūlė scenoje pažaisti 
ledo rutulį. Dar buvo kibirėlių su 
sviedinukais ir “kvėpavimo dėžė” - gan 
sudėtingas žaidimas. Geltonšlipsiai skautai 
kvietė svečius į Bočių menę, kur buvo 
įrengtas video žaidimų salionas. Prityrę 
skautai dideliame ekrane rodė puikią filmą - 
“Paslapčių ieškonė”, kurią su specialiai 
pritaikyta muzika pasigėrėtinai pagamino 
prit. skautas Audrius Aleksiūnas. Apie šią 
įdomią iškylą Chicagos miesto centre 
skaitėme “Skautybės keliu” skyriuje ir 
“Skautų aide”.

Paukštytės sukūrė jų pačių 
nupieštų ir nuspalvintų įvairių pavasario 
gėlių darželį, kuriame prekiavo savo rankų 
darbo papuošalais - karolių ir apyrankių 
vėrinėliais. Kas norėjo, galėjo pasigaminti 
savo kūrybos marijonetes. Ūdrytės “augino” 
žuvytes, kol jas “išgaudė” suinteresuoti 
“žvejai”.

Nors Lietuvių Fondo salėje veikė 
puiki valgykla, o Maironio mokyklos 
užkandinėj lūžo saldumynais nukrauti 
stalai, nebuvo apsieita be greitai 
pagaminamo maisto (fast food) alėjos. Čia 
išsirikiavo įvairių tuntų skautai ir skautės 
su karštų medžioklinių dešrelių, 
“vaikščiojančių taco”, “plaukiojančių šaknų 
alum” (root beer float), ir medvilninių 
saldainių (cotton candy) prekiavietėmis. Visi 
atsilankiusieji į mugę galėjo atrasti ko tik 
ieškojo ir norėjo.

Iki pasimatymo Kaziuko mugėje 
ateinančiais metais!

v.s.fil. Ritonė Rudaitienė

Pavyzdingieji broliai - Albinas Liubinskas ir Antanas Paąžuolis

Šventė “Lituanicos” 
skautų tunte

Šiais metais, vasario 2 d. “Lituanicos” tunte buvo graži 
šventė. Skautai vyčiai, “Ąžuolo” mokyklos kursantai - v.sl. Albinas 
Liubinskas ir v.sl. Antanas Paužuolis sėkmingai užbaigė “Erelio” 
programą ir jiems buvo įteikti ženklai Pasaulio lietuvių centre, 
Lietuvių fondo salėje.

Šiems skautams, pasiryžusiems visą gyvenimą vadovautis 
skautų ideologija, ženklai buvo įteikti dalyvaujant gausiam svečių 
būriui, sesėms ir broliams skautams. Įnešus Amerikos ir Lietuvos 
vėliavas ir sugiedojus himnus, v.s.fil. Antanas Saulaitis SJ 
sukalbėjo palaiminimo maldą. Programai vadovavo v.s.fil. Donatas 
Ramanauskas, s.v.s.Edvardas Leipus, talkino - v.s.fil. Antanas 
Saulaitis SJ, Amerikiečių skautų atstovė Lea Pupillo, Terrance 
Petry Sr., kurio duktė ir sūnus yra “Aušros Vartų/Kernavės” bei 
“Lituanicos” tuntuose. Įspūdingai atlikta skautų įstatų 
priminimo programa uždegant tris žvakes Dievui-Tėvynei- 
Artimui ir tada po žvakę kiekvienam įstatui, pasakant įstatą ir jo 
reikšmę.

Po “Erelio” ženklų įteikimo, Albiną Liubinską ir Antaną 
Paužuolį nuoširdžiai sveikino Tėvai, seneliai, tuntų atstovai.

Šią programą organizuojant ir programos knygutę 
ruošiant, labai daug darbo įdėjo Carrie Paužuolienė, o Loreta 
Liubinskienė ruošė pasisvečiavimo vaišes Bočių menėje.

Iškilmes užbaigė tuntininkas s.v.ps.fil. Linas Paužuolis 
padėkodamas svečiams, “Lituanicos” tunto skautams, programos 
dalyviams.

Reikia tikėtis, kad įspūdingai atliktas “Erelio” ženklų 
įteikimas paskatins ir kitus “Lituanicos” tunto skautus siekti šio 
laipsnio, kuris, be asmeniško pasitenkinimo, gyvenimo eigoje 
suteiks pirmenybę ieškant darbo.

s.v.v.s.fil. Antanas Paužuolis
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Vasario 16 minėjimas 
Detroite

Vasario 16-tos minėjimas prasidėjo šv. Mišiomis 
Dievo Apvaizdos lietuvių parapijoje Southffield, MI, 
kurias aukojo kun. R.Repšys. Vėliavas nešė skautai 
Romas Šonta ir Viktorija Zigmantaitė. Kun. R.Repšys 
kalbėjo apie tuos, kurie žuvo už Lietuvos laisvę.

Po šv. Mišių visi dalyvavo Vasario 16-tos 
minėjime. Iš pradžių buvo Detroito bendruomenės 
paruoštos vaišės. Po to Detroito apylinkės pirmininkas 
Algis Rugienius pristatė pagrindinius svečius. Lietuvos 
himną giedojo K.Petrauskaitė. Meninę programą atliko 
VSimaitytės vadovaujamas merginų vokalinis 
ansamblis.

L. Zigmantienė

Prie vėliavą Romas Šonta ir Viktorija Zigmantaitė.
Nuotr. L.Short

“Sietuvos” draugovėje
Vyr.skaučių/skautininkių “Sietuvos” draugovės 

sueiga š.m. kovo 15 d., Lemonte, prasidėjo su liūdna 
žinia - tą rytą mirė buvęs LSS Tarybos pirmininkas 
v.s.fil. Sigitas Miknaitis. Sustojom didelis ratas tylos 
minutei.

Po draugininkės j.v.s.fil. Birutės Vindašienės 
pranešimų, “Skautų aido” redaktorė priminė, kad 
šiandien yra “Skautų aido” 85-tas gimtadienis, padėkojo 
bendradarbėms.

Į saulėtą Kaliforniją išleidžiame mūsų sesę

s. Irena Šerelienė

s.Ireną Šerelienę. Kelis metus sesė Irena draugovės 
sueigas pradėdavo gražiausia malda, o “Sietuvos” 
vardas mūsų draugovei yra jos pasiūlytas.

Chicagoje gyvendama, sesė Irena sudėjo didį 
kraitį Skaučių Seserijai. “Aušros Vartų” tunte vadovavo 
vyr. skaučių literatūros būreliui, 1971 m. buvo “Neries” 
stovyklos viršininke, vadovybės gretose dirbo 1968 ir 
1978 m. Tautinėse, ir 1973 m. Jubiliejinėje stovykloje. 
“Skautų aido” redakcijos nare buvo 1970-1973 m, o 
vėliau ir nuolatine bendradarbe. “Skautų aido” 50-to 
jubiliejaus šventei Jaunimo centre, Chicagoje, suruošė 
puikią parodą. 1976-1978 m. - Skaučių Seserijos Vyr. 
Skautininkės biuletenio “Gabija” redaktorė.

Didžiausia s. Irenos Serelienės dovana yra jos 
poezija. 30-čiai sesės Irenos dainų buvo sukurta muzika, 
dainos (iki 1998 m.) išspausdintos 18-oje dainorėlių. 
Labiausiai žinomos jos dainos - “Toli, toli tėvų žemė 
brangi”, “Vakarinė daina”, V Tautinei stovyklai, 1968 
m., Seserijos bei Suvalkijos rajonams dainos, VIII 
Tautinei stovyklai, 1998 m. daina, Chicagos 
skautininkių draugovės, Skaučių Seserijos Gintaro 
vadovių mokyklos daina - “Laužo liepsnose rašyti mūsų 
pažadai jauni...”

Linkime sesei Irenai malonaus ir kūrybingo 
gyvenimo kitoje pusėje Amerikos. Skautiškoje šeimoje 
toliai nesvarbu - būsime kartu.

Na, o pas mus jau pavasaris ir Tautinė stovykla 
čia pat. Ir prisiminėm, prie kavos puodelio, praėjusias 
Tautines, Jubiliejines stovyklas, ir kur kuri sesė 
stovyklavo.

Rikiuotės pradžioje - sesė Elena Čižinauskienė.
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Sesės Elena Čižinauskienė ir Gintra Narienė.

Ji, paukštyte būdama, dalyvavo 1933 m. sąskrydyje prie 
Palangos ir matė skautybės Įkūrėją Lordą Baden- 
Powell! Tada - Gintra Narienė 1938 m. paukštyte 
stovyklavusi II Tautinėj stovykloj Pažaislyje ir 1948 m. 
- III TS Alpėse. Kaip sesė Gintra sako - “Po II Tautinės 
stovyklos, namuose valgiau viską, kas buvo paduota, nes 
stovykloj reikėjo ir be druskos apsieti...” Ne visas 
draugovės nares galėjau paklausti, bet iš sueigoje 
buvusių - 1948 m. III Tautinėj stovykloj dalyvavo Irena 
Kirkuvienė, Rita Fabijonienė, Irena Kriaučeliūnienė. 
Įvairias vadovių pareigas sekančiose Tautinėse ir 
Jubiliejinėse stovyklose ėjo: Irena Serelienė 1968, 1973, 
1978 m., Nijolė Balzarienė 1968 m., Valė Kliknienė 1968 
m., Alė Karaliūnienė 1968 m., Sofija Jelionienė 1968, 
1973 ir 1978 m. Australijoje, Alė Namikienė 1968, 1973, 
1983 m., Birutė Vindašienė 1968, 1983, 1993 m. Buvo 
gera prisiminti ir tuo pačiu linkime sesėms ir broliams 
džiaugsmingos IX Tautinės stovyklos.

Baigiantis sueigai, draugininkės pareigas 
j.v.s.fil. Birutė Vindašienė perdavė ps. Irenai 
Kirkuvienei.

Sesė Alė

j.v.s.fil. Birutę Vindašienę juosta apjuosia ps. Irena 
Kirkuvienė, stebi - ps.Janina Mozoliauskienė (stovi), s. Irena 
Serelienė ir s. Nijolė Balzarienė.

JAV ATLANTO 
RAJONE

Kaziuko mugė
Bostone
(nuotraukos vyr.sk.v.sl.Daivos Juozelskienės)

Kaziuko mugę Bostone atidaro Joana Šimkienė ir Arūnas 
Šimkus

Bostono skautų Kaziuko mugė įvyko š.m. kovo 
2 d. Taip smagiai skautai ir skautės prisimena 
praėjusios vasaros stovyklą “Atlanto saloje”, kad tą 
temą pratęsė iki mugės. Lietuvių piliečių klubo trečio 
aukšto salė buvo papuošta, kaip skautų stovykla ir vyko 
tunto sueiga, mugė ir laužas!!

Dvyliktą valandą visos draugovės išsirikiavo 
tunto sueigai. Dvi liepsnelės Krista Auštraitė ir Alandra 
Rich perėjo į paukštyčių draugovę, o dvi paukštytės 
Darija Dilbaitė ir Emilija Strazdytė - į skaučių 
kandidačių programą. Skautės įžodį davė ir geltonu 
kaklaraiščiu pasipuošė Elytė Auštraitė ir Alisa Rasytė. 
Skaučių “Baltijos” tunto įsakymai baigėsi pranešimu, 
kad Alėta Juozelskytė, Kristina Šimkutė ir Rūta 
Strazdytė perėjo j prit. skaučių kandidačių eiles.

Skautų “Žalgirio” tunte vilkiukais kandidatais 
priimti Andrius ir Mikas Kulbis-Marino, Matas Leveckis 
perėjo j skautus kandidatus ir net septyni broliai davė 
skauto įžodį: Andrius Bernotas, Tomas Bernotas, 
Stevenas Bonda, Lukas Cepkauskas, Mitchell Kiliulis, 
Darius Shubert ir Gabrielius Žibaitis. Prit. skautai Aric 
LeBlanc ir Brendon Lounsbury įsigijo žiemos 
stovyklautojo specialybę.

Po tuntų sueigos, prasideda mugės atidarymas. 
Šiais metais sesė Joana Šimkienė, kuri buvo apdovanota 
už darbą su paukštytėmis, ir brolis Arūnas Šimkus

2008 GEGUŽĖ-BIRŽELIS 26 SKAUTŲ AIDAS

28



“Baltijos" tunto paukštytės prie savo stalo: Veronika Dilbaitė, 
Vija Kazlaitė, Veronika Alinskaitė, Laryssa Žak, Darija 
Dilbaitė, Alandra Rich, Krista Auštraitė, Krista Čepkauskaitė.

Prit. skautės kandidatės - Rūta Strazdytė, Kristina Šimkutė ir 
Alėta Juozelskytė

skubiai nutraukė kaspiną ir mugė atidaryta! Visai kaip 
stovykloje per užsiėmimus, kad jausdavom iš virtuvės 
ateinantį skanų kvapą, taip ir čia - mugėje. Vilkiukai 
kepė dešreles, o valgykloje kvepėjo dešros, grybų sriuba, 
kugelis, balandėliai. Kaip skaniai visi pavalgėm...hmm...

Kai skautai, skautės ir svečiai susėdo į pusratį, 
užgeso šviesos, prasidėjo laužas. Pagrindinė laužavedė 
Angelika Kazakaitytė puikiai vedė laužą padedama 
Lianos Bielkevičiūtės ir Lauros Kazakaitytės. Kiekviena 
draugovė pasirodė su vaidinimu ar pravedė dainą. 
Matėm net krabus iš Bermudos (vyr. skautės kandidatės 
- Lina Juozelskytė, Aurelia Mickūnaitė ir Audra 
Norvaišaitė), o paskui undines... Visa publika dainavo ir 
net keli garsūs šūkiai nuskambėjo. Sunku buvo sakyti 
labanaktis, laužui besibaigiant. Šioj mugėj skautai 
visiems parodė ką jie veikia stovykloje.

Širdingai dėkojame svečiams už atsilankymą ir 
už aukas, kurios padės mums toliau gražiai skautiškai 
lavintis. Skautės ir skautai jau skaičiuoja dienas iki 
Tautinės stovyklos šią vasarą, kur visi dainuosime “Ei, 
pirmyn į tautinę stovyklą, ten paspausim broliškai 
rankas...”

Vyr.sk.v.sl. Daiva Juozelskienė
p.s. “Atgimė Tėvynė" buvo tautinės stovyklos daina 1938 m

Skauto įžodį duoda Darius Shubert, Mitchell Kiliulis, Stevenas 
Bonda, Andrius Bernotas, Lukas Čepkauskas, Gabrielius Žibaitis ir 
Tomas Bernotas.

s.v. Tomas Kiliulis ir vilkiukai - Andrius Kulbis-Marino, 
Mikas Kulbis-Marino, Matas Leveckis ir Tyler Kiliulis.
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“Birutės” draugovės skautės ir kandidatės: priekyje Siga 
Juozelskytė, antroj eilėj - Kristina Štuopytė, Monika 
Leveckaitė, Lara LeBlanc, Reda Limantaitė, Alisa Rasytė, 
Elytė Auštraitė, trečioj - Brigita Alinskaitė, Alėta Juozelskytė, 
Kristina Šimkutė ir Rūta Strazdytė

Prit. skautai ir kandidatai - Aric LeBlanc, Brendon Lounsbury, 
Dainius Kazlauskas, Geoffrey MacDonald, Aras Karosas, 
Marius Bernotas, Lukas Žibaitis ir Adomas Grigonis.

Dar prieš šventę suspėjom nusifotografuoti su draugininku 
Leonu Bernotu. Skautai - Gabrielius Žibaitis, Darius Shubert, 
Lukas Čepkauskas, Andrius Hickey, Joris Katinas, Andrius 
Bernotas, Jonas Šimkus ir Mitchell Kiliulis.

Pasirodo skautai vyčiai kandidatai- Aleksas Šukys, Andrius 
Balta, Darius Hickey, Nicholas Miller, Tauras Norvaiša.

Prit. skautės Sofia Rasytė, Adrija Vaičiulionytė, Lina Baltaitė 
ir Laura Šukytė kviečia visus prie jų stalo.

Prie Židiniečių stalo - Birutė Banaitienė, Irena Veitienė, Valė 
Čepienė ir Danutė Kazakaitienė.
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Kaziuko mugė
Hartforde

Hartfordo skautų Kaziuko mugė įvyko š.m. 
kovo 9 d. Nors lauke dar buvo šalta, Šventos Trejybės 
parapijos salėje buvo šilta ir smagu.

Nuo ankstyvo ryto skautai ir skautės nuklojo 
stalus įvairiais rankdarbiais ir skanumynais.

v.s. Danguolė Banevičienė, pasveikinusi svečius, 
pakvietė kun. Albiną Gurklį perkirpti kaspiną mugės 
atidarymui.

ps. Birutė Bernotienė vadovavo šeimininkėms 
virtuvėje, iš kurios malonūs lietuviško maisto kvapai 
užpildė visą salę. Svečiai ne tik gardžiai vaišinosi, bet 
dar pirko maistą vežtis į namus. Prie pyragų, kavos ir 
visokių skanumynų stalo visus vaišino ps. Birutė 
Zabulienė su padėjėjomis.

Buvo labai smagu pabendrauti su šeimomis ir 
draugais. Skautiškas ačiū visiems už atsilankymą.

ps.D.Pileikienė
(nuotraukos Ed. Krakausko)

Atsigaivinti siūlo ps. Linas Banevičius ir prit.sk.kand. Aras 
Banevičius

v.s. Danguolė Banevičienė sveikinimu pradeda skautu Kaziuko 
mugę Hartforde

ps. B. Zabulienė, I. Jalinskienė, B. Nenortienė ir D. Dzikienė 
prie saldumynų stalo.

Prie skaučių stalo pasiruošusios dirbti - prit.sk.kand. Gabija 
Pileikaitė, paukštytės Deana Pileikaitė, Sofia Dzikaitė ir 
sk.kand. Anastasia Dzikaitė. Loterijos bilietus platina s. Aldona Saimininkienė.
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JAV RAMIOJO VANDENYNO RAJONAS BENDRAME RATE SKAUTYBĖJE

“Kun. Gražinos” vyr. 
skaučių būrelis sveikina 
“Skautų aidą”

Su džiaugsmu ir padėka sveikiname visus 
“Skautų aido” darbuotojus švenčiant 85-rių metų darbo 
jubiliejų. Įvertiname, kad “Skautų aidas” yra nuolat 
gražiai išleidžiamas, pilnas įvairių aprašymų bei 
nuotraukų iš brolių ir sesių skautiško gyvenimo.

Esame tikros, kad šio, mūsų visų laukiamo 
žurnalo įnašas, auklėjant mūsų lietuvišką jaunimą, bet 
kuriame krašte begyvenantį - yra neįkainojamas! 
Nuoširdžiai linkime ir toliau sėkmingai tęsti šį 
skautiškos spaudos darbą, puoselėjant prasmingus 
skautybės idealus.
Budime!

JAV Ramiojo Vandenyno Rajono
“Kunigaikštienės Gražinos” vyr. skaučių būrelis

“Pasas į Europą” iš Texas
Cibolo, Texas amerikietės skautės šių metų 

Susimąstymo dienai pasirinko temą - “Pasas į Europą”. 
Draugovės išsirinko įvairius Europos kraštus. Visos 
skautės, kurios tame Susimąstyme dalyvavo ir prie jo 
prisidėjo, o jų buvo apie 150, užsidirbo “Global 
Awareness” ženkliuką.

“Troop 1799”, kuri yra sudaryta iš šeštos klasės 
skaučių, pasirinko pristatyti Lietuvą. Jos labai 
kruopščiai rinko žinias apie krašto geografiją, istoriją ir 
kultūrą. Pasiruošimo metu joms buvo labai įdomu 
išgirsti apie gyvenimą Lietuvoje iš jų vadovės Mildos 
Švarcaitės-Scott, kuri joms perdavė savo tėvų, dr. 
Pauliaus ir Aldonos Švarcų, prisiminimus. Be to, didelį 
susidomėjimą skautės rodė nuotraukoms iš 2006 m. 
kelionės į Lietuvą, kurioje dalyvavo Milda kartu su 
kitais Švarcų šeimos nariais.

Lankytojai “Lietuvos” parodėlėje buvo 
pavaišinti lietuviškais grybais, supažindinti su

Ar užteks dešrų visiems sveteliams? Užteks! - sako ps. B. Bernotienė, ps. D. Pileikienė, R. Kapetskienė, v.s. D. Banevičienė, ps. 
S. Krakauskienė, ps. M. Banevičienė, v.s. G. Taoras ir s. G. Aleksandravičienė.
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Troop 1799 skautės, pavyzdingai atlikusios projektą apie Lietuvą

išdėliotais eksponatais ir, kas norėjo, galėjo nusipint! 
draugystės apyrankę iš geltonų, žalių ir raudonų siūlų. 
Tarp eksponatų buvo įvairūs lietuviški audiniai, gintaro 
papuošalai, keletas “Skautų aido” žurnalų ir kitų su 
lietuvaitėmis skautėmis susijusių dalykų. Ypatingai 
džiaugėsi nuotraukomis, padarytomis 1933 m. Palangoje 

su Lady Baden-Powell ir Lord Baden-Powell jų 
viešnagės metu, tuomi pajusdamos tą glaudų ryšį tarp 
viso pasaulio skaučių ir turėdamos progą tą tradiciją 
tęsti toliau.

I.M.'

Skautybės rato draugystėje
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Washingtono skautai vyčiai Kaziuko 
mugėje: s.v.Bronius Fabijonas, s.v. Gailius 
Draugelis, s.v.kand. Mike Mikolaitis, s.v. 
Paulius Lukas s.v. Kęstutis Laskauskas, 
s.v. Paulius Mickus, s.v.kand. Vylius 
Leškys, p.s.v. Tomas Dundzila, s.v. 
Audrius Kirvelaitis, s.v. Tomas Skučas.

Matė Lordą Baden-Powell
s.v. KĘSTUTIS LASKAUSKAS

Washingtono apylinkės Kaziuko mugėje jau ilgus metus apsilanko 
brangus svečias iš Baltimores - s.v. Kęstutis Laskauskas. Šiais metais brolis 
Kęstutis atsivežė į mugę ir savo skauto vyčio lazdą, kurią pats pasigamino 
Vokietijoje. Lazda įspūdinga dar ir todėl, kad joje yra inkrustuota varinė 
skautiška Lelija. Turėjome progą pasikalbėti su broliu Kęstučiu apie jo 
prisiminimus. Jis prieš 75 metus stovyklavo su skautais Palangoje ir matė 
Baden-Powell.

vyr.sk. ELENA ČIŽINAUSKIENĖ

1946 m. Vokietijoje darytoje nuotraukoje matome 
sesutes Statkevičiūtes, “Palangos” vietininkijos, Schweinfurte, 
skautes.

Kairėje - sesė Nijolė, dabar Kaveckienė, Chicagoje 
užauginusi skautišką šeimą - sūnus Kęstutį ir Edvardą, ir 
dukrą fil.Ramoną. Sesei Nijolei jau buvo įteiktas Skautavimo 50 
m. ženklas.

Dešinėje - sesė Elena, dabar Čižinauskienė, kuri 
“Palangos” vietininkijoj buvo paukštyčių draugininke. Ji 
pasakoja... “stovykloj prikėlė mane ir mažytę paukštytę 
sargybai paryčiais. Mano sesė, prisiglaudus prie manęs dreba ir sako, kad kažką mato... Aš ją tik raminu, o pati taip 
bijau, kad ir šiandien prisimenu..”

1933 m. sesė Elena Statkevičiūtė-Čižinauskienė buvo paukštytė, į skautybę įstojusi Kaune. Jai teko 
dalyvauti skautų Sąskrydyje Palangoje ir matyti Lordą Baden-Powell.

Abi seserys dabar priklauso vyr.skaučių/skautininkių “Sietuvos” draugovei, Lemont, IL.

Nuoširdus ačiū “Skautų aido” bendradarbiams už pasidalinimą tokiais maloniais skautybės momentais. Sesė Alė.
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JUBILIEJINES 
DŪMOS...
“Sktn. Stepo Kairio muzikinis vienetas”

Devintoji Tautinė stovykla jau čia pat. Švęsime, 
džiaugsimės, žvelgsim ateitin. Atėjom ilgą kelią, vis 
naujai kartai rikiuotėn įstojant, Į naujas platumas 
lietuvišką skautišką gairelę nešant.

Didžiųjų švenčių proga atsigręžiame ir atgal. 
Pavartom “Skautų aido” puslapius, peržiūrim 
nuotraukas, prisimenam, pasvarstom, palyginam... 
Labai norėtųsi, kad atsigręžę pamatytumėm kokie 
nepaprasti žmonės puošė lietuviškos skautybės gretas ir 
kaip daug gali atlikti jaunimas tokių asmenybių 
patrauktas.

Penktoji Tautinė stovykla. 1968-ji metai. Rako 
stovyklavietėj virš dviejų tūkstančių sėdi apie laužą ir 
nustebę klausosi kaip skudučiuoja astuoni geltonšlipsiai 
iš Toronto “Rambyno” tunto. Jų vadovas - buvęs LSB 
Vyriausias Skautininkas v.s.fil. Stepas Kairys. Apie jį v.s. 
Sofija Jelionienė taip rašė “Skautų aide” 1975 metais: 
(trumpa ištraukėlė)

“Daugelis prisimenam, kaip gražiai šio vieneto 
skudutininkai skudučiavo V-joje Tautinėje stovykloje 
didžiojo savaitgalio laužo programoje. Arba - kaip 
švelniai toje pat stovykloje kanklininkių grupė 
kankliavo vidurnaktį, šv. Mišių metu: dangaus 
žiburėliai, žvakių šviesa ir nuostabūs užgaunamų stygų 
akordai. Jų mokytojas stovėjo šalia, išmokęs jaunąsias 
seses, įliejęs jų širdin meilę senajam, lietuviškam 
muzikos instrumentui. Vėliau jo paties smuiku 
atliekama “Avė Maria” kėlė visų širdis į gražiosios 
gamtos Kūrėją, nešė visų besimeldžiančiųjų mintis prie 
mūsų partizanų kapų, už kuriuos tą naktį meldėmės. 
Tai buvo nepamirštamas vakaras.”

Istorijos dėliai perspausdiname v.s.fil. S.Kairio

Toronto "Šatrijos” tunto kanklininkės pirmą kartą pasirodžiusios Sukaktuviniu metų 
pradinėje sueigoje: psl.J.Šeškutė, G.Šilininkaitė, G.Vasiliauskaitė, L.Rusinaitė, 
sl.l.Baltaduonytė, psl. A.Senkevičiūtė

Puikiai V-oje Tautinėje stovykloje pasirodę “Rambyno" tunto skudutininkai, 
v.s. Stepo Kairio vadovaujami.

Dviguba nuotrauka. Viršuje - v.s.Stepo Kairio diriguojami skudutininkai 
Andrius Gaputis, (neatpažintas), Tomas Regina, Paulius Tarvydas, Vytenis 
Goceitas, Arūnas Kalinauskas, Gediminas Kalinauskas, Rimas Kalinauskas 
(neatpažintas). Skautės - Asta Senkevičiūtė, Žibutė Šilininkaitė, Dalia 
Barzdžiūtė, Ramona Morkūnaitė, Daina Akelaitytė.

straipsnį iš V-osios Tautinės stovyklos laikraštėlio 1968 
m.:

ATKREIPKIME AKIS Į TAUTINĘ MUZIKĄ

Kiekviena Tautinė stovykla suteikdavo stiprų 
postūmį sekančio dešimtmečio veiklai. Netrukus 
ir mes, V-tosios Tautinės stovyklos dalyviai, 
grįšime į vienetus pažadinti, naujų minčių 
nešini.

Skautiškoji veikla yra maitinama ir Į 
priekį tempiama idėjų, kylančių atskiruose 
Sąjungos nariuose, taip pat ir vienetuose, kai 
prie darbo planavimo pritraukiami visi vieneto 
nariai.

Viena iš idėjų mūsų veiklai pagyvinti 
galėtų būti tautinės instrumentinės muzikos
puoselėjimas. Toje srityje mes Toronte turime 
šiek tiek patyrimo. Skudučius pasigaminome iš 
bambuko, ir jie skamba visai neblogai. Jais
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esame įgroję keletą senoviškų sutartinių Kanados 
Tautiniam muziejui. Skudučiuojame iškilmingų sueigų 
programose ir Bendruomenės didesniuose 
parengimuose.

Skautų skudučiai Toronte skamba jau 3 metai, 
o kanklių grupė veikia nepilnus metus. Kanklės atseina 
apie 100 dol. Jas gamina lietuviai J.A.V Į kanklininkes 
tinka 11-14 metų mergaitės, kurios jau groja kokiu 
instrumentu, pav., pianinu. Toronte kanklės įgytos 
rėmėjų pagalba.

Skudučius patys skautai gali pasigaminti. 
Berniukų amžius 10-14 metų yra pats geriausias.

Miniu šiuos dalykus tam, kad įtikinčiau 
sąjungos vadovus,-es, jog tautiniais instrumentais 
galima labai praturtinti mūsų veiklą. Tai puiki tautinio 
auklėjimo priemonė.

Tebūna ši Tautinė stovykla dideliu šuoliu 
grąžinti mūsų taut, instrumentų tradiciją Sąjungon. 
Įdėję atkaklesnio darbo, vadovai ir jaunieji patirs daug 
džiaugsmo ir sueis į glaudesnį ryšį su mūsų tautos 
neįkainuojamu turtu - daina ir muzika. Užtikrinu, kad 
tėvai-rėmėjai šią tautinę-kultūrinę veiklą nuoširdžiai 
parems.

Tegu skamba skudučiai ir kanklės plačiausiai 
visoje skautiškoje šeimoje!
v.s.St.Kairys (Toronto)

v.s.fil. Stepo Kairio įdiegta mintis gyvavo ilgai. 
Yra užrašyta, kad po dešimtmečio - VI Tautinėj 
stovykloj 1978 m. Australijoje muzikavo keturi “sktn. 
Stepo Kairio muzikinio ansamblio” nariai. Mūsų Brolis 
Kairys to jau nebematė - 54-rių metų sulaukęs, širdies 
smūgio pakirstas, mirė 1970 m. kovo 25 d. Toronte. 
Lietuvių Skautų Sąjunga neteko ypatingo vadovo - 
buvusio LSB Vyr. Skautininko, “Skautų aido” 
redaktoriaus, III (1948) ir IV (1958) Tautinių stovyklų 
bei “Dievui, Tau, Tėvyne, ir žmonijai” dainų melodijų 
kūrėjo ir jaunimo auklėtojo.

Jo įkurtoji grupė Toronte tą skaudų smūgį 
atlaikė, savo ansamblį pavadino “Sktn. Stepo Kairio 
muzikiniu vienetu” ir štai ką rašė “Rambyno” tunto 
skautas Tomas Senkevičius 1975 m. “Skautų aide” 
(ištrauka):

“Kai aš jau išmokau gerai groti skudučiais, s. 
Stepas Kairys davė man naują instrumentą, kuris 
vadinasi lumzdelis. Su juo gali išgroti visas dainas. 
Skautininkas Kairys atvažiuodavo net į namus mane ir 
brolį pamokyti lumzdeliu groti, o mano sesutę 
kankliuoti.

Bet vieną dieną suskambėjo telefonas ir kažkas 
pranešė, kad skautininkas Kairys mirė. Visa grupė 
susirinkom ir nežinojom, ką toliau mums daryti. 
Išsirinkome vyriausią iš mūsų, kuris turėjo toliau tęsti ir 
vesti grupę. Tai buvo brolis Gediminas Kalinauskas. 
Mokėmės ir toliau groti. Pasirodėm net kituose 
miestuose: St. Catharines, Niagara Falls, Skylon bokšte 

atlikome kalėdinę programą; grojom Delhi, Londone, 
Rochestery, kur mus visus labai gerai priėmė. 
Atvažiuodavo mus pamokyti dar p.p. Mikulskiai iš 
Clevelando ir s. D. Fidlerienė. Pavasarį mes ruošiamės 
važiuoti į Washingtoną, tai turim kartais su 
mergaitėmis kanklininkėmis kartu mokytis. Visi 
norime, kad v.s. Stepo Kairio sukurta grupė dar ilgai 
išsilaikytų.”

v.s.Alė Namikienė

(Nuotraukos iš 1967 ir 1969 m. “Skautų aidų")

SKAUTAS IR GAMTA

VASARA
v.s. Birutė Kidolienė

Be abejonės, vasaros metas skautui yra 
labiausiai lauktas nes tai atneša ne tik lauktą 
laisvalaikį, bet ir daug pramogų, nuotykių ir užsiėmimų 
gražios gamtos prieglobstyje. Pasibaigus mokslo 
metams, jau laikas planuoti iškylas kur nors į netolimą 
miškelį ar paežerę, ar išvyką į kurią nors istorinę 
vietovę. O vasaros atostogas, žinoma, apvainikuojame 
skautiška stovykla!

Vasara atneša ne tik palankų orą, bet ir daugelį 
pasiilgtų dalykų, kaip prinokusius vaisius, uogas, 
įvairiausias daržoves. Gerai planuojant iškylą, šių 
skanumynų nereikia kartu vežtis, nes pakelėje randasi 
ūkininkų, kurie mielai parduoda šviežius produktus 
pigesne kaina. Svarbu turėti reikalingas priemones 
maistui gaminti, o nakties poilsiui - miegmaišį ir lengvą 
palapinę. Tai praktiškas pasiruošimas vasaros stovyklai. 
Kalbant apie šviežias daržoves ir dažnai tiesiai nuo 
medžio nuskintus vaisius, ar gali būti kas skanesnio ir 
sveikesnio, kaip sultingas obuolys ar kriaušė? Skautams 
ir skautėms pravartu pamatyti, kaip laukuose auga javai 
iš kurių savu laiku bus kepama duona...

Iškylos vietoje įsikūrus, pavalgius, sutvarkius 
laužavietę, dar vienas, kitas pamėgins užtraukti 
skautišką dainą, o dažnam jau ir akys merkiasi... Miegas 
tikrai bus saldus. Jeigu koks uodas ir sugalvotų įkąsti, 
ko gero nei nepajusite, nes miegoti gryname ore tikrai 
puiku! Išvykstant palikite savo iškylos vietą tvarkingą, 
kas žino, gal ir kitą kartą panorėsite ten iškylauti...
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PLAUKIAM BAIDARE 
UPELIU PER MIŠKĄ
pr.s.v.s.Romas

Skautas gamtos draugas. Gamta - skautų 
namai. Kuo daugiau laiko praleidi gamtoje, tuo daugiau 
su ja susigyveni, ją pažįsti ir pamatai kokia ji yra įdomi, 
paslaptinga, o kartais ir klastinga, gąsdinanti.

Ne vieną kartą iškylavome ar plaukėme upe 
baidarėje. Dažniausiai pradedam esant geram orui, bet 
visada galime būti užklupti perkūnijos su lietum ir 
dideliu vėju, ar kokia kita netikėta kliūtis gali 
pasitaikyti. Viskam turim būti pasiruošę, nes gamta 
negarantuoja kokia ji bus.

Nors aš jau buvau pagyvenęs skautas vytis ir 
nekartą vistiek miške paklydęs ir skautaudamas, ir 
grybaudamas, ši mano planuota iškyla su mano skaute 
žmona Milda ir dviejų su puse metų sūnum Arvydu, 
neatrodė kaip Kolumbo kelionė ieškant naujų žemynų... 
Nepasiėmėm nei bačkos silkių, nei vandens, nei 
žemėlapio. Turėjome gerą, patikimą brezentinę baidarę, 
kuri mus niekada nebuvo apvylusi. Trumpam ir 
įspūdingam pairklavimui laukų ir miškų upeliu, be 
krioklių ir užtvankų, nieko daugiau nereikia. Nereikėjo 
nei tuntininko palaiminimo.

Šiltas, gražus liepos mėnuo Wisconsino kaime. 
Upelis negilus, nuo tilto matom kaip virš žvyruoto 
dugno nardo žuvelės, krantai apaugę krūmais ir 
dideliais medžiais. Kai kurie medžiai, upės vandens 
išplautomis šaknimis, palinkę link vandens, lyg 
stebėdami kokios ten žuvys slepiasi, laukdamos grobio 
praplaukiant.

Liepos mėnesį dienos ilgos, saulė leidžiasi vėlai, 
tai grįžti namo vakarienei pas ūkininką 7 vai. vakare 
turėsim užtektinai laiko. Pirmi sėdėsim prie stalo. 
Mums reikia lėtai nuplaukti tik penkias mylias iki tilto 
miške, prie kurio, sutartu laiku, susitiksim su draugais, 
laukiančiais mūsų automobilyje.

Plaukiant upe gi nepaklysi; vanduo teka viena 
kryptimi - kažkur nenuneš. Nereikia nei rūpintis, nei 
galvoti.

Mano tėvelis nuplaukė nuo Kauno iki 
Smalininkų, savo tėviškės, baidare per vieną dieną. Aš 
manau, kad tai buvo bent 100 kilometrų kelionė. Prie 
baidarės jis turėjo mažiuką motoriuką. Tėvelis buvo 
geras plaukikas, jis galėjo panerti po garlaiviu Nemune 
ir išlįsti kitoje pusėje, o aš - tik plaukti moku. Sesė Milda 
tai mokėjo ne tik valandomis plaukti, bet ir nardyti, nors 
ir ne Palangoje augus. Man atrodė, kad ji vandeny 
neskęsta...

Su tokia įgula - jokios baimės nei mudviem, nei 
sūneliui. Upelis negilus ir tik 10 metrų pločio. Tai ne

Milda Povilaitienė su vaikučiais Montello upėje, Wisconsine, 1969 m.

Pere Marquette upė netoli Rako stovyklavietės. Ta daug 
gilesnė ir pavojingesnė.

Švilpaudami sulipom į baidarę, tik su 
maudymosi kostiumais, paukšteliams čiulbant. Kaip ir 
kiekvienas karo generolas, kuris turi žinoti geografinę 
padėtį, kliūtis, žygio priešus, taip ir aš pasiteiravau 
vienoj iš dviejų kaimelio smuklių, kaip tas upelis atrodo 
per miškus ligi to tilto, kur baigsim kelionę. “No 
problem” - greitas atsakymas. Negi dar žiūrėsi į 
enciklopediją. Plaukiam!

Pradžia gera. Medžių šakos aukštai virš 
vandens. Štai, pažįstamo lietuvio ūkininko žemė, prie 
upelio ganosi karvutės, laksto palaidos vištos, atidaros 
daržinės durys. Plaukiam tolyn.

Įplaukėm į mišką. Truputį tamsiau, didesni 
medžiai, kvepia grybais, krantai statesni. Plaukiam 
gilyn. Oras vėsesnis. Kaip gerai - nereiks tiek 
prakaituoti irkluojant. Dabar jau atgal negrįši, per toli 
nuplaukėm. Srovė švelniai neša baidarę.

Ką aš matau?! Virš vandens guli didelis medis, 
kaip vartai į stovyklą. Šaknys vieną galą laiko aukščiau, 
viršūnė vos virš vandens. Lendam per apačią. 
Atsigulėm, pralindom. Arvydukas juokiasi, o man visai, 
nejuokinga...

Plaukiam tolyn, gilyn į mišką. Darosi dar 
tamsiau. Nu, žinai! Kur trumpa, ten trūksta! Vėl rąstas 
skersai upės, truputį po vandeniu - nepraplauksim. 
Reikia išlipti ir kaip nors perstumti baidarę su Milda ir 
sūnum per viršų. Iškišau koją pro baidarės šoną - 
nepasiekiu dugno. Neriu į vandenį. Gerai, kad neturėjau 
fetros, nebūčiau pasivijęs sriauniam vandeny... Sūnelis 
nekreipia dėmesio į nesekmes ir Milda nešnairuoja, 
nepriekaištauja. Plaukiam tolyn.

Prasideda blogas sapnas... Vėl medis skersai 
upės. Didelis, storas, nepajudinamas. Vanduo po apačia 
gilus. Vanduo yra galingas - paviršių užtvenkei, lenda 
pro pačią ir išrausia dugną. Bet, kas iš to, kad aš tą 
žinau? Reiks iškelti baidarę į gana aukštą krantą. Milda 
tuo metu laukėsi šeimos prieauglio, bet vistiek reiks 
sunkiai kilnoti, nėra išeities. Ant kranto dilgėlių miškas 
man virš galvos. Tankios, viena šalia kitos. Švaistausi
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irklu, kaip su kardu. Aš gi - generolas... Išguldžiau 
dilgėles, išlaipinau Mildą su Arvydu, tada tempėm abu 
baidarę į kalną ir nešėm krantu kiton užtvankos pusėn. 
Temsta. Naktis uodams - vakarienės metas, o mes 
pusplikiai. Sūnelis ramus. Aš - išbalęs. Gerai, kad jau 
tamsu, tai niekas nemato.

Du kart pasispyrėm irklais pirmyn. Spėkit, kas 
dabar? Vėl rąstas, truputį po vandeniu. Aš stumsiu 
baidarę per viršų. Pusę perstūmiau, baidarė užstrigo per 
patį vidurį, svyruoja, kaž kas “trakšt” grindyse. Lūžo 
grindų balkis. Čia ne baidariavimas, čia, kaip estafetė 
per kliūtis. Tamsu. Kur mes esame? Kur tas tiltas? Prie 
upės nėra ant kranto stulpelių su užrašytais nuotoliais... 
Tais laikais mobilių telefonų nebuvo. O jei ir būtų buvę, 
tai kelis kartus išmaudyti kažin ar būtų veikę.

Draugai laukė ant tilto ir triūbino, bet mes 
negirdėjom, buvom per toli. Laikas bėga. Jau 10-ta 
valanda vakaro. Galų gale, štai tiltas! Prisiminiau tik 
pirmą skautų obalsio dalį - Dievulį! Tėvynei ir Artimui
- vėliau.

Viskas gerai baigėsi. Arvydas buvo mieguistas, 
bet patenkintas ir ramus. Ką jis galvojo apie savo tėvus
- vienas Dievas žino. Milda sekantį rytą nesiteiravo dėl 
advokato - tai irgi gerai. Tą rytą išvaliau baidarę, pilną 
dilgėlių, šakų, smėlio ir varlių, bet nei vienos gyvatės.

Tą pačią dieną, po kelionės, pasiteiravau antroj 
kaimo smuklėj apie tą Montello upelį. Sakė, kad yra 
perplaukiamas tik anksti pavasarį, kai būna labai 
patvinęs. Visgi reikėjo tos enciklopedijos...

SKAUTAI LIETUVOJE

Lietuvos Skautijos Tautinė stovykla "Legenda tęsiasi"
Lietuvos skautijos tautinė stovykla “Legenda tęsiasi” bus 
atidaryta 2008 m. liepos 12 d., šeštadienį, ir vyks iki liepos 
20 dienos, sekmadienio.

Tautinė stovykla vyks 45 hektarų ploto Astravos saloje, 
esančioje Duburio ežere, Zarasų rajone, Šiaurės rytų 
Aukštaitijoje.

Stovykloje įsikurs pastovyklės, kuriose pagal amžiaus 
grupes su savo vienetais gyvens skautai ir jų vadovai. 
Stovyklavietė - atviras laukas, apjuostas miško juostos ir 
ežero. Joje bus įrengti tualetai, dušai, vandentiekis, atliekų 
rūšiavimo aikštelės. Stovyklavietėje veiks jūrų skautų 
uostas, specialybių kaimelis, informacijos centras. 
Stovykloje galimybių krauti mobiliuosius telefonus nebus. 
Maistą bus galima gaminti tik su dujinėmis viryklėmis arba 
ant pakeliamų laužų. Naudoti elektros generatorius 
pastovyklėse bus draudžiama, todėl elektra stovykloje bus 
tik numatytose programos vietose.

Į stovyklą atvykstama tik su savo skautų vienetu ir jo 
vadovais. Kiekvienas vienetas kelionę planuoja ir apsimoka 
savarankiškai. Informaciją kaip atvykti į stovyklą rasite 
www.legenda-tesiasi.lt

Visi skautų vienetai atsiveža visą savo stovyklavimo įrangą 
(palapines, virves, virtuvės ir kitą įrangą). Stovyklavietėje 
bus parūpinta medienos laužams, maisto gamybai ir 
įrengimų statymui.

Visi dalyvaujantys bus apdrausti. Daugiau - mūsų 
tinklalapyje.

DALYVIAI - Dalyvaus Lietuvos skautijos nariai, išeivijos 
lietuviai skautai (Lietuvių skautų sąjunga), svečiai iš 
užsienio skautų organizacijų, suaugę savanoriai. Jauniausi 

dalyviai - jaunesnieji skautai, vyriausi - vyresnieji skautai. 
Dalyviai įsijungs į programą pagal amžiaus grupes. 
Tinklalapyje STOVYKLOS PROGRAMA pateikiama 
informacija apie kiekvienos pastovyklės programą.

Stovyklos mokestis iš užsienio atvykusioms svečiams, 
dalyvaujantiems programoje, yra 350 litų (registruojantis 
iki gegužės 1 d.). Tikslios sumos ir sąlygos pateikiamos 
tinklalapyje Dalyvio mokestis. Į dalyvio mokestį įeina: 
maitinimas, stovyklos programa, stovyklavietės paslaugos, 
stovyklos emblema, dalyvio knygelė, pažymėjimas.

STOVYKLAVIETĖ
2008 metų tautinės stovyklos vieta pasirinkta 

Šiaurės rytų Aukštaitijoje, Zarasų rajone, istorinėse sėlių 
žemėse. Skautai įsikurs 45 hektarų ploto Astravos saloje, 
esančioje Duburio ežere. Šio ežero keturios salos užima 
beveik trečdalį viso telkinio ploto. Duburio ežero plotas yra 
151 hektaras, o salų - 47.1 hektarai. Ežeras priklauso 
Duburio hidrografiniam draustiniui, kurio plotas yra 370.0 
hektarų. Draustinis įsteigtas 1988 metais ir saugo unikalios 
konfigūracijos Duburio ežerą su apyežerių.

Saloje yra įsikūrusi privati turistinė stovyklavietė 
“Pas močiutę”, kurios savininkai, ūkininkai, nebe pirmus 
metus bendradarbiauja su Lietuvos skautijos skautais. 
Remdami aktyvų jaunimą, jie ir šiais metais mus pakvietė 
įsikurti nuostabiame gamtos kampelyje.

Į salą galima patekti vieninteliu sausumos keliu, 
nusileidus nuo žvyrkelio, bevinguriuojančio nuo Zarasų- 
Rokiškio plento. Sala pakankamai didelė, kad joje tilptų 
didžiulė stovykla, todėl didžioji programos dalis vyks saloje. 
Didžiulius ir siaurus pievų plotus iš visų pusių supa 
miškeliai ir ežeras. Saloje gausu vandens šaltinių, pelkėtų 
pievų, ąžuolų giraičių ir tankių nendrynų.

(Pranešimas gautas 2008 m. balandžio mėn. Red.)
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PAŠTO DĖŽUTĖ

Sveikinimai iš Ely, Minnesota, kur šį vakarą girdėjome staugiančius laisvus vilkus ir matėme 
10,000,000 žvaigždžių!! Šeštadienį skrisime mažais lėktuvais ir bandysime pamatyti 
laisvus vilkus bei briedžius.

Brolis Tomas D.

Aš perskaičiau visą Sausio-Vasario "Skautų aidą”. Nepaprastai geras.
Siunčiu auką Jums padėti. Taip pat įdedu nuotrauką - dvi sesutės skautės - sesė Nijolė ir 
sesė Elena, kai buvom jaunos ir gražios, o dabar...

Nijolė Kaveckienė

Nieko geresnio neradau iš kelionės Montello upeliu, nes nebuvau pasiėmęs aparato šiai 
"istorinei” kelionei, vykusiai veik prieš 30 metų... Fotografų gvardija mus tada nelydėjo, nes 
nežinojo, kad fotografijos kada nors pateks į pasaulinį “Skautų aido" žurnalą!

Sesėms aidininkėms teks pasitikėti senelių pasakojimais iš senų laikų. Budėkime!

s.p.s.v.Romualdas P.

Hartfordo sesės ir broliai “išvežė” dar vieną Kaziuko mugę, kuri, kaip paprastai, praėjo su 
pasisekimu. Jau virto tradicija, kad dalį pelno - 50.00 dol. skiriame “Skautų aidui”.

Džiaugiamės, kad jis darosi vis įdomesnis. Šių metų pirmas numeris buvo ypatingai 
geras.

Sveikiname “Skautų aidą” 85 metų jubiliejaus proga ir džiaugiamės, kad per tiek metų 
vis atsiranda sesių ir brolių, kurie šį nelengvą darbą dirbo ir tebedirba.

Garbė Jiems ir tikras skautiškas ačiū!
Hartfordo skautų ir skaučių vardu -

Sesė Danguolė Banevičienė
Maria Pappas

Cook County Treasurer

March 25,2008

Ms, Sena ^antikas 
Skautu Aidas 
580 E. Park Ave, 
Elmhurst, IL 60126

Dear Bena:

Please accept my congratulations as you celebrate the 85~ anniversary of your 
publication Skautu Aidas.

Your community is better for the service you provide it Bringing a publication 
such as yours is done only by overcoming groat challenges - and by possessing 
a great com mitment to toe mission,

Because of your commitment, your community maintains its heritage and, 
therefore, its identity. The value of your service simply cannot be estimated 
except to describe it as immense and vital.

In serving your audience you strengthen our entire comhkihity, J honor your 
service and wish you ail the best for a long and productive future.

Cook County Treasurer
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