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□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□D

PATAISA
S. m.vasario mėn. “Skautų Aido” Nr. 2 - 4 pusi, 

norime pataisyti klaidą.
Skautų ugniagesių d-vę Kaune 1934 m. Įsteigė 

ne Pranas, bet Jonas Mašiotas.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□D
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DAINŲ IR PASAKŲ 
PUOSELĖTOJA

Jei garsioji Lietuvos auklėtoja ir rašytoja 
Marija Pečkauskaitė, slapyvardžiu - Šatrijos 
Ragana, mokėjo tiek daug pasiaukoti ken
čiančiai lietuviškai liaudžiai, tai čia, be abejo, 
didelis jos motutės nuopelnas. Rašytojos 
motina, tėvų pavarde - Stanislava Šniukštaite, 
jaunatvėje svajojo įstoti į gailestingųjų seserų 
vienuolyną ir atsiduoti tik artimo meilės dar
bams, bet aplinkybės ją privertė kitaip ap
sispręsti. Sukūrusi šeimą,rašytojos motina 
daug turėjo progų gera daryti. Apie ją 
knygoje "Gyvenimo menininkė" skaitome:

- Religiją ji vertino kžip gyvenimo saulę, 
ir visokius kentėjimus bei vargus pakeldavo 
su tikrai krikščioniška dvasia. Tai buvo kan
trybės ir savęs išsižadėjimo moteris, visa
dos, visiškai sutikusi su Dievo valia . . . 
Trokšte troško dirbti ir aukotis rusų paverg
tai tėvynei. St. Pečkauskienė buvo tvirtai 
įsitikinusi, kad žmogus tuomet tegali būti 
tikrai naudingas tėvynei, kai yra subrendęs 
savo tautos kultūroje. Svetimų kultūrų turtai, 
renkami jo iš visur, turi lyg grūdai, kristi į 
savą žemę. "Dėl to stengiuosi, - rašė 
Mar. Pečkauskaitės motina, - kad mano 
vaikai kuo daugiausia girdėtų, mokėtų, dai
nuotų mūsų žemaitiškų dainų, girdėtų pasakų, 
padavimų."

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□D

- Kas aš esu ir kuo galiu tikėtis būti, 
už viską esu dėkingas savo motinai, - yra 
pasakęs LINKOLNAS.

Žaisk, vaikuti, mažytėli,
Kol linksma širdelė,
Kol mamytė ir paguldo, 
Ir mamytė kelia.

Kai į saulę pasižiūriu, 
Vakaro saulužę, 
Man ji primena kaip gyvą 
Mylimą mamužę . . .

VYTĖ NEMUNĖLIS

E kun. J. Prunskio knygos MOTINA
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8«llff if ORANOUTANAI
Taip — orjingutanai — ne orangutangai, nes Borneo 

stflos gyventojų kalboje orang — miškas, ut — žmogus. 
Žodžiu, ši diddžiųjų beždžionių rūšis lietuviškai 
vadintųsi — miškiniais. Jei norėtumėte apie tuos 
miškinius daugiau sužinoti, skaitykit knygą “Reflections 
of Eden” (“Rojaus atspindžiai”), parašytą pasaulinio 
masto mokslininkės, antropologės-primatalogės, vienos 
iš trijų įžymiųjų beždžionių tyrinėtojų, lietuvės Birutės 
Galdikaitės. Tai nepaprastai įdomi knyga (gaila, kad dar 
neišversta I lietuvių kalbą, kaip nepaprasta ir įdomi jos 
autorė.

Karo audrų iš tėvynės išblokšta Galdikų šeima per 
Vokietiją, kur gimė Birutė, pasiekė Kanadą. Ten 
Birutė praleido vaikystę. Nuo mažens ją domino gamta, 
ypač miškai, ir gyvuliai, ypač beždžionės. Nuvykusi 
studijuot į Kalifornijos universitetą, Birutė susipažino su 
garsiuoju mokslininku, pirminio žmogaus pėdsakų 
ieškotoju paleoantropologu prof. Louis Leaky bei jau 

.pagarsėjusiomis šimpanzių ir gorilų tyrinėtojomis Jane
Goodalln'ir Dian Fossey.

^ie mokslininkai paskatino Birutę tyrinėti mažai 
pažįstamus orangutanus, kurie jau pradeda išnykti, nes 
džiunglių medžiai, kuriuose jie gyvena, kertami 
statyboms ir popieriaus gamybai.

Ir taip Birutė iškeliavo į tolimą džiunglėmis 
apaugusią, mažai apgyventą Borneo salą (kur Dyak 
gentis dar 19 a. buvo žmogėdros) tyrinėti 
“miškinius”.Jai daug padėjo jos vyras, taip pat didelis 
gamtos draugas.

Ilgus metus jie gyveno pašiūrėje be sienų, 
nesibaigiančiame karštyje, peršlapę nuo kasdieninio 
lietaus, sukandžioti uodų, sugelti nuodingų vabzdžių, 
apnikti kraują siurbiančių dielių, jipie 20 mylių nuo 
artimiausio miestelio, plaukiant upe.

Tačiau Birutė mylėjo džiungles, ir tuos 
beišnykstančius raudonplaukius orangutanus, kurie jai 
buvo tartum vaikai. Ji vaizdžiai, su humoru aprašo šių 
beždžionių gyvenimą: jų maitinimąsi, jų miklumą 
medžių viršūnėse, kai kurias jų, žmogiškas 
savybes. Ypač įdomu skaityti apie mažus oragutaniukus, 
kurie elgiasi, kaip išdykę ir išlepinti vaikai.

Birutės tyrinėjimų ir pasišventimo dėka, Borneo 
valdžia paskyrė didelį draustinį orangutanams ir 
sugriežtino įstatymus, kurie draudžia šiuos žvėris 
medžioti, pardavinėti, bei laikyti privačių namų 
nelaisvėje kaip “pets”.

Praleidusi Borneo džiunglėse net 20 metų 
betyrinėdama orangutanus, Birutė pamėgo tokį 
gyvenimą. Borneo tapo jos antra tėvyne. Į Kanadą ir 
JAV-bes ji atvyksta tik su paskaitomis, kaip 
antrapologijos profesorė ir Tarptautinio Orangutanų Fondo 
pirmininkė. Sesė Nijolė
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Orangutanas
Birutė Galdikaitė

Birutė su orangutanu

ORANGUTANAS (Pongo pygmaeus), 
žmoginių beždžionių šeimos beždžionė. 
2 porūšiai: Kalimantano . (P. p. pyg
maeus] ir Sumatros . (P. p. abelii], Pa
plitęs Kalimantano ir Sumatros salų 
tropiniuose miškuose. Kūnas 130—140 
cm dydžio, patelės masė ~40 kg, pati
no ~ 100 kg (nelaisvėje nutunka iki 
200 kg); Kalimantano \ stambesnis už 
Sumatros Plaukai ilgi, šiurkštūs, 
rausvi. Veidas plikas, platus. Ausys 
mažos. Sėdimųjų trynių nėra. Rankos 
labai ilgos. Plaštaka didelė. Nykštys 
menkai išsivystęs. Kojos trumpos. Pėda 
siaura, su ilgais pirštais. Karstosi me
džiais. Ant žemės vaikščioja keturio
mis. Nakčiai rengia guolius medžiuose.

Little, 

Brown 

and Co. 

leidinys Birutės sūnus su orangutanais

Minta medžių vaisiais, paukščių kiau
šiniais. Jauniklis 3—4 metus maitina
mas pienu. gyvena 30 m. Nykstan
tis. Saugomas įstatymų..
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Kalėos!... Ir kas-jų nelaukia, kas apie jas nesvajoja. 
Mažeikiečiai skautai nutarė jas atšvęsti savaitę anksčiau. 
Pasikvietė brolius ir seses iš Klaipėdos’ Šiaulių ir 
Kuršėnų. Žemaičiai būtų ne žeamaičiais, jei nenorętų 
savo jėgų išbandyti. Tad Mažeikių broliai, pasiėmę į 
pagalbą krepšinio kamuolį, metė iššūkį klaipėdiečiams. 
Šie, pagal visas taisykles, iškvietė įžūliuosius į 
dvikovą. Na ir prasidėjo varžybos: skraidė kamuolys, 
žaidėjai ir ... teisėjas. Tačiau nepaisydami smūgių iš 
kairės ir iš dešinės, mažeikiečiai sugebėjo įveikti 
klaipėdiečius. Tada savo laimę išbandė sesutės. Paskelbė 
taikliosios rankos konkursą. Mis Taikliąja ranka tapo 
sesė iš garbingos: Mažeikių “Šatrijos Raganos” dr-vės.

Išbandę savo jėgas ir patenkinti mažeikiečiai pakvietė 
svečius užkąsti. Valgykla buvo griozte užgriosta 
sumuštiniais Kampe, kaip puotos pasididžiavimas 
stoVėjo didžiulis puodas su keliasdešimt arbatos 
pakelių, įmerktų į vos drungną vandenį.Na ir prasidėjo 
puota. Nesikuklino nei svečiai, nei šeimininkai. O ką 
bekalbėti apie seses Ingridą ir Olgą! Po kalėdinės 
vakarienės visi patraukė į salę. Ten turėjo įvykti proto,

Mažeikių skautai vaidina

sąmojingumo ir išradingumo varžybos, žemaičiuose 
vadinamos LIK’u. Trys komandos: Mažeikių 
“Vaiduokliai”, Klaipėos “Kaliniai” ir Kuršėnų 
“Cukriukai” pasiruošė ilgai ir atkakliai kovai. Komisijos 
vietas užėmė dar tebekramsnojančios sesės Ingrida ir 
Olga, Kuršėnų atstovė s. Jūratė ir palangiškė Jurga. 
Komandoj turėjo prisistatyti, įveikti kelias rungtis, 
reiškėsi vaidyboje, demonstravo muzikinius sugebėjimus 
ir t.t. Kapitonai rodė savo šaunumą žodžių dvikovoje. 
Deja, mažeikiečiams čia sekėsi kur kas blogiau. Pirmą 
vietą ir tortą pasiglemžė klaipėdiečiai. Viena laimė, kad

Klaipėiečiai dalyvauja estafetėje

jų gera širdis ir pilni skrandžiai neleido nepavaišinti 
graudžiai į tortą bežvilgčiojančius pralaimėjusius ir 
žiūrovus.

O paskui prasidėjo šokiai. Ir čia klaipėdiečiams 
nebuvo lygių. Greitai jų parodytu žingsnęliu šoko visi 
skautai, o apačioje besėdintieji gaudė nuo lubų 
bekrintančius tinko gabalėlius.

Taigi nepaisant apgadinto mokyklos inventoriaus, 
nusiaubtos valgyklos, supliuškusių krepšinio kamuolių, 
Kalėdos praėjo puikiai. Kas jau kas, bet žemaičiai moka 
linksmintis iš širdies. Sesė §jgj|a Daukantaitė Vertinimo komisija
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Marijampolės Marijos Pečkauskaitės 
skaučių - skautų draugovė

Prabėgus vasarai, praleidus linksmas diens 
bestovyklaujant ir vėl pradėjome rinktis sueigoms. 
Rudens ir žiemos mėnesiai yra išnaudojami patyrimo 
programų išėjimui ir pasiruošimui vasaros 
stovykloms. Dėl vadovų ir laiko trūkumo, draugovės 
sueigas darome maždaug vieną kartą į mėnesį, o 
skiltys sueigas ruošia daug tankiau. Malonu stebėti, 
kad skautų-skaučių skaičius auga.

Ir šiais metais mūsų draugovė atšventė kūčias. 
Turėjome ir svečių. Keturias seses iš Kauno. Gražiai 
paminėjome vasario 16, Nepriklausomybės 
paskelbimo šventę. 11 vai. išklausėme šv. Mišias, 
kurias atnašavo draugovės dvasios vadas kun. 
Montvila. Po pamaldų aplankėme karių kapus, 
uždegėme jų prisiminimui žvakutes, padeklamavome 
patriotinį eilėraštį ir pasimeldę grįžome į “Carito” 
valgyklą užbaigti šios garbingos dienos paminėjimą.

Nebuvo užmiršta ir kovo 11-ta, suteikusi Lietuvai 
Nepriklausomybės tęstinumą. Sueigą pradėjome šv. 
Mišiomis, dėkodami Dievui, kad jis suteikė drąsos ir 
ryžtingumo asmenims, i išdrįsusiemsr pasiskelbti 
nepriklausomais.

Sesė Jolanta Asijavičiutė,

Rudeninė iškyla
Šaltoką 1994 m. spalio 22-osios rytą “Lin

ksmųjų Blyksnių” draugovė išbildėjo į Medinin
kus paiškylauti. Daugumai iš mūsų tai buvo pir
ma, bet tikrai nepaskutinė, iškyla ir žadėjo 
begales įspūdžių. Oras buvo vėjuotas ir žvarbus, 
bet mes nuo jo pasislėpėme vietinėje mokyklo
je.

Jau pirmą dieną patyrėme daug įspūdžių. 
Įsikūrę ir apžiūrėję didingos pilies nemažiau 
didingus griuvėsius, 5 km smagiai žygiavome 
muitinės link: iš pradžių murmėdami “kairę, 
kairę, viens, du, trys...”, kai pabodo, užtraukė
me “Ei, Lietuvos kareivėliai” ir “Eins, zwei, 
polizei...”, o kai ir tai atsibodo, šūkaliojome. 
Žinoma, pakeliui aplankėme kapinaites. Grįžę 
nuėjome į bažnyčią, kur po vakarinių pamaldų 
visi sukopėme pasidomėti vargonais, keletas iš 
to džiaugsmo net koncertą surengė. Diena pra
bėgo nepastebimai. Atėjo naktis, bet miegoti 
nesinorėjo. Keli iš mūsų bežaisdami taip įsi
smarkavo, kad teko juos raminti. O palys ra
miausi (tikros avelės) buvo ištempti į naktinį 
žygį ir pabraidžiojus bei palaipiojus buvo paž
enklinti geltonai.

Antroji diena buvo namažiau judri: tik akis 
prakrapštę, žaidėme krepšinį, vėliau užsikorė- 
me ant Juozapinės kalno, dalyvavomejv. mišio
se ir be ypatingų nuotykių grįžome namo.

Labiausiai mus nustebino vietinių gyventojų 
svetingumas. Ypatingai esame dėkingi Medi
ninkų klebonijai ir broliams vienuoliams pran
ciškonams, pagelbėjusiems mums ruošiant mai
stą. Br. Giedrius Žaibas
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rasikalbėkinj, vs-Llada RUBienlenė 
0ieve

Dieve, su mama susipykstam, 
kai jos neklausau, 
nes ji visą laiką sako, 
ką turiu daryti.
Man nusibosta jos klausyti...
Puikiai žinau, kad man nori gero. 
Taip, kaip ir Tu, mane labai myli. 
Ačiū už mamą ir jos meilę, Viešpatie.
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Tšdas Miniotas

Tęsinys

Atplaukėme į Naujosios 
Zelandijos sostine Velington. Tai 
labai gražus miestas iš visų pusių 
apsuptas kalnais.

Plaukiant į Uklendą pagavome 
pirmą žuvį savo kelionėje. O 
paskui pagavome tris tunas.

Uklendo lietuviai mums parodė 
didžiausią geizerį Naujojoje 
Zelandijoje. Pakeliui matėme 
daugybą avių. Čia gamta labai 
graži.

Toliau jeliavome į Fidži salas. 
1500 jūrmylių nuplaukėme nėr 
aštuonias dienas.

irejti

>< NAUJOJI ZELANDIJA

i,£ 100 9 >9° 200^cm
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N. Zelandijos herbas ir vėliava
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Fidži sostinėje luvoje visą laiką 
lijo, nes ten pati lietingiausia salos 
vieta. . Išnuomavę automobilį 
apvažiavome beveik visą salą. Iš 
čia plaukėme į Tongos sostinę 
Kukuolofą.

Kukualofoje gyvena tiktai 
tongiečiai ir jie vilki sijonais. 
Turistų agentūros kieme prie 
stulpo su lentelėmis rodančiomis 
visas pasaulio šalis, prikalėme 
lentelę “Vilnius” Tam reikėjo 
gauti turizmo ministerijos leidimą

Bus dauaiau

Kammfja 
/ Nrt^onai.

Pietų
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Fidži herbas ir vėliava

1668

Skailmenimis pažymai 
statistiniai rajonai

Norllendas 
Centrinis Oktendas 
Pietų Oklendas- 
Plenčio įlanka 
Taranakis 
Rytų krantas 
Hoko įlanka 
Martboras

2

Maorlų susirinkimo namas N. Zelandijoje
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(Ptisii didžioji scim i

“80 s Wonder Night” stovyklojeAUSTRALIA

’ Šiais mėtais Australijos rajono 
stovykla įvyko Adelaidės kalnuose 
“Lufha Park” stovyklavietėje. Į šią 
stovyklą atvyko apie 90 skautų ir 
skaučių iš visos Australijos: 
Adelaidės, Brisbones, Canberos, 
Sydnejaus ir Mėlboumo. Stovykla, 
kuri buvo pavadinta “Aušros 
stovykla”. Stovyklą organizavo 
“Vilniaus” .tunto tuntininkas 
Antanas Pocius. Jam padėjo 
adjutante Nada Dundaitė.

Stovykla prasidėjo sausio 2 po 
Lietuvių Dienų ir tęsėsi 6 dienas. 
Per šias dienas niekas neturėjo 
laiko nuobodžiauti. Visi skautai ir 
skautės buvo suskirstyti į 7 grupes.

Užsiėmimai buvo įdomūs ir 
pritaikyti visokio amžiaus 
skautams. Vyresnės skautės ir 
vyCiai pravedė daugumą 
užsiėmimų. SveCiai taip pat 
prisidėjo. Buvo mokoma T 
marškinių dažymo, mazgų, juostų 
audimo, stovyklavimo ir kitų 
skautiškų dalykų.

Nors ir buvome labai užimti, bet 
pakako laiko vieną dieną nuvykti į 
pajūrį. Nors buvo vėsu ir 
debesuota, bet kelionė visiems 
patiko.

Svečių diena buvo 
“nešvariausia”, nes visi praėjo 
“komando course”. Lietuviškai 
geriausiai galima būtų pavadinti 
purvo, miltų ir molio baseinu. Mus 
ištepė ir mes turėjome lipti 
virvėmis į kalnus ir voliotis purve. 
Apsiplovimui net šilto vandens 
pritrūko.

12

Vėliavos 
nuleidimas
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TORONTO
KAZIUKO MUGĖ
Kaziuko mugė š.m. kovo 5 d. 

buvo švenčiama gražiai papuoš
tose Prisikėlimo parapijos 
salėse. Salių papuošimų mintis 
— „Gamta”.

Draugovėms prie paviljonų iš
sirikiavus, tuntininkas s. M. 
Rusinas pakvietė tuntų dvasios

Jaunesniųjų skautų,-čių chorelis, vadovaujamas N. Benotienės, š.m. vasario 5 d. gieda šv. Mi
šiose Lietuvos Kankinių šventovėje, Toronte, „Rambyno” ir „Šatrijos” tuntams švenčiant Lietu
vos Nepriklausomybės šventę.

vadovą — kleboną s. kun. Au
gustiną Simanavičių,OFM, Ka
nados rajono vadą jps. R. Sriu- 
biškį ir rajono Seserijos ats
tovę ps. J. Batūrienę atrišti 
juostų mazgus — atidaryti 
mugę.

Po atidarymo, tuntininkas s. 
M. Rusinas pranešė, kad „Šat
rijos” skaučių tunto tuntininkė 
s. Vida Senkuvienė ir jos sūnus 
Aidas yra jau pasiruošę išvykti 
į Lietuvą pas vyrą ir tėvą vs.A. 
Senkų, buvusį „Rambyno” 
skautų tunto tuntininką. Su iš
vykstančiais „Rambyno” tunto 
vardu atsisveikino tunt. s. M. 
Rusinas, o „Šatrijos” tunto — 
t-kės pavaduotoja ps. I. Paškaus- 
kienė. Sesei Vidai buvo padėko
ta už gerą vadovavimą, palin
kėta sėkmės Lietuvoje ir įteikta 
dvi puokštės gėlių.

Po atidarymo ir atsisveiki
nimo su Lietuvon išvykstan
čiais, skautai ir skautės da
lyvavo šv. Mišiose, aukotose 
klebono, skautininko kun. Aug. 
Simonavičiaus,OFM, kun. E. 
Jurgučio,OFM, ir svečio kunigo 
iš Lietuvos. Giesmėms vadovavo 
muzikė s. Dalia Viskontienė ir 
muz. D. Radtke. Skaitinius 
skaitė vyr. skautė vsl. Indrė 
Viskontaitė. Aukas nešė tunt. s. 

M. Rusinas, vilkiukas ir paukš
tytė. Gražų pamokslą apie šv. 
Kazimierą pasakė kun. Edis 
Putrimas.

Po Mišių skautai ir skautės 
grįžo į sales ir maloniai aptar
navo gausius svečius. Lankyto
jai vaišinosi tėvų komiteto 
paruoštais lietuviškais valgiais. 
Nemaža eilė buvo ir prie skauti- 
ninkių,-ų laimikių stalo, kur 
visi bilietai buvo laimingi. Šiuos 
laimėjimus suorganizavo s. V. 
Grybienė. Birutės vyr. skaučių 
draugovė pasižymėjo rankdar
biais — juostomis ir lėlėmis. 
Gražiausiai papuošti paviljonai 
buvo skaučių, vadovaujamų 
vyr. skautės vsl. I. Viskontaitės 
ir skautų, vadovaujamų ps. R. 
Kalendros. Jie laimėjo pirmas

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□a

WORCESTER
KAZIUKO MUGĖ

Skautai ir skautės Worces- 
teryje savo tradicinę Kaziuko 
mugę ruošia š.m. balandžio 9 d. 

vietas ir gavo dovanas. Tiekimo 
skyrius, vadovaujamas ps. Alvi- 
no ir Silvijos Kišonų, aprūpino 
įvairiais skautiškais reikme
nimis. „Romuvos” stovyklavie
tės paviljone buvo priimama 
nario mokestis ir aukos. Visi 
paviljonai, nuo vilkiukių ir 
paukštyčių iki skautų vyčių, 
vyr. skaučių ir jūrų skautų,-čių 
puikiai atrodė.

Mugėje nuotaiką kėlė „Gin
taro” ansamblio orkestras, 
vadovaujamas T. Pabrėžos su 
smuikininke R. Milkiene, V. 
Ramanausku, M. Gabriu ir J. 
Karasiejumi.

Mugę aplankė LSS VS pava
duotojas vs. R. Otto. Buvo svečių 
ir iš Lietuvos.

M.

Maironio Parke, Shrewsbury, 
MA. Visuomenė kviečiama atsi
lankyti, pabendrauti su skau
tais ir skautėmis, papietauti, 
pasigėrėti ir įsigyti lietuviškų 
rankdarbių, gintaro papuošalų, 
išbandyti laimę įvairių laimikių 
loterijoje. Visi.kviečiami
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Laisvalaikiu dažnai turėdavome 
vandens kautynes. Visi bandė kitus 
sušjapinti patys1 išlikdami sausi.

Vakarais išdžiūdavome prie 
laužo. Laužavedė Šlitenytė visados 
visus linksmai nuteikdavo.

Vieną vakarą, vietoj laužo buvo 
“80’s wonder night”. Visi apsirengė 
su 1980-jų metų drabužiais. 
Melbourne Daina Tamašauskaitė ir 
Ben Žižys laimėjo prizus už 
gražiausius kostiumus ir šokius.

Vieną vakarą buvo klausimų 
naktis. Turėjome atsakyti į įdomius

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□C
GEDIMINO DRAUGOVĖS

IŠKILMINGA SUEIGA
Šeštadienį, sausio 28 d., Čika- Carauskas, Paulius Trimakas,

CHICAGO

gos Gedimino draugovės broliai 
suruošė iškilmingą draugovės 
su'eigą. Penki vilkiukai kan
didatai — Linas Aleksiūnas, 
Marius Andrejevas, Danius 

ir juokingus klausimus.
Stovykloje buvo įžodžiai. 2 

skautų, 6 prityrusių skaučių, 4 
prityrusių skautų ir 4 vyresnių 
skaučių,

Iš stovyklos visi grįžo pavargę, 
bet patenkinti. Stovykloje įgijo 
naujų draugų ir atnaujino senas 
draugystes. Dabar laukiame 
sekančios stovyklos

Skautė Daina Didžytė
Melbourne

ir Jonas Vaičikonis išlaikę 3-jo 
patyrimo laipsnio egzaminus 
gavo teisę duoti įžodį ir dėvėti 
raudoną kaklaraištį. Vilkiukus 
pasveikino ir jiems kaklaraiš

čius įteikė Gedimino draugovės 
draugininkas sk. vytis Andrius 
Panaras ir „Lituanicos” tunto 
tuntininkasj.ps. fil. dr. Marius 
Naris. Taip pat 7 broliai — Da
rius Aleksiūnas, Linas Mila- 
vickas, Jonas Genčius, Julius 
Griauzdė, Gintaras Rudis, 
Saulius Fabianovich ir Emilis 
Marčinskas, išlaikė II patyrimo 
laipsnio egzaminus ir įsigijo 
teisę dėvėti atitinkamą ženklelį.

Po sueigos oficialios dalies, 
mamytės, tėveliai, ir svečiai, 
susirinkę Jaunimo centro 
kavinėje, turėjo progos susi
pažinti draugovės adjutanto si. 
Dainiaus Dumbrio ir draugovės 
padėjėjų, psl. Pauliaus Genčiaus 
ir Gito Jameikio paruoštomis 
vaišėmis.

Tuntininkas brolis Naris ir 
susirinkę tėveliai džiaugiasi 
Gedimino draugovės veiklumu 
ir jos vadovų sugebėjimu pri
traukti ir sudominti skautybe

„Lituanicos” tunto Čikagoje „Gedimino” vilkiukų draugovės broliai ir vadovai. Iš k.: 1-je eil. 
— psl. Paulius Genčius, sk. vytis Andrius Panaras, Danius Čarauskas, si. Dainius Dumbrys, 
Marius Andrejevas, Gitas Jameikis. 2-je eil. — Saulius Fabianovich, Gintaras Rudis, Linas Mila- 
vickas, Jonas Genčius, Julius Griauzdė, Juozas Račiūnas ir Jonas Vaičikonis 3-je eil. — Linas 
Aleksiūnas, Paulius Trimakas, Emilis Marčinskas ir Darius Aleksiūnas

Nuotr. R. Aleksiūnienės
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„Aušros Vartų/Kernavės” skaučių tunto sesės rikiuojasi iškilmingai sueigai.

GRAŽI ŠVENTIŠKA TRADICIJA

savo namuką pagal asmenišką 
skonį. Žinoma, nebūtų smagu, 
jei nebūtų galima ir paragauti 
tų „papuošalų”, tai teko — tiek 
į burnytes, kiek ant namukų. 
Įdomu buvo stebėti kiekvienos; 
asmenišką puošimo talentą ir 
skonį. Buvo dar įdomiau stebėti 
kaip visos gražiai skautiškai ir 
draugiškai dalinosi saldainiais, 
idėjomis ir juokais.

Tėveliams atvažiavus , sesy
tės užbaigė namelius ir susikro
vusios likusius „papuošalus” iš
važiavo namo, prižadėdamos pa
likti namelius nepaliestus iki 
pačių Kalėdų. Deja, girdėjome, 
kad kažkokios „pelytės” ar gal 
„sesytės” tuos namelius po 
truputį graužė dar prieš 
Kalėdas!

Sesė Dana Mikužienė

Pasiruošimas šv. Kalėdom 
užkrečia visus — jaunus ir 
senus, o ypač mūsų „Aušros 
Vartų”/,,Kernavės” tunto 
„Dubysos” draugovės paukš
tytes.

Gruodžio mėnesio pirmą sa
vaitgalį, tuoj po pamokų litua
nistinėje mokykloje, visos 
paukštytės sulėkė į Jaunimo 
centro kavinę kur sesės Onutė 
Utz ir Larana von Braun jau 
buvo stalus padengusios ir 
skanius „papuošimus” paruošu- 
sios. Abi sesės prieš kelias 
dienas savo namuose „sukli
javo” sausainių namelius ir juos 
atvežė į Jaunimo centrą paukš
tytėms puošti. Visos paukštytės 
atsivežė po maišelį saldainių ar 
sausainių puošimui. Na, ir pra
sidėjo puošimo darbas! Sesė 
Onutė virtuvėje iš kiaušinių ir 
cukraus pudros plakė „klijus”, o 
sesytės į dubenėlius krovėsi įvai
rius saldainiukus, sausainiu
kus. Tepdamos saldžius klijus 
ant namukų, klijavo ir puošė

„Dubysos” dr-vės sesės puošia namelius. Iš k. — Nina Connolley, Lama 
Norkutė, Cyra Trėjo ir Tara Mikužytė.
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KAZIUKAS
CHICAGO JE
Sekmadienį, nubudęs žvilgte

rėjau per langą. Naktį snigo. 
Televizija ėmė gąsdinti, kad dar 
bus sniego ir lietaus, ir bus slidu.. 
Gerokai nusigandau. Kaip bus 
su Kaziuko muge? Ar išdrįs va
žiuoti tokiu oru? Nors važiuo
jant jau nebebuvo nei sniego, nei 
lietaus, bet gana slidu. Atva
žiavęs labai susimaišiau. Neži
nojau ar džiaugtis, ar liūdėti. 
Mat visos vietos užimtos ir: 
tenka važiuoti gerokai toli, kad 
rastum vietą automobiliui. Ge
rokai nepatogu ir liūdna. Bet ir 
linksma. Daug lankytojų. Reiš
kia pasisekė. Ir tikrai. Sunku 
prasigrūsti pro minią, o prie 
cepelinų ir koldūnų ilgiausios 
eilės. „ Valgius dalina jauni 
skautai, busimieji restoranų 
savininkai.

Mano stalo kaimynai nutarė 
pietus apvainikuoti kava ir tor
tu. Kaip sulietuvinti/tą tortą? 
Nesyarstėme. Nugužėjome į 
„Paukštyčių lizdą”. Ir tai buvo 
pats gražiausias vaizdas. Jau
nutės paukštytės, specialiomis 
prijuostėmis pasipuošusios, 
sukinėjosi ir akylai sekė, kur 
reikalingas jų patarnavimas. 
Dar nebaigus to torto, jau laukė, 
kad pašalinti nebereikalingą 
popierinę lėkštę. Tai būsimos 
geros žmonos. (Kad taip mūsų 
žmonos pasimokytų!)

Teko išgirsti pokalbį.
— Gaila, mugė neturi mugiško: 

garso. Reikėtų, kad kapela 
: grotų.

Ištempiau ausis. Gal paminės 
„Tauro Rago” orkestrą, kuris 
suteiktų tuos muginius garsus. 
Nepaminėjo. Supratau, kad tai 
žmonės dar neseniai buvoję tik-

iLSS Tarybos ir Pirmijos pirm. fil. vs. Kęstutis Ječius Čikagos skautijos.
Kaziuko mugėje. Nuotr. J. Tamulaičio

roję Kaziuko mugėje Vilniuje.
Gera pastaba. Gal reikėtų,, 

kad oras būtų pripildytas lie
tuviškų ir skautiškų dainų gar
sais. Kadangi „Tauro Rago” or-: 
kestras yra koncertinis tai, 
kažin, ar jam mugėje priderėtų 
groti. Bet šiais technikos laikais 
galima būtų panaudoti mecha
ninę muziką. Tepagalvoja kitų 
i metų mugės rengėjai.

Jeigu jau pradėjau su pastabo
mis. Tai dar viena! Ar reikal
ingi tie privatūs prekystaliai 
su visai skautiškai Kaziuko 
mugei neatatinkamais daly
kais? Juk skautiškos Kaziu
ko mugės pagrindas yra 
skautų darbai. Grynas 
komercializmas netinka eilę 
metų įsisenėjusiai tradicijai 
ir nuotaikai.
’Ar visi Kaziuko mugės ! 

pirkėjai supranta, ką jie gauna? . 
Jie paremia skautų veiklą. Įgija 
dirbinių, kurių prašmatniausio
se Krautuvėse negausi. Papuo
šia savo namus lietuvišku ats
palviu dvelkiančiais motyvais. 

Viską gauna labai žemomis 
kainomis. Ir pagaliau suteikia 
daug džiaugsmo mugės dirbinių 
gamintojams, virtuvės ir 
kavinių patarnautojams. Gal ir 
ne visai profesionaliai, bet kaip 
nuoširdžiai ir su kokiu entuziaz
mu!

Būriai lankytojų vaikšto, ap
žiūrinėja, perka. O mugės dar
buotojai jau galvoja apie atei
nančių metų mugę. Seka lanky
tojų nuotaikas ir planuoja ką 
galima bus padaryti, kad pa
traukti ir nustebinti lankytojus.

vs Vladas Vijeikis

SKILTININKŲ KURSAI
Skiltininkų kursus jaunie

siems Čikagos skaučių,-tų vado
vėms,-ams ruošia „Aušros 
Vartų”/,,Kernavės” tunto Mor
tos Zauniūtės vyresnių skaučių 
būrelis.

Kursai š.m. kovo 26 d. (šešta
dienį) ir balandžio 2 d. (sek
madienį) _
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Detroito skautuos Kaziuko mugėje, kovo 5 d. vykusioje Dievo Apvaizdos parapijos patalpose, prie 
skaučių darbelių prekystalio pirkėjų laukia darbščios „Gabijos” tunto sesės.

Nuotr. Jono Urbono

Prel. ps. Juozas Prunskis 
yra labai sužavėtas lietuviš
ka skautų spauda. Jis yra pasi
ryžęs rašančius skautus kiek
vienais metais apdovanoti atžy- 
mėjimais už rašinius skautiška 
ar religinė teina. Šiam tikslui 
yra įsteigtas prel. ps. Juozo 
Prunskio vardo fondas, jo 
paskirta 8,000 dol. suma, kurią 
administruoja Vydūno fondas.

Šiuo yra skelbiamas rašinių 
konkursas, kuriame kviečiami 
dalyvauti visi ’ akademikai 
skautai, vyresniosios skautės ir 

skautai vyčiai. Rašinio tema 
■^a:.- „SKAUT'O PAREIGOS 
DIEVUI'IR TĖVYNEI”: Raši- 
nyš privalo būt parašytas 
mašinėle išretintomis eilutėmis, 
4 puslapių (minimum) apimties, 
pasirašytas slapyvardžiu. Atski
rame, užklijuotame voke įra
šoma tikroji autoriaus pavardė, 
adresas, telefonas, skautiško 
vieneto pavadinimas. Rašinius 
iki š.m. spalio 1 d. siųsti adresu: 
Vydūnas Fund, Rašinių konkur
sas, 14911 E. 127th Street, Le
mont, IU60439. Rašinius įver

tins ■'sudaryta- komisija. ■ Jos 
sudėtis bus paskelbta vėliau. Už 
rašinius bus skiriami trys 
atžymėjimai: $250 pirmajam 
atžymėtam rašinio autoriui, 
$150 antrajam, $100 trečiajam. 

Esame didžiai dėkingi prel. ps.
J. Prunskiui už dėmesį lietu
viams skautams ir įsteigimąj 
fondo, kuris ilgus metus primins 
jo steigėją ir kasmet gvildens 
svarbias mintis per skautišką 
spaudą, paskleis jas po pasaulį 
išblaškytiems.

VYDŪNO. FONDAS
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PHILADELPHIA
Neįskaitant iškylų į gamtą, kartais skautams tenka 

pasilinksminti ir mieste. Philadelphijos Laisvės Varpo 
vietininkijos vadovai vasario 25 d. suplanavo žygį į 
naujai atidarytą “RivcrRink” čiuožyklą miesto centre.

Prieš išvyką buvo šiek tiek rūpesčių. Daug kas mūsų 
tarpe nemokėjo čiuožti, kiti gal buvo užmiršę. 
Philadelphijos klimatas labai švelnus, nėra daug progų 
čiuožti.

Pasitaikė puiki diena; saulėta ir šilta. Vaizdas 
nepaprastai gražus. Čiuožykla ant Delaware upės kranto, 
matosi Ben Franklin tiltas. Išsinuomavę pačiūžas visi 
“puolėme” ant ledo. Broliškai padėdami vienas kitam, 
greitai įsismaginom. Keletas sesių ir brolių net atliko 
čiuožėjų specialybės reikalavimų.

Lina Maciūnaitė, Daina Maciūnaitė, Kristina 
Siliūnaitė, Adria Bagdonavičiūtė ir Rūta 
Bagdonavičiūtė

Ši išvyka įrodė, kad ir miesto ribose įmanoma turėti 
smagią, skautišką sueigą. Sesė Audronė

DIDELĖ
ŠVENTĖ

Philadelphijos „Laisvės Var
po” vietinipkijai 1995 m. kovo 
11-ji diena buvo ypatinga šven
tė Susirinkome švęsti Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 
sukaktį. Sueiga tuo labiau pras
minga, nes net 11 sesių ir brolių 
davė įžodžius.

Trys naujos paukštytės, vado- 
vaujant s. Alei Mačiūnienei,, 
viena nauja skautė, vadovau
jant psl. Dianai Gulbinaitei, du 
nauji vilkai, vienas jūrų jaunis 
ir keturi nauji skautai, vado
vaujant broliui Vytui Bagdona
vičiui, nuo pat rudens stropiai
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V.s. Danutė Surdėnienė sveikina Nauji sesės ir broliai: pirmoje eilėje Aidas 
Gadeika, Daina Maciūnaitė, Kovas Juška, antr. eil. 
Andrius Vilimas, Rimas Gulbinas ir Antanas 

i Kasinskas.
dirbo atlikdami programų rei
kalavimus savo vadovų priežiū
roje. Sesės ir broliai pajėgė ne 
tik atlikti programas, bet daly
vauti iškylose ir įsigyti po kele
tą specialybių. Tikimės, kad vi
sas įgytas žinias mūsų skautai 
galės praktiškai panaudoti šią 
vasarą stovykloje. Labai džiau
giamės mūsų augančiomis 
gretomis. Sveikinam naujas 
seses ir brolius ir linkime toliau 
pavyzdingai skąutauti.

Vadovaujant mažesniame vie
nete susidaro sunkumų. Vado
vai turi sumaniau planuoti su
eigas, kadangi jų būreliuose 
būna įvairių patyrimo laipsnių 
kandidatų. Gal sunkiausias dar
bas tenka broliui Vytui ’Bagdo
navičiui, kuris puikiai vadovau
ja visiems Philadelphijos bro
liams; jų tarpe vilkai, skautai ir 
net jūrų jaunis. Brolis Vytas, 
kuris ilgą laiką vadovavo B.S.A. 
skautams, jau antrus metus 
aukoja savo laiką ir pastangas 
ruošdamas sąmoningus skau
tus. Sueigų ir iškylų metu 
broliai turi progos įsigyti naujų 
žinių, praktiško skautamokslio 
ir pabendrauti skautiškoje

Nauji paukštytės ir vilkiukai.
Ieva Šmidtaitė, Adria Bagdonavičiūtė, Kristina

Siliūnaitė, Aistis Juška, Aras Surdėnas

nuotaikoje su dainomis ir žai
dimais. Broliui Vytui tariame 
didelį skautišką.AČIŪ!

Be Philadelphijos vietininkės 
s. Laimos Bagdonavičienės pa
stangų būtų neįmanoma įvyk
dyti net geriausius planus. Sesė 
Laima ne tik vadovauja mūsų 
prityrusioms skautėms, bet 

rūpinasi ir viso vieneto veikla, 
Dėka sesės Laimos pastangom^ 
Philadelphijos skautai gražiai 
veikia ir auga. Sveikiname sesę 
Laimą, pakeltą į skautininkes 
ir linkime daug, daug džiaugs
mingo skautavimo metų!

Kitos „Laisvės Varpo” vado
vės — sesė Alė Mačiūnienė, sesė
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Pskl. Diana Gulbinaitė riša 
kaklaraištį sesei 
Dainai Maciūnaitei

Jurų jaunis Rimas Gulbinas 
su j.ps. Linu Kuču *r 
Philadelphijos vietininke 
s. Laima Bagdonavičiene.

s. Alė Mačiūnienė riša 
kaklaraištį Adriai 
Bagdonavičiūtei

Alexis Washofsky ir sesė Diana 
Gulbinaitė taip pat rūpestingai 
atlieka savo pareigas ir su
planuoja kūrybingas sueigas 
savo būreliams. Labai džiugu 
priklausyti vienetui, kur visi 
vadovai pasiryžę ugdyti skau
tišką veiklą ir kur sesės ir 
broliai auga tikroje broliškumo

COLORADO
Su krintančiais 1994 metų 

rudenio lapais susirinko grupelė 
brolių, ir sėsiu pas sesę Ireną 
Urbonienę pagerbti ir kartu 
pasidalinti džiaugsmu užrišant jai 
žalią kaklaraištį. Po vakarienės, 
iškilmingas pobūvis buvo baigtas 
sugiedant “Ateina naktis”

Su sielvartu turiu pranešti, kad 
skautiškas į veikimas Denveryje 
sustojo. Bet dar yra vilties, kad 
pajudės žemė ir kalnai, ir vėl 
atgims skautiškas gyvenimas 
ISolorado. To sesė Irena (nauja 
skautininke) linki savo širdyje

s. Elena Šakienė - Sluder

ir seseriškumo nuotaikoje.
Šių metų veikla dar nebaigta 

—’ šalia sueigų, planuojame dar 
dvi iškylas — vieną į gamtą dvi
račiais, antrą —- 2 dienų iškylą 
kanojomis plaukti upe. Po šių 
iškylų tikrai būsime pasiruošę 
vasaros stovyklai!sesė Audronė

□□□□□□□□□□□□n

□□□□□□□□□□□□□□□□□n
S. Elena Sakienė-Sluder užriša 

tėvynės mazgelį naujai 
paskautininkei Irenai Urbonienei 
Vėliavą laiko sk. vytis Julius Bulota
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1995 - Nr. 20
LIETUVIU SKAUTĘ SĄJUNGOS VADOVYBES BIULETENIS

>’ Skauti ja K
LSS TARYBOS PIRMI.JA

LSS TARYBOS PRANEŠIMAS
Norim supažindinti kas buvo 

atlikta per paskutinius 6 
mėnesius ir kokie planai yra 
šiems metams.

APDOVANOJIMAI

Brolijos ir Seserijos vy
riausiems skautininkams pri- 
istačius, LSS Pirmija savo 
5-tame korespondenciniame po
sėdyje nusprendė apdovanoti 
GELEŽINIO VILKO ordinu:

v.s. fil. Laimutę Kiliulienę, 
Atlanto rajonas

j.v.s. Vladą Petukauską, Vidu
rio rajonas

j.v.s. Bronių Stundžią, Kana
dos rajonas

Sveikindami pagerbtuosius 
reiškiame didelį ačiū už jų 
įnašą Lietuvių skautų sąjungoje 
auklėjant lietuvių kilmės jau
nimą skautiškais principais ir 
tinkamai ruošiant jaunesnius 
vadovus. Tikimės , kad, pagal 
išgales, savo pavyzdžiu ir dar
bais jie ir toliau talkins lie
tuviškos skautijos tikslų sie
kime.

PAKĖLIMAI

Pakėlimai į skautininkų 
laipsnius bus vykdomi balan

džio 23 dienos proga. Visi 
pristatymai turi būti v.s. 
Marytės Utz rankose ne vėliau 
š.m. balandžio 10 d., pagal 
anksčiau išvardintas taisykles. 
Marytės FAXas yra: (708) 
423-8497.

1993 M. SUVAŽIAVIMO
DALYVIŲ SIŪLYMAI

Siūlymai ir rinkimų dalyvių 
balsavimo duomenys buvo 
išspausdinti Rinkimų komisijos 
biuleteniuose Nr. 3 ir 4.

Buvo susisiekta su kiekvienu 
siūlytojų, prašant (jį ar ją) 
suteikti daugiau informacijos, 
remiančios jų siūlymą. LSS Ta
ryba savo 4-tajame korespon
denciniame posėdyje išdisku
tavo veik visus siūlymus, ir 
balsavo tuos siūlymus priimti ar 
atmesti. Balsavime dalyvavo 27 
iš 30 Tarybos nariai. Dalis 
siūlymų buvo keisti LSS Sta
tutą ar nuostatus. Statu- 
to/nuostatų pakeitimams 
reikėjo surinkti 4/5 Tarybos 
balsų. Likusiems siūlymams 
reikėjo Tarybos narių daugu
mos ar posėdyje balsuojančių 
daugumos. Rezultatai yra tokie:

la. Panaikinti Rajono vado 
pareigas: nepriimta.

1b. Panaikinti Šakų atstovus: 
nepriimta.

2a. Pratęsti LSS vadovybės 
kadenciją 4-tiems metams: ne
priimta.

2b. Sumažinti LSS Tarybos 
narių skaičių: nepriimta.

3. Pakėlimus į vyresniškumo 
laipsnius ir apdovanojimus 
aukštesniais ordinais pavesti 
šakų vyriausiems skautinin
kams ar ASS vadijos pirminin
kui: nepriimta.

4a. Panaikinti ’didįjį/įžodžio’ 
saliutą: priimta.

4b. Grąžinti ’mažąjį’ saliutą 
himno pagerbimui: priimta.

5a. LSS vadovų rinkimuose 
tegali dalyvauti tik kasmet susi
mokėję nario mokestį savo šako
je: priimta.

5b. Rinkimų komisija naudo
ja tik šakų atsiųstus sąrašus 
priimta.

Siūlymas: suvažiavimo nubal-; 
suotus pasiūlytus pakeitimus, 
Tarybai perbalsavus kitaip, 
pranešti naujus rezultatus 
rinkimų suvažiavimo daly
viams. Su šiuo aplinkraščiu šis 
siūlymas yra vykdomas.- 
Aplinkraštis bus spausdinamas 
lietuviškoje spaudoje ir „Skauti- 
joje”, kuri yra „Skautų aido” 
dalis.

Siūlymas: papildyti VII sky
riaus 25-tą paragrafą taip, kad
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siūlomi kandidatei 'būtų ėję 
vadovo,-ės pareigas per pasku
tinius šešerius metus bus svars
tomas LSS Tąrybos akivaizdi- 
niatne posėdyje 1995 metais. 
Tame posėdyje bus diskutuo
jama visa rinkimų procedūra.

Siūlymas: peržiūrėti Sąjungos 
nuostatus ir kur reikalinga juos 
pakeisti/pritaikyti prisitaikant 
prie šių dienų sąlygų, jau yra. 
vykdomas. Yra sudaryta Nuo
statų komisija kuri, vadovau
jant jos pirmininkui v.s. fil. 
Sigitui Miknaičiui, jau pradėjo 
savo darbą. Visais LSS 
Statuto/nuostatų reikalais 
prašau kreiptis į brolį Sigitą., 
Nuostatų komisijos nariai yra: 
v.s. fil. Meilė Mickienė, s. fil. 
Zita Rahbar ir v.s. fil. Gintaras 
Plačas.

LSS TARYBOS 
AKIVAIZDINIS 

SUVAŽIAVIMAS

Įvyks š.m. spalio 6, 7 ir. 8 
dienomis Lietuvių centre, Le- 
monte, Illinois. Suvažiavimo 
ruoša rūpinasi v.s. Marytė Utz.

SKAUTIŠKŲ RAŠINIŲ
KONKURSAS

Prel. Juozo Prunskio fondo re
miamas skautiškų rašinių kon
kursas yra planavimo stadijoje; 
v.s. Marytė Utz yra sudariusi 
komisiją, kuriai pirmininkauja 
fil. Ramunė Lukienė. Taisyklės, 
sąlygos ir tema bus netrukus 
paskelbtos. Tikimės daug daly
vių.

„LIETUVIŠKOJI 
SKAUTYBĖ”

Lietuviškosios skautybės fon
das, l'ifcrknygos leidėjas prane
ša, kad netrukus knyga bus ati
duota spaustuvei. Knyga turės
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arti 550 puslapių teksto ir arti 
250 puslapių nuotraukų. Kvie
čiame kiekvieną šią knygą užsi
sakyti iš anksto. Kviečiame 
kiekvieną platinti šią knygą 
savo vietovėje. LSF artimoje 
ateityje išsiuntinės visą 
informaciją kaip užsisakyti/užsi- 
prenumeruoti „Lietuviškoji 
Skautybė”.

LIETUVOS SKAUTŲ 
ORGANIZACIJOS

Pirmijos žiniomis šiuo metu 
Lietuvoje veikia čia minimos 
Lietuvos skautų organizacijos. 
Su trimis pasikeičiame laiškais.

1. Lietuvos Skautų sąjunga. 
Tarybos pirmininkas j.s. fil. 
Algimantas Žilinskas (Kaunas), 
ilgus metus vadovavo ASS Aus
tralijoje. Su broliu Algiu su
sirašinėjame nuo jo išrinkimo 
1994.12.29.

2. Lietuvos Skautija. Tarybos 
pirmininkas ps. Valdas Rakutis 
/Kaunas). Pirmijos vyriausias 
skautininkas Ričardas Mal
kevičius. Su broliu Rakučiu 
laiškais esame pasikeitę po jo 
išrinkimo 1994.11.20.

3. Lietuvos Jūrų skautija. Vy
riausias skautininkas Algiman
tas Malkevičius (Kaunas). LJS 
įsisteigė 1994.9.25. Su broliu 
Algiu palaikau ryšį nuo jo da
lyvavimo 1993 m. Jubiliejinėje 
stovykloje, Rakė.

4. Lietuvos nacionalinė Euro- 
skautų asociacija. Pirmininkas 
Vytautas Šliogeris (Klaipėda). 
Ryšys nebuvo užmegztas nei iš 
vienos pusės.

5. Žemaitijos Skautų organi
zacija. Vadovas A. Višnevskis 
(Mažeikiai). ŽSO įsikūrė 1989 
m. kovo mėnesį. Atsiskyrė iš 
LSS 1991.3.3. Žinios iš Lietuvos 
„Skautų aido”. Ryšys neuž- 
megztas.

Asmeniškai ryšys palaikomas 

su keliais vienetų vadovais. Dėl 
tvarkingos koordinacijos ryšių 
išlaikymo ir paramos telkimo 
Lietuvos skautų vienetams ar 

i skautams,/ėms, kviečiame kiek
vieną supažindinti Pirmijos 
pirmininką apie savo užsimoji
mus ir veiklą šioje srityje.

Čikagoje bent viena radijo 
stotis pranešė lyg tai įvyko 
Lietuvos skautų susijungimas. 
Tai nebuvo patikrintos ar tiks
lios žinios. Š.m. vasario 25 d. 
Vilniuje įvyko Lietuvos skautų 
sąjungos vadovybės pareigų per
davimo suvažiavimas/sueiga.

EUROPOS RAJONAS

Rajono vadas v.s. Jaras Alkis 
praneša, kad savo rajone yra 
planuojamos savaitgalinės sto
vyklėlės, Sekminių savaitgalio 
stovykla ir vasaros stovykla Lie
tuvių sodyboje nuo liepos 29-tos 
iki rugpjūčio 6-tos dienos. Brolis 
Alkis Kalėdų metu lankėsi Lie
tuvoje.

AUSTRALIJOS RAJONAS

Rajono stovykla „Aušra” vyko 
š.m. sausio 2-8 d. Dalyvavo 92 
skautai ir skautės iš visų 
Australijos vietovių. Stovyklos 
viršininkas buvo ps. Antanas 
Pocius, v.s. B. Žalys „Pėdse
kyje” vaizdžiai aprašė šią pa
sisekusią stovyklą. Gavome vi
sų stovyklautojų pasirašytą 
sveikinimą, linkėjimus ir padė
ką už rūpestį LSS ateitimi.

Rajono vadas s. Narcizas Ra
manauskas gegužės mėnesį 
vyksta į Lietuvą kelioms sa
vaitėms. Ten žada susitikti su 
Lietuvos skautais ir jų vadovais.

NARIO MOKESTIS

Raginame kiekvieną, norintį 
dalyvauti 1996 m. LSS Vadovy-
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bės rinkimų suvažiavime ir 
gauti teisę balsuoti, sumokėti 
nario mokestį savo šakos iždi
ninkui (Brolija, Seserija ar 

. ASS). Nario mokestis mokamas 
kasmet. Tad, iki dabar nario 
mokestis turėjo būti sumokėtas 
už 1994 ir 1995 metus.

Yra LSS narių, kurie „Skautų 
aidą” prenumeruoja atskirai, 
tad neįmanoma patikrinti, ar jie 
yra susimokėję metinį nario mo
kestį.

Tarybos nariai nario mokestį 
moka tiesioginiai Tarybos iždi
ninkui, v.s. Antanui Jarūnui. 
Kurie dar nėra atsiskaitę su

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
VISI JUNKIMĖS TALKON

Netrukus turi pasirodyti 
knyga „Lietuviškoji Skautija”, 
kurios išleidimu rūpinasi Lietu
viškosios Skautybės fondo (LSF) 
valdyba.

Tokios apimties knygos 
išleidimui tenka skirti didelę 
pinigų sumą, kurią LSF bando 
mažinti ieškodamas rėmėjų bei 
rinkdamas iš anksto knygos 
prenumeratorius. 

broliu Antanu, praneškite jam, 
kam ir kada esate atlikę šią 
pareigą.

TARYBOS KOMISIJOS

Planuojame sudaryti LSS 
Tarybos komisijas : Lavinimo, 
skautiškos spaudos, Naujų 
narių angažavimo > Reklamos, 
Ideologijos (jos supratimą, ska
tinimą ir metodus).

Budėkime ir Ad Meliorem!

v.s. fil. Kęstutis Ječius
LSS Tarybos pirmininkas

Knyga turės daugiau negu 
(50 puslapių teksto, arti 1000 
įuotraukų ir apims 1945-1985 
netų lietuvių skautų užsienyje 
veiklos laikotarpį. Knyga bus 
įdomi suaugusiems ir jaunimui, 
nes joje tilps beveik trijų kartų 
skautiškos veiklos apžvalga bei 
nuotraukos. Ilgus metus leidi
niui medžiagą rinko bei ją 
redagavo v.s. Alė Namikienė su 
nemažu būriu talkininkų.

Kviečiame ir Jus, sesės ir 
oroliai vadovai, įsipareigoti 
jungtis į bendrą darbą, prisidėti 
prie knygos prenumeratos plati- 
.nimo lietuvių visuomenėje, o 
taip pat užsisakyti iš anksto 
knygą patiems (prieš išleidimą 
knygos kaina 25 dol. — vėliau 
jos kaina bus didesnė). Visų au
kotojų ir knygos išleidimą parė
musių pavardės bus pažymėtos 
knygoje, jie knygą gaus veltui.

Paaukoję nemažiau 500 dol. — 
Garbės mecenatai.

Paaukoję nemažiau 250 dol. — 
Mecenatai.

Paaukoję nemažiau 100 dol. — 
Garbės leidėjai.

Paaukoję nemažiau 50 dol. — 
Garbės prenumeratoriai.

Laukiame Jūsų visų talkos 
šiame darbe ir iš anksto 
dėkojame visoms ir visiems, 
kurie tinkamai supras bei atliks 
šią skautišką pareigą.

Aukas prašome siųsti iždi
ninko adresu: Kostas Nenortas, 
44 Alban Street, Dorchester, 
MA 02124.

Petras Molis
Pirmininkas

Saulė Šatienė
Sekretorė

GELEŽINIO VILKO ORDINO ĮTEIKIMAS 
v.s.fil. LAIMAI KILIULIENEI

KOVO 5 D. BOSTONE PER KAZIUKO MUGĘ

VS perskaitė Pirmijos Protokolą

VS perskaitė v. s. fil. Tarybos Pirmininko Kęstučio Jėčiaus sveikinimą.

VS v.s. Birutė Banaitienė pristatė sesę Laimą sekančiais žodžiais: 
Šiandiena man tenka ypatinga garbė pagerbti mūsų ilgametę Baltijos 
Tunto sesę ir vadovę v. s. fiL Laimą Kiliuhenę.
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Mielas Bron - Sese,

i-V -S.

V >

LSS Australijos Skautės ir Skautai, susirinką savo rajoninėje - 
"Aušros" - Stovykloje ir besidžiaugdami gražiąja Dievo gamta ir brolių 
- sesių draugyste, siunčia Jums geriausius linkėjimus ir padėka, už 
rūpestį Lietuvos Skautų S-gos ateitimi.

<5*.
'fc'fao V€> V

Budime!

Loftia Park, Pietų Australija 
3/i/1995m " r

¥ bk./xrocivJ
į ęTovvį/c/os \Jirti Minkai.

\\ tS. H.
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v.s. Birutė Banaitienė, 84 Margaret Road, Abington, Massachusetts 02351 * (617) 871-1517

SKAUČIŲ SESERIJAI

Labai džiaugiuosi, kad “Gabijos” 
puslapiai spausdinami “Skautų 
aide”. Visa skautiška šeima dabar 
turi progą pasiskaityti ir susipažinti 
su Skaučių Seserijos atliekamais 
darbais ir ateities planais.

Pirmoje mano kadencijoje įvyko 
dvi Gintaro Vadovių Mokyklos 
stovyklos, o pereitą vasarą buvo 
pravesta trečioji. Tai didelis v.s.fil. 
Gilandos Matonienės nuopelnas, 
kuri taip sąžiningai atlieka GVM 
vadovės pareigas. Sesė Gilanda 
apklausinėjo vienetus dėl sekančios 
stovyklos ir nutarė padaryti vienų 
metų pertrauką, kad priaugtų tam 
tikro amžiaus sesės ir sudarytų dvi 
skiltis 1996 m.

Tai nereiškia, kad skaučių 
lavinimas sustoja. Yra kiekvieno 
vieneto ir rajono pareiga suruošti 
skiltininkių ir draugininkių kursus. 
Tikiuosi kad su Rajono Atstovių 
pagalba toks lavinimas vienetuose 
vyks. Jeigu mes norime išlaikyti 
tęstinumą ir tikimės, kad mūsų 
jaunos sesės perims vadovių 
pareigas ateityje, tai turime 
užtikrinti šį tęstinumą ten kur 

labiausiai reikalinga — vienetuose!
Pereitą rudenį Toronte įvyko 

vadovų lavinimo sąskrydis. 
Raginu, kad vienetų vadovės 
įsigytas žinias panaudotų vienetų 
veiklos pastiprinimui.

Seserijos vadija užsibrėžė 
pertvarkyti, kur reikalinga, 
patyrimo laipsnių programas. 
Dvasios vadai rųpinasi religinių 
programų papildymu ir 
pakeitimais. Šakų vadovės rūpinasi 
pagerinti, pakeisti arba papildyti 
kitas programų dalis, kaip pav. 
istoriją, gamtos žinias ir t.t.

Kaziuko mugės vienetuose duoda 

Vadovų lavinimo sąskrydis Toronte, p.fil. Naida Šnipaitė, v. s. Birutė 
Banaitienė, v. s. Vytautas Dilba, ps. Gloria Adomkaitienė, ps. Alois 
Adomkaitis, s. Valentina Čepienė. Vadovai iš Bostono

daug darbo ir rūpesčio. Linkiu 
visoms ištvermės ir džiaugsmo 
atlikus šį darbą. Esate 
pasišventusios skautiškam 
auklėjimui ir Jūsų, Sesės, darbai 
bus ne tik įvertinti, bet atneš 
gausius vaisius mūsų augančiai 
kartai. Širdingai dėkoju už Jūsų 
pareigingumą.

Su geriausiais skautiškais 
linkėjimais.

v.s. Birutė Banaitienė 
Seserijos Vyriausia 

Skautininke
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LSS VYR.SKAUTININKĖS PRANEŠIMAS

JAV Vidurio rajono Čikagos 
“Aušros Vartų” ir “Kernavės” 
tuntų vadijos, kartu su 
susijungimo komitetu ir Rajono 
Atstove, po ilgų pasitarimų, 
pageidauja sujungti abu tuntus į 
vieną bendrą tuntą. “Aušros 
Vartų” ir “Kernavas” tuntai iždo 
knygas ir inventorių davė 
patikrinti LSS Kontrolės 
komisijai.

Vyr. Skautininkės įsakymu 
Nr. 59 nuo 1994 m. lapkričio 20 
d. “Aušros Vartų” ir “Kernavės”

PAKĖLIMAI
LSS SESERIJOJE
LSS Tarybos Pirmijos nu

tarimu', lapkričio 1 d. proga, į 
aukštesnius vyresniškumo 
laipsnius pakeltos LSS Seserijos 
narės:

Į paskautininkės:

vyr.- sk. vsl. Gailė Butts — 
„Aušros Vartų/Kernavės” tn., 
Čikaga

vyr. sk. vsl. Kristina Li- 
kanderytė — „Aušros Var
tų/Kernavės” tn., Čikaga

vyr. sk. vsl. Kristė Vedegytė
— „Neringos” tn., Clevelandas.

Į skautininkės:

ps. Jūratė Aukštikalnienė — 
„Baltijos” tn., Bostonas

ps. Laima Bagdonavičienė —

„Laisvės Varpo” vt., Philadel
phia

ps. Vida Juškienė — „Gabijos” 
tn., Detroitas 

tuntams leidžiama susijungti I 
vieną bendrą Skaučių Seserijos 
“Aušros Vartų / Kernavės” 
tuntą.

VS v.s. B. Banaitienė sako 
nuoširdų skautišką ačiū 
buvusioms “Aušros Vartų” ir 
“Kernavės” tuntų tuntininkėms 
s. fil. Renatai Borucki ir s. 
Ramutei Kemežaitei bei tuntų 
vadijoms už sąžiningai ir 
tvarkingai atliktas pareigas.

Nauja bendro tunto tuntininke 
paskirta s. Dalia Trakienė

ps. Rasa Karvelienė — „Gabi
jos” tn., Detroitas

•ps. Livia Jodišiūtė Pollock — 
„Neringos” tn., Clevelandas

ps. Nijolė Simonavičienė — 
„Rambyno” tn., Torontas

ps. Lina Subatienė — „Bal
tijos” tn., Bostonas.

LSS Garbės ženklais Vyr.
Skautininkė apdovanojo:
Vasario 16 pr< ;a:

v.si. Dailę Aukštikalnytę, 
Bostone.

Vėliavos žymeniu:
psl. Alisą Snipaitę, Bostone
psl. Nidą Veitaitę, Bostone

Tėvynės dukros žymeniu:
ps.fil. Naidą Šnipaitę, Bostone

"Už Nuopelnus ordinu:
pr. Ritą Kasputienę, Detroite.

v.s. Birutė Banaitienė
Seserijos Vyriausia

Skautininkė

GVM vadovė v.v.fil. Gilanda 
Matonienė praneša, kad vyr. skautė 
si. Dana Butts sėkmingai užbaigė 
Gintaro Vadovių Mokyklos 1991 
metų XVI-ją laida ir gauna GVM 
baigimo pažymėjimą bei teisę 
nešioti GVM ženklelį ir pilką 
kaklaraištį, si. Dana Butts 
priklauso “Aušros Vartų / 
Kernavės” tuntui Chicagoje.

LSS pirmoji 1995 m. stovykla 
jau įvyko. Tai “Aušros” stovykla 
Loftia Parke, Pietų Australijoje, 
vykusi š.m. vasario 2-8 dienomis. 
Stovyklos viršininkas buvo ps. A. 
Pocius. Seserijos rajono vadovė 
buvo Rasa Venclovaitė. Kitos 
skaučių vadovės buvo: vyr. sk. 
Nada Dundaitė, vyr.sk. Daina 
Šliterytė, vyr.sk. Venta Protaitė, 
vyr.sk. Dalia Laurinaitytė, vyr.sk. 
Elytė Blanjar, s. Birutė Mikužienė, 
vyr.sk. Audra Petkevičiūtė ir 
Australijos Rajono Atstovė s. Rasa 
Statkuvienė

v.s Birutė Banaitienė
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Skautininkių ir vyr. skaučių 

“Sietuvos” d-vė veikia Lemonte, 
netoli Chicagos. Ją įsteigė ir 
keturis metus sėkmingai vadovavo 
s.fil. Jolanda Kerelienė.

1994 m. lapkričio 18 d. įvyko 
iškilminga sueiga, kurios metu 
vyresniosios skautės įžodį davė 
Nijolė Kaveckienė, o d-kei Jolandai 
Rajono Atstovė prisegė Ordiną už 
Nuopelnus. Toje sueigoje sesė 
Jolanda draugininkės pareigas 
perdavė v.sl.fil. Ginai 
Garunkštytei. Sesė Gina skautybėje 
augo Atlanto rajone. 1968 m. 
Tautinėje stovykloje buvo Atlanto 
rajono komendante. Vėliau gyveno 
Detroite, kur buvo Liepsnelių ir 
Giliukų vadove ir “Gabijos” tunto 
tuntininke. “Sietuvos” d-vei sesė 
Gina priklauso nuo 1992 m. Kai 
“Sietuva” buvo paprašyta surengti 
1993 m. LSS parodą Jubiliejinei 
stovyklai., v.sl.fil. G. Garunkštytė 

Sakautė Nida Baukytė “Sietuvos” Kūčiose atneša žiburį. Šalia — d-kė 
v.sl.fil. Gina Gambkštytė

buvo parodos komisijos 
pirmininke. I naują d-vės vadiją 
sesė Gina pakvietė ps.fil. Svajonę 
Kerelytę, d-kės pavaduotoja, ps.fil. 
dr. Viliją Kerelytę, j.ps. Danutę 
Bilaišienę, s.Ziną Pocienę, v.s. 
Ireną Serelienę, v.sl.fil. Ramonę 
Kaveckaitę, v.sl. Jazminą Baukytę, 
v.si. Ireną Garunkštytę ir s.fil. 
Jolandą Krelienę.

***
Nespėjo praeiti šventė, o d-vės 

nares jau laukė didelis darbas. 
Pagal seną įprotį, gruodžio 4-5 d. 
draugovė dalyvavo Pasaulio 
Lietuvių Centre (PLC) Lemonte su 
gausiu saldumynų ir kavos 
prekystaliu centro mugėje. 
Džiaugiasi gerai uždirbusios — bus 
kuo remti nelaimingus.

***
Graži kalėdinė sueiga įvyko 

gruodžio 16 d. Tai buvo pirmos 
“Sietuvos” Kūčios. Ps.fil. Vilijos 
Kerelytės klinikoje susirinko 
uniformuotos sesės, nešdamos 
Kūčioms tinkamas vaišes. Visoms 
susėdus prie stalų, skautė Nida 
Baukytė įnešė eglių šakoms puoštą 
žvakę. D-kė Gina pradėjo šventę 

šiais žodžiais:
Jauna skautė atneša liepsną.
Ji ateina iš mūsų praeities, 
ji yra mūsų ateitis.
Nepamirškime kas yra skautybė 
ir linkėkime, kad ir toliau ji 
duotų mūsų jaunimui tai ką 
gavome mes.
Uždegamos sekančios žvakės 

mirusių, sergančių, su mumis dabar 
nesančių sesių, skaučių šeimų 
prisiminimui. Giesmei tyliai 
skambant, Putino “Rūpintojėlį” 
skaitė B. Vindašienė, J. Kerelienės 
“Šventoji naktis” - 'I. Kerelytė, L. 
Žitkevičiaus “Kalėdos” - R. 
Fabijonienė. Po s. L Šerelienės 
žodžio sekė d-kės pravesta malda ir 
kalėdaičio laužymas. Renginių 
vadovė fil. Ramona Kaveckaitė 
pabaigai pravedė įvairius burtus, 
sukėlusios daug juoko bei 
prisiminmų.

***
1995 m. sausio mėn. sueiga 

vyko PLC Lemonte. Sueigos 
svečias sk.v. Algis Luneckas 
kalbėjo apie valstybės mokesčius, 
davė naudingų patarimų. Stalo 
puošimo paslaptimis su visomis 

“Sietuvoj” Kūčiose iš deš.:

s. Z. Pocienė, s. V. Kliknienė, 
ps. T. I Kybartienė, L. Krutulienė, 
stovi S. Kerelytė
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pasidalino s. J. Kerelienė; net 
Žvakides iš konkor^ių padarėme.

***
Vasario sueiga — "ypatinga. 

Šveuiėm Vasario 16 ir 
Susmąstymo dieną. Buv. d-kė s. 
Jolanda Kerelienė atnešė į sueigą 
laišką, kuriame “Sietuvos” d-vei 
Ukmergės Caritas vadovė sako ačiū 
už devynis siuntinius. Draugovės 
sesės vienbalsiai nutarė vykdyti ir 
toliau panašius geruosius darbelius.

Šventinę sueigos dalį paruošė ir 
pravedė v.s. Sofija Jelionienė. 
Išklausėm tinkamus poezijos 
posmus, išdainavom mielas dainas. s. Rita Fabijonienė

Pabaigai sesė Sofija pravedė gražų 
šūkį: “Tiesiame ranką, jaungiam 
Širdis, susišaukiam su visomis 
pasaulio skautėmis mūsų šūkiu — 
Vis budžiu, Vis budžiu, VIS 
BUDŽIU

Alė Namikienė
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Bostono skautai plojimu sveikina Geležinio Vilko ordinu apdovanotą v.s. fil. Laimutę Kiliulienę 
ir ordiną įteikusią LS Seserijos Vyriausią skautininkę v.s. Birutę Banaitienę.

Sesės Laimos skautavimo įstorijaO plati Nuo pirmų dienų pasireiškė 
gabi sumani ir labai sąžininga vadovė, kuri vadovavo Baltijos Tuntui 
Bostone ir dirbo įvairioms Vyriausioms Skautininkėms virš 30 metų 
Ypatingai pasižymėjo "skaučių ir vadovių lavinimu".

Nuo 1970-1975 per VS Lilės Milukienės kadenciją sesė Laima vadovavo 
Gintaro Vadovių Mokyklai ir pravedė Tuntininkų Konferencijas kartu su 
broliu Česlovu Kiliuliu.
Nuo 1976-1981 per VS Irenos Kerelienės kadenciją taip pat sesė Laima 
pasireiškė lavinimu ir buvo paskirta Miško Ženklo vadovė. Tas pareigas 
ėjo toliau nuo 1982-1984 per VS Danutės Eidukienės ir nuo 1985- 1'990 
per VS Stefos Gedgaudienės kadencijas. Sesė Laima buvo Miško Ženklo 
kursų patarėja 1987 m. Per mano kadencija buvo ne tik mano 
pavaduotoja bet ir patarėja Miško ženklo kursuose 1991 m.
Taip pat sesė Laima užėmė svarbias pareigas Tautinėse ir Jubiliejinėse 
stovyklose, sustatydavo ir koordinuodavo programas 1.1.

Seserija ir LSS džiaugiasi turėdami tokią puikią vadovedcuri virš 30 
metų lavino mūsų jaunas seses DIEVO, TĖVYNĖS ir ARTIMO keliu. Mes 
turime 10 skaučių įstatų. Kaip pažvelgiu į tuos 10 įstatų stovi mano 
akyse viena sesėzkuri per visą savo skautavimo istoriją gyvena kaip 
įstatai reikalauja - tai sesė Laima

VS v.s. Birutė Banaitienė įteikė Geležinio Vilko Ordiną.
VS pavaduotoja s. Valentina Čepienė įteikė gėles nuo Seserijos.
VS kvietė pasveikinti ir įteikti gėles sesės kurios įšėjo skiltininkių kursus 
pas sesę Laimą.
Kvietė pasvęikinti ir įteikti gėles sese'š/kurios išėjo draugininkių kursus 
pas sesę Laimą
Kvietė pasveikinti ir įteikti gėles sesėszkurios baigė Gintaro Vadovių 
Mokyklą kuriai vadovavo sesė Laima.
Kvietė pasveikinti ir įteikti gėles seses/brpliįiš kurie dalyvavo Tuntininkų 
Konferencijoje kuria pravedė sesė Laima.
Kvietė pasveikinti ir įteikti gėles sesės/ broliai ,kurie dalyvavo Miško 
Ženklo kursuose kuriems sesė Laima buvo patarėja.
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ŪMIAUSIO SKAUTININKO
LIETUVIŲ

LITHUANIAN BOY SCOUT BULLETIN

v.s.fil. Albinas Sekas, LBS VS - 2940 Hopeton Rd. LaCrescenta, CA 91214

-$■##&#

Mieli Broliai Vadovai,

Pasibaigus šaltai žiemai ir gamtai pasipuošus naujais pavasario žiedais kvieču vadovus 
ruoštis šio pavasario ir ateinačios vasaros skautiškoje veikloje. Priminkite vienetų jaunesniems 

vadovams ir skautiškam jaunimui,
kad sąžiningai lankytų sueigas ir siektu skautiškos programos uždavinius ir skautų idealus kad galėtu 

būti geresni skautai bei krašto piliečiai.
Linkiu Jtuns daug sėkmės Jūsų vienetu, skautiškuose darbuose ir pasisekimo ateinačios vasaros stovyklų 

planavimo darbuose.

Budėkime!

LSB Vyriausias Skautininkas

LSB VYRIAUSIO SKAUTININKO 
Įsakymas Nr. 11

1995.03.04
La Crescenta, CA

#1. LSB Europos Rajono Atstovui v.s. Juozui Maslauskui 
pristačius, ,įiž daugelį metų visokeriopų pagalbą skautų 
sąjūdžiui, /emiant lėšomis ir talkinant saautų žurnalui 
“BUDĖKIME” apdovanoju “UŽ Nuopelnus” Ordinu su 
Rėmėjo kaspinu p. VLADĘ ŠILIENĘ 

#2. Kanados Rajono, Hamiltono “Sirvintos-Nemuno” 
tuntininkei v.s. D. Gutauskienei pristačius, LSB Vyriausio 
Skautininko Pavaduotojui v .s. Romui Otto rekomenduojant 
už pavyzdingą ir sąžiningą pareigų atlikimą apdovanoju 
VĖLIAVOS Žymeniu s.v.sl. MATĄ STANEVIČIŲ

Nr. 3. Sveikinu mūsų mielą rėmėją p. Šližienę. ir įinkiu 
toliau remti mūsų brolius ir seses skautus. Jūsų pagalba ir 
rūpestingumas labai prisideda prie lietuviško skautaujančio 
jaunimo išlaikymo už tėvynės ribų.
Sveikinu brolį Matą už gerą skautišką dvasią ir pavyzdingą 
vadovavimą. Linkiu ir toliau nenuilstamai dirbti savo 
jaunesniųjų brolių gerovei

LSB Vyriausias Skautininkas
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Mieli Akademinio skautų, sąjūdžio nariai,

šis numeris pradeda "ad meliora!" naują gyvenimą "Skautų Aido" prieglobstyje. Mes 
tikimės, kad būdami "Skautų Aido" dalimi, galėsime pasiekti daug daugiau Jūsų negu 
ankstyveniais būdais.

Mums yra brangus kiekvienas narys ar tai būtų tikroji narė, senjoras, filisterė ar filisteris. 
Praneškite mums savo naujus adresus, kad galėtumėm Jums siuntinėti "Ad Meliorem". 
Užsisakykite "Mūsų Vytį", kuris turi daug turiningų straipsnių, bei nuotraukomis iliustruotų 
aprašymų iš mūsų veiklos plačiame pasaulyje. Prisidėkite ir patys savo straipsniais "Mūsų 
Vyčiui" ir "Ad Meliorem". Mes prašome atsiliepti mums: laiškais, straipsniais, nuotraukomis, 
telefonu ir nario mokesčiu.

Didesniuose miestuose jūs veikiate per ASS skyrius, mums taip pat svarbūs ir jūs, kurie 
gyvenate toliau nuo visų skyrių.

Lauksime jūsų atsiliepimų!

Ad Meliorem! s, fii. Gediminas Leškys
ASS Vadijos Pirmininkas

AKADEMINIO SKAUTU SĄJŪDŽIO 
VEIKIMO GAIRĖS

nustatytos i Akademinio skautų sąjūdžio vadijos 1994 m. rugpjūčio 15 dienos posėdyje, Los 
Angeles, California.

Akademinio Skautų Sąjūdžio vadija numato:
1. Skatinti Sąjūdžio narius dalyvauti talkoje Skautų Brolijos ir 

Skaučių Seserijos vienetuose;
2. palaikyti artimus ryšius su ASS vienetais Lietuvoje, 

remti jų ir visų skautiškų vienetų veiklą;
3. priminti Korp! Vytis ir ASD vadovybėms, kad dabar, prasidėjus mokslo 

metams, pats laikas suaktyvinti pritraukimą naujų narių į mūsų eiles;
4. atkreipti filisterių dėmesį į jų pareigą padėti Korp! Vytis ir ASD;
5. skatinti visus Akademinio Skautų Sąjūdžio narius aktyviai dalyvauti

ASS skyrių veikloje, prenumeruotį "Mūsų Vytį" ir palaikyti ryšį su ASS Vadija.
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AKADEMINIO SKAUTU SĄJŪDŽIO VADIJA 1994-1996 m.

Pinnininkas
f ii Gediminas Leškys 
8240 Melba Avenue 
West Hills, CA 91304 
(818) 883-1718

Katalikų Dvasios Vadovas 
Kun. Antanas Saulaitis, SJ 
2345 W. 56th Street 
Chicago, IL 60636 
(312) 737-8400

Garbės Gynėjas 
fil. Jonas Damauskas 
4523 S. Francisco Ave 
Chicago, IL 60632 
(312) 523-8690

Specialiems Reikalams Vedėjas 
fil. Zigmas Viskanta 
20 Santa Bella
Rolling Hills Estates, CA 90274 
(3id) 377-4053

Iždininkas
fil. Laimis Venckus 
603 14th St.
Santa Monica, ČA 90402 
(310)393-2803

Spaudos Atstovė 
fil. Ina Petokienė 
1842 Mulberry Way 
Upland, CA 91786 
(909) 985-59/75
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ASD Centro Valdybos Pirmininkė 
fil. Nida Bichnevičiūtė 
973 Ripple Ridge Cove 
Dariean, IL 60561 
(708) 852-0460 

"Mūsų Vytis" Koordinatorė
fil. Dalia Ječienė
1310 Waysi de Drive
Villa Park, IL 60181
(708) 832-2809 

"Mūsų Vytis" Administratorė
fil. Gina Mačiulienė
31 Ramsgate Drive 
Palos Park, IL 60464 
(708) 361-8831

Buvusios Kadencijos Pirmininkas
fil. Edmundas Korzonas
8531 S. Kenton Avenue 
Chicago, IL 60652 
(312) 582-8297

Pirmininko pavaduotojas 
fil. Eugenijus Vilkas 
23912 Via Onda 
Valencia, CA 91355 
(805) 259-3909

Evangelikų Dvasios Vadovas 
Kun. Algimantas Žilinskas 
2220 Felina Court
Missisauga, ONT L5A1K5 Canada 
(905) 270-3723

FSS Atstovė ,
fil. Danutė Basiulienė 
500 Paseo De Las Estrellas
Redondo Beach, CA 90277 
(310) 373-2914

Korp! Vytis Atstovas 
fil. Vytenis Kirvelaitis 
1 East Custer St.
Lemont, IL 60439
(708) 257-0064, office (312) 326-7630

Protokolų Sekretorė 
fil. Aldona Kudirkienė 
5537 Pineglen Road 
La Crescenta, CA 91214 
(818) 248-5180

Vydūno Fondo Pirmininkas 
fil. Vytautas Mikūnas 
6243 Carol Lane
Palos Heights, IL 60463
(708) 371-8587

ASD Centro Valdybos 
Pirmininkės pavaduotoja

fil. Daiva Parakininkaitė 
303 South Cliff
Willow Springs, IL 60480 
(708) 839-5682

Ryšiai su Lietuva Vedėja 
fil. Danutė Eidukienė 
4629 S. Mozart Avenue
Chicago, IL 60632 
(312)376-2153

"AdMeliorem" Redaktorius 
fil. Eugenijus Vilkas 
23912 Via Onda
Valencia, CA 91355 
(805) 259-3909
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KETURIASDEŠIMT ŠEŠERI metai yra ilgas amžius lietuviškos spaudos gyvenime. 
VYTIS vėliau MŪSŲ VYTIS pradėjo savo egzistenciją varginguose lietuvių išeivių barakuose 
Memmingen mieste. Jo įkūrėjas fil. B. Kviklys iš kuklaus, rotatorium spausdinto biuletenio, 
išvedė į spaustuvėje leidžiamą žurnalą. Keitėsi redaktoriai ir administratoriai, - žurnalas dar vis 
lanko akademikus skautus ir jų bičiulius visame pasaulyje.

Paskutinius penkerius metus vyriausias redaktorius buvo fil. Vytautas Mikūnas, kuris 
kelių bendradarbių, ypač fil. Jono Dainausko pagalba, išleisdavo keturius numerius per metus. 
Jiems priklauso didelė pagarba už tokį “gerąjį darbelį”. Didelė padėka administratorei fil. Daliai 
Ječienei už rūpinimąsi prenumeratoriais ir administracija.

“Mūsų Vytį” nuo sausio mėn. perėmė redaguoti ir administruoti naujas kolektyvas 
vadovaujamas fil. Dalios Ječienės. Sveikiname Dalią ir linkime kolektyvui sėkmės.

Žurnalas bus leidžiamas 3 kartus per metus: pirmas - kovo/balandžio mėn., antras, 
dvigubas numeris, - rugsėjo mėn. ir trečias - gruodžio mėn.

Pasinaudokite žemiau spausdinama atkarpa ir užsiprenumeruokite “Mūsų Vytį”.

MUSŲ VYTIS
Gina Mačiulienė
31 Ramsgate Drive
Glendale Heights, IL 60139

Prenumerata: dirbantiems - $10.00 
studentams - $5.00 
garbės pren. -$20.00

Siunčiu:
prenumeratos mokestį už 19.... m........... ...........................$................
garbės prenumeratą už 19....... m............ ...........................$................
auką “Mūsų Vyčiui paremti”................. ...........................$................

Viso..... ...........................$...............

Čekius rašyti: MŪSŲ VYTIS

Vardas, pavardė.......................................

Adresas.....................................................

...........Zip.............................
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LIETUVOS MOKSLO AKADEMIJA
VILNIUJE

pakvietė nariu Dr.Fil. Arvydą Kliorą
elektra inžinierių, kuris yra labai pasižymėjęs 

erdvių tyrinėjime Kalifornijojos Technologijos 
Institute ir Jet Propulsion laboratorijos darbuose.

Pereitais metais buvo pakviesti
Dr.Fil. Algis Avižienis ir
Dr.Fil. Romas Viskanta
Sveikiname visus akademikus

Arvydas Kliorė

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Pakėlimai į vyresniškumo laipsnius ir 
apdovanojimai

'ASS Vadijos Pirmininkui pristačius, LSS 
Tarybos Pirmijos 1994 metų lapkričio mėn. 
nutarimu pakeltos į vyresniškumo laipsnius r 
apdovanojamos šios Akademinio Skautų 
Sąjūdžio vadovės:

Pakelta į skautininkės laipsnį
ps. fil. Vilija Kerelytė Čikaga

Apdovanota Ordinu Už Nuopelnus
ps. fil Aldona Venckuvienė Los Angeles

Apdovąpota Padėkos Ordinu
su Rėmėjos Kaspinu

v. sk. Valerija Baltušienė Los Angeles

Sveikinu seses pakeltas į skautiško vyresniš
kumo laipsnius ir apdovanotas ordinais. Dėkui 
už gražiai dirbtą darbą. Geros sėkmės ateities 
darbuose.

MŪSŲ VYČIO REDAKCINIS 
KOLEKTYVAS

Koordinatorė fil. Dalia Jecienė
1310 Wayside Drive
Villa Park, IL 60181
Tel.: 708-832-2809, Fax: 708-832-2893

Redaktoriai: fil. Rimas Griškelis, 
Vytenis Kirvelaitis, 
fil. Ramunė Lukienė, 

fil. Nijolė Maskaliūnienė 
senj. Tadas Misiūnas 
fil. Audrius Remeikis 
fil. Ramona Steponavičiūtė

Administratorė fil. Gina Mačiulienė

Menas fil. Renata Borucki
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Ad Meliorem!

, s. fil. Gediminas Leškys 
ASS Vadijos Pirmininkas

Korektūra

Ekspedicija

Spaustuvė

fil. Halina Plaušinaitienė

fil. Dalia Urbutienė
fil. Meilutė Kusak

fil. Antanas Paužuolis
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VYDŪNO W FONDAS

VYDŪNO FONDAS per 1994 metus turėjo $56,049.57 pajamų ir $28,618.21 išmokėjimų. 
Pajamos gerokai padidėjo: buvo gautas gen. St. pik. Itn. Viktoro ir Veronikos Sutkų 
testamentinis palikimas 40,000 DM. Jų šviesiam atminimui buvo išleista prof. J. Jakšto parašyta 
Nepriklausomos Lietuvos istorija, kuri jau baigiama išparduoti. Jų palikimas yra vienas 
stambiausių gautų Vydūno Fonde.

1995 metų išlaidų planas jau sudarytas ir jame pramatoma išmokėti $41,800.00 lietuvių studentų 
paramai, Lietuvos istorijos rašymui, metinėms premijoms, vydūnistikai ir kitiems lietuviškos 
jaunuomenės rėmimo reikalams. Šiais metais jau yra gautas $8,000.00 įnašas iš prelato pskt. 
Juozo Prunskio ir sudaromas jo vardo fondas, kurio gautos palūkanos bus paskirstomos religinių 
ir skautiškų temų laimėtojams.

Vydūno Fondas persikėlė į naujas patalpas Pasaulio Lietuvų Centre Lemonto vietovėje. 
Išnuomotas gan didelis kambarys, kuriame bus ir A.S.S. Chicagos skyrius, Vydūno vardo 
muziejus. Atskiroje patalpoje yra sukrautas A.S.S., A.S.D. ir Korp! Vytis bylos, kita archyvinė 
medžiaga. Naujas adresas: Vydūnas Youth Fund, Inc., 14911 East 127th Street, Lemont, IL 
60439-7417. Telefonas: 708-243-0865.

“KAZIMIERAS PALČIAUSKAS 1941-1944 M. KAUNE”. Tai knyga apie v.sk. K. Palčiausko 
gyvenimą ir darbus nacių okupuotoje Lietuvoje. Knygą parašė v.sk. Antanas Dundzila. Knyga 
gausiai iliustruota skautiškomis nuotraukomis, 96 psl. apimties, atspausdinta M. Morkūno 
spaustuvėje Chicago’je. Dar neišblėso K. Palčiausko indėlis į skautijos veiklą, dar neišdilo bylos 
atgarsiai, kurioje jis buvo nepagrįstai kaltinamas. Verta paskaityti ir pagerbti jo atminimą. Knygą 
galima gauti iš Vydūno fondo paštu. Jos kaina tik $4.00 ir $2.00 pašto išlaidoms.

KALĖDINIŲ ATVIRUKŲ platinimas yra pagrindinis Vydūno Fondo pajamų šaltinis. Ši tradicija 
jau yra vykdoma per 41 metus. Praėjusių metų platinimas davė $8,720.39 pelno. Atvirukus 
paruošti ir išsiuntinėti reikalinga įdėti labai daug darbo ir išlaidų, bet tai užtikrina pastovias 
pajamas, kurios vėliau paskirstomos lietuvių studentų paramai. Kiekvienais metais stengiamasi 
paruošti atvirukus, kurie patenkintų didelę dalį pirkėjų. Į šį darbą kviečiami visi: siūlykite 
piešinius, temas ir užrašus sveikinimuose. Rašykite Vydūno Fondo adresu (jis nurodytas viršuje).

F.S.S. naujoji valdyba Chicago’je pasiskirstė pareigomis sekančiai: pirmininkė - dr. Renata 
Variakojytė, iždininkas - Liudas Ramanauskas, Danutė Penčylaitė ir Ramona Steponavičiūtė ir 
Audrius Remeikis, ūkio reikalų tvarkytojas. Buvusiai pirmininkei dr. Vilijai Kerelytei ir visai 
valdybai priklauso padėka už sėkmingą metų darbą.
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— Galima pakeisti į septynias pozicijas.

Chicago, iL oū629

— Žinai, — kalba viena vadovė kitai, — Ta 
mergytė labai išmintinga.

— Taip. Visai nepanaši nei į tėvą nei į motiną.

Dievų valgis
— Sakyk, Onyte, ką tu čia tokio 

keisto išvirei?
— Seimininkės vadovėlyje 

parašyta, kad tai dievų valgis.
— Ak! Aš tik žmogus.
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