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PASTO((( 
DĖŽUTĖ v.s.ReginaBagdonienė, Hamilton

Linkiu sėkmės Jūsų darbe. Taip pat 
reiškiu skautišką padėką ir pagarbą 
v.s.V.Vijeikiui už ilgametį darbą 
“Skautų Aide”.

Laimingų, sveikų, saulėtų ir 
darbingų metų!. Visos pelėdos linki 
sėkmės, kantrybės ir ištvermės ir 
dainuoja linksmą skautišką dainelę.

Džiaugiamės ir sesės Renatos 
darbu - jaunos jėgos, kurių taip 
pasigendame. Valio!

Senoji pelėda
Halina Plaušinaitienė

Sveikinu “Skautų Aido” atgimimą. Šv.Kalėdų ir Naujųjų Metų proga 
redakcijos darbuotojams linkiu sėkmės, ištvermės ir skautiškos energijos.

Drįstu ir vėl parašyti keletą žodžių, kai “Draugo” laikraštyje sesė 
B.Banaitienė kviečia rašyti.

Be galo esu dėkinga sesei Albinai Ramanauskienei, kurios dėka gaunu ir 
“Draugą” ir “Skautų Aidą”.

Lapkričio mėn. dalyvavau Vilniuje, šv.Jonų bažnyčioje šv.Mišiose, kurios 
buvo aukojamos už sesę Izabelę Jonaitienę. Gedulingos vakarienės metu tariau 
keletą žodžių, nes mokytoja - sesė Jonaitienė dirbo kartu su mano mokytoja 
s.V.Arminaite. Tai buvo Mokytojos iš didžiosios raidės. Kai lankiausi 
Amerikoje skautiškoje kelionėje, susitikau ir savo mokytoją sesę Jonaitienę.

v.s. sesė Alina Dvoreckienė, Vilnius

Noriu pasveikinti LSF valdybos ir 
savo vardu apsiėmus didelį darbą. Su 
geriausiais linkėj imais.

Budėkime!
v.s.fil.Petras Molis

' Lietuvos \ 
nacionalinė 
M. Mažvydo 

l biblioteka >

Mūsų skautiška veikla Anglijoje 
netikėtai padidėjo. Per paskutinius 7 metus 
sulaukėm daug naujų lietuvių. 
Pasinaudodami proga, kvietėme juos 
prisidėti prie skautiškos veiklos, jų tarpe yra 
gerų skautų.

Atgaivinome mūsų žurnalą “Budėkime”. 
Jis dabar išeis tris kartus metuose.

v.s.Vida Gasperienė, Anglija

Ačiū Jums už atgaivintą “Skautų 
Aidą”, kurį gavau prieš Naujuosius 
Metus.

Miela matyti nuotrauką iš Rako 
stovyklos. Aš ten paskutinį kartą 
stovyklavau TS - 1968 metais ir tada 
dar neteko susitikti su sesute Renata.

Daugelis Jūsų stovyklavote 1988 m. 
TS - Kensington, Ohio. Ten mudu su 
Vladeliu Bacevičium kartu 
stovyklavom. Deja, jis mane paliko 
vieną Clevelando skautuos atžalyne. 
Budžiu!

v.s.Gerardas Juškėnas, Cleveland

SAUSIS • VASARIS

Redaktorės Žodis...

Adu visiems už laiškus ir už gerus 
linkėjimus - jų tikrai mums labai reikia.

Ačiū šio “Skautų aido” numerio 
bandradarbiams atsiuntusiems straipsnius, 
nuotraukas, pranešimus - R.Bagdonienei, 
Hamilton, V.Gasperienei, Anglija, 
R.Karvelienei, Detroit, N.Užubalienei, 
Chicago, R.Chiapetta, Chicago, 
E.Andriušiui, Chicago, VS Ritai 
Penčylienei, kun.V.Viktoravičiui, Telšiai, 
J.Liubinskui, Chicago, A.Liubinskui,Dundee.

Atsiprašome už klaidas. Rugsėjo-spalio 
mėn. numeryje, šalia “normalių” spaudos 
darbe pasitaikančių klaidų, yra ir nauji 
technologijos akmenėliai. Vargstam su raide 
ą (raide a su nosine). Straipsnyje “pasimetė” 
pora eilučių ir išėjo nei šis, nei tas. Stovyklų 
skyriaus pradžioje praradom bendradarbių, 
atsiuntusių stovyklų aprašymus, pavardes - 
ps.Glorijos Adomkaitienės, v.s.Alinos 
Dvoreckienės ir kun. Viliaus Viktoravičiaus. 
Na, o Kalifornijos skautų daina išėjo tikras 
galvosūkis. Ruošdama tą pirmą seno-naujo 
skautiško darbelio SA numerį norėjau 
pasidalinti su visais ta puikiąją daina, kuria 
1976 metais kasdien džiaugiaus mano 
gyvenime pačioj gražiausioj stovykloj. Irva...

Gavau laišką iš Lietuvos. Z.Gadeikytė 
prašo padėkoti sesei A.Ramanauskienei už 
siunčiamą “Skautų aidą”. Ji rašo: “kai tik 
gaunu “Skautų aidą”, tuoj prisimenu sesę 
Albiną, nors ji manęs gal ir nebeprisimena”. 
“Skautų aidą” Lietuvoje gavo savaitę prieš 
Kalėdas, nes sesė Albina su broliu Liudu 
patys nuveža į paštą užsieniui skirtus 
numerius. O mes čia Elmhurste - 
dvidešimties mylių “užsienyje” SA gavome 
tik naujame šimtmetyje.

A.Namikienė
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LIETUVA

Vieniem - tu didvyrių palaiminta žemė, 
Kitiem - tu nykštukų varginga tėvynė, 
O man tu esi kaip smutkelis prie kelio, 
Kur laukia keleivio malda ir nakvynė.

Vėlai iškeliavęs iš nykių sodybų
Į kito pasviečio laisvingą rytojų,
Aš pusėje kelio, vidurnakčio gūdy, 
Palinkusia galva prieš tave sustoju.

Žinojau, kad tu rupestinguoju žvilgsniu 
Palaiminsi mano ir sėją ir piūtį.
Bet leisk man, šios žemės paklydusiam sūnui, 
Nulinkusia galva prie tavęs pabūti.

Tu man paslaptis, kuri myli ir kenčia - 
Ir žodžiais išreikšti tave nemokėsiu, 
Tik naują gyvybę krūtinėj pajausiu 
Po tavo priglobiančių rankų pavėsiu.

Paskui aš nueisiu, kaip daugel nuėjo 
l glūdžiąją naktį šešėlių šešėliais.
Bet aušrą ir rytmečio varpą išgirdęs, 
Žinosiu, kad tu buvai mirus, o kėleis.

Putinas
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SVEIKINAM S.DR.PRELJUOZĄ PRUNSKĮ

"Prutenio" d-vės vadovai 
ps.Antanas Deksnys ir 
v.slJuozas Prunskis apie 1925 
m.

Lietuvos Respublikos prezidento Valdo Adamkaus dekretu, Didžiojo Lietuvos 
Kunigaikščio Gedimino trečio laipsnio ordinu buvo apdovanotas s.dr.prel.Juozas Pmnskis. 
1999 m. Gruodžio 21 dieną ordiną įteikė LR generalinis konsulas Chicagoje Giedrius 
Apuokas. Nesuskaičiuojami prel. J.Prunskio nuopelnai lietuvių tautai. Šiuo metu 92 

metų amžiaus gerbiamojo Prelato žemiškoji kelionė prasidėjo Utenos apskrityje, 1925 m. 
baigė Rokiškio gimnaziją, 1932 m. įšventintas kunigu. Skautybėje preLPrunskis yra nuo 
1923 m. Rokiškio gimnazijoje kartu su Antanu Deksniu (vėliau lietuvių vyskupu išeivijoje), 
JuozuNaviku ir Vytautu Lapšiu sudarė branduolį"Prutenio" draugovei, o 1926 m. rudenį 
įkūrė skautus Antalieptėje. Iš Lietuvos skautų J.Prunskis 1926 m. pirmas sukūrė scenos 
veikalą. Tai buvo Antalieptėje suvaidintas "Už Tėvynę". Jau kelinti metai kai 
s.prel.J.Prunskio įsteigtas fondas Lietuvių Skautų Sąjungai (Lietuvių Fondo ribose) įgalina 
LSS Tarybos pirmiją skelbti skautams-tėms rašinių konkursus.

Iš Petro Jurgėlos knygos "Lietuviškoji Skautija"
Skautišką veiklą savo tėviškėje v.sl. Juozas Prunskis nušvietė laiške autoriui:
Kitados Antalieptėje buvo karmelitų vienuolynas. Švč. Jėzaus Širdies seserys įsteigė 

čia ūkio mokyklą. Baigęs gimnaziją, buvau mokytojas Dūlių kaime. 1926 pradžioj 
suorganizavom skautes. Įsteigus mišrią vidurinę mokyklą, 1927 mdenį įkurta ir skautų 
draugovė. D-ku išrinktas mano brolis Vladas, o adjutantu Bronius Kviklys, kurie 1928 
apsimainė pareigomis. Turėjom savo vėliavą, kurią pašventino poetas kun.T.Tilvytis. 
Leidom laikraštėlį "Žalioji vėliava", kuriame rašiau apie šv. Kazimierą. Skautai turėjo 

savo spintą, papuoštą lietuviškais balandėliais, kuriuos nubraižė mano sesuo, o išpjovė 
kaimo meistras. Skautų-čių dvasia buvo pakili. Mūsų supratimu, skautas turėjo būti kone 
švento gyvenimo žmogus. Apie rūkymą ar gėrimąnei kalbos nebuvo. Jaunuomenė žavėjosi 
skautybe ir su įkarščiu stojo įdarbą. Tos pastangos ugdytis skautiškoje dvasioje nešė gerų 
vaisių.

1948.XI.1. DRAUGE dr.J.Prunskis pareiškė:

Jei kas mane paklaustų, kam aš labiausiai dėkingas už viską, ką tik gyvendamas 
atsiekiau, tai prisiminęs Dievą Danguje ir motiną žemėje, pasakyčiau, kad daugiausia 
man padėjo dvi mokyklos: skautybė ir kunigų seminarija. Skautybė išugdo norą tobulintis 
ir siekti kas gera, išmoko branginti laiką ir būti punktualiam, pratina prie blaivių ir skaisčių 
papročių. Jei bet kuri mokykla žmogaus proto bagažą pripakuoja žiniomis, tai skautybė 
išugdo valią ir duoda jai sveiką krvnti. Skautybė pažadina iniciatyvą.
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"LITUANICA" ŽENGIA Į NAUJĄ ŠIMTMETĮ

Lietuvių Skautų Brolijos vardu sveikinu.:; 
Čikagos “Lituanicos” tuntą bei jo vadovus 
50 metų Jubiliejaus proga.

Linkiu, kad ateinantį šimtmetį.: 
“Lituanicos” tunto eilės augtų ir veikta toliau 
žydėtų. • 1 : •

Prisiminkime praėjusių penkiasdešimties 
veiklos metų vadovus įdiegusius lietuviškos 
skautijos mintis, kurios puikiai atsispindi 
Jumyse švenčiant šį ypatingą Jubiliejų.

Budėkime ir Gero Vėjo!
V.s.fil. Albinas Sekas
LSB Vyliausias Skautininkas

"Lituanicos" t-kas ps.fil.Ričardas 
Chiapetta su žmona j.s.filTaiyda ir 
dukrele Maya.

“Lituanicai” -

Sveikinu “Lituanicos” tuntą švenčiantį 50 metų jubiliejų. Džiaugiuosi priklausydamas 
šiam puikiam tuntui ir man suteikta privilegija vesti “Lituanicą” į 21-jį amžių.

Dvidešimt trys tuntininkai prieš mane, šimtai vadovų, tėvai ir rėmėjai pradėjo ir 
tęsė tą svarbų darbą per 50 metų, kuris tebevyksta ir šiandien.

“Žalgirio” tunto (vėliau “Lituanicos”) steigiamojoje sueigoje dalyvavo 102 skautai. 
Šiandien “Lituanicos” tuntui priklauso 158 skautai.

Tarp steigiamosios sueigos ir šio jubiliejaus “Lituanica” išgyveno daug sėkmingų ir 
kartais sunkesnių momentų. Žiūrint į skaičius - buvo laikotarpis, kai tunto sąrašuose 
skaičiuota per 400 skautų. Vėliau skaičiai krito, bet šiandien tuntas vėl paaugęs ir mūsų 
vilkai ir bebrai sudaro 75% visų narių. Ateitis atrodo gerai.

Svarbiau negu skaičiai yra vadovai. Tai tie, kurie po lituanistinės mokyklos pamokų 
kas savaitgalį praveda sueigas ir iškylas. Jie lavina ir moko mūsų tunto jaunuolius. Šiais 
laikais, kai gyvenimo tempas greitesnis ir laisvalaikis trumpesnis, kartais sunku surasti 
žmones, kurie nori ir gali būti vadovais. “Lituanicos” tuntas yra laimingas turėdamas gerus 
vadovus. Visiems - buvusiems ir dabar dirbantiems vadovams mano nuoširdus ačiū!

Svarbiausias mūsų turtas yra vaikai. Mūsų tikslas yra ruošti jaunimą skautiškais 
idealais pagrįstam gyvenimui, kad jie negyventų vien tik sau, bet Dievui, Tėvynei ir 
Artimui.

Kviečiu visus - anksčiau ir dabar skautaujančius kartu švęsti šį jubiliejų ir kartu 
dirbti su mumis, kad galėtume perduoti mūsų vaikams ir vaikaičiams tai, ką esame gavę iš 
mūsų tėvų ir senelių - progą skautauti “Lituanicos” tunte.

Sveikinu “Lituanicos” tuntą dėkoju visiems, kurie padėjo mūsų tuntui per pirmuosius 
50 metų ir linkiu dar daugelio skautiškų metų.

Budėkime ir Gero Vėjo!
Ps.fil.RičardasChiapetta , “Lituanicos” tunto tuntininkas
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Šiems 2000-siems metams “Lituanicos” 
tunto vadiją sudaro: t-kas ps.fil.R.Chiapetta, 
t-ko pav. ps.fil.G.Aukštuolis, draugininkai- 
laivų vadai:s.fil.V.Lietuvninkas, j.ps.R.Česas, 
j.ps.A.Rimeika, Š.Brakauskas, jb.R.Petrauskas, 
v.sl.fil.R.Putrius, s.V.Zukauskas. Kiti vadovai: 
ps.fil.J.Variakojis, fil.A.Luneckas, s.G.Matutis, 
v.s.fil.R.Rupinskas, R.Senkevičius, L.Jucas, 
G.Thaus, s.E.Andriušis, ps.A.Liubinskas, 
j .ps.P Jokubauskas.

50-jį jubiliejų “Lituanicos” tuntas pradėjo 
1999 m. rugpjūčio 25 d. Ta proga buvo išleistas 
40 psl. leidinys “Lituanica 50". Kiti tunto 
veiklos atžymėjimui leidiniai išleisti 1957, 
1964,1974 ir 1979 metais.

Iškilminga 50-čio puota įvyko spalio 2 d. 
Ypatingai malonu toje šventėje buvo matyti 
buv. tuntininkąs.BroniųGurėną, kuris tunto 
vairą iš pirmojo t-ko Liūto Griniaus perėmė 
po keturių mėnesių nuo tunto įsteigimo -1949 
m. gruodžio mėn.

Iš 24-rių “Lituanicos” tunto tuntininkų, 
septyni jau mirę. Tai - Liūtas Grinius, Pranas 
Nedas, Vytautas Petrauskas, Kazys Cijūnėlis, 
Jonas Paronis, Zigmas Jaunius, Leopoldas 
Kupcikevičius.

Skautiškasis auklėjimas ir draugystė 
“Lituanicos” tunte teka stipria ir 
nenutrūkstančia srove. Beveik visi tunte 
dirbantys vadovai yra užaugę “Lituanicoje”, 
dauguma jų nuo vilkiuko iki skautininko 
laipsnio.

Draugovių sueigos (mokslo metų 
laikotarpiu) iki dabar vyksta kiekvieną 
savaitgalį. Anksčiau jos buvo ruošiamos 
sekmadieniais, o paskutinį dešimtmetį - 
šeštadieniais po lituanistinės mokyklos 
pamokų.

Vartant tunto knygas ir albumus išryškėja 
vadovų, draugininkų puikus darbas ir skautų 
tėvų pritarimas bei parama. Tunto archyve yra 
įdomios žinios apie draugininkus tėvus ir vėliau 
jų pėdomis pasekusius jų sūnus draugininkus. 
Štai jie -

Juozas Liubinskas - sūnus Aldis
Tomas Remeikis - Audrius
Juozas Šalčiūnas - Petras
Viktoras Kučas - Linas
Vaclovas Plioplys - Audrius, Algis ir Vitas 
Vladas Rupinskas - Romas ir Vytas 
Juozas Ivanauskas - Juozas,jr.
Justinas Kirvelaitis - Vytenis ir Audrius 
Antanas Paužuolis - Algis
Romas Puodžiūnas - Viktoras ir Stepas 
Liudas Ramanauskas - Donatas
Algis Paulius - Linas
Donatas Tijūnėlis - Aras

Iš archyvų...
"Dr.Jono Basanavičiaus" vilkiukų d-vės draugininkas s.fil.Juozas Liubinskas
1973m. Jubiliejinėje stovykloje susitikęs savo bičiulį s.fil.Algį Avižienį. Tauras 
Liubinskai, antroje - A.Avižienis, L.Liubinskas, J.Liubinskas, Algiukas Avižienis, 
Aldis Liubinskas ir Audrius Viktorą.

Dabar...
sv.ps.Aldis Liubinskas yra "Geležinio Vilko" draugovės vilkiukų draugininku. 
Nuotraukoje - praėjusioje stovykloje su vilkiukais pirma pasimokė apie raketas, 
tada visi turėjo progą raketą pastatyti ir iššauti.
'Aš labai daug gavau iš skautybės", sako brolis Aldis, - "gamtos meilę, draugystės ir 
pareigos supratimą. Mano draugininkas, be mano tėvelio, buvo Donatas 
Ramanauskas". ® Jaunystėje brolis Aldis skautiškąjį darbą pradėjo skiltininku 
"Rambyno" draugovėje. Šiuo metu jo ir "Kernavės" t. skautės Lorettos 
Grišmanauskaitės "skiltį" sudaro vilkiukas Albinas, udrytė Liana ir busimasis 
skautas dvimetis Venius. Ps.Aldžio profesija - inžinierius.
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UliŲANICAT ŽENGIA Į NAUJĄ ŠIMTMETĮ

Iš archyvų...
Prieš 30 metų "Skautų aido" redaktorius v.s.Juozas Ibliušts 
sugalvojo ŠA skyrelį "Mano skiltis". Ir štai ką 1970 m. tame / 
skyrelyje rašė "Stumbrų" skilties skilt.ininkas - "Lituanicos 
tunto "Perkūno'' draugovės "Stumbrų" skilčiai priklauso šie: 
broliai: psl. Edvardas Andriušis,. skili minkąs, Algis Luneckas - 
paskillihinkis, Liucius Aleksa, Algis Eringis ir Andrius Kubilius. 
Stumbrų skilties šūkis : "Bo - oo - oo!"
Mes turime savo skilties būklą, ten dažnai dirbame ir 
ruošiamės vasaros stovyklai. Mūsų skilties brolis Liucius 
dainavo skautiškoje plokštelėje "Tra-lia-lia!"

Dabar...
Buvęs "Stumbrų" skiltininkas brolis Edvardas Andriušis 
yra skautų vadovu "Lituanicos" tunte. Šiuo metu jis 
vadovauja "Geležinio Vilko" draugovės skautams. 
Skautybės kelių pradėjęs vilkiuku "DLK Gedimino" 
draugovėje, skautu tapo "Vinco Krėvės" skautų d-vėje, 
iš kurios per pora metų buvo sudarytos keturios 
draugovės. Skiltininku buvo "Perkūno" d-vėje o tunto 
25-tos sukakties leidiniui parašė straipsnelį apie skautų 
"Rambyno" d-vę, kurios vadijai jis tuomet priklausė. 
I998 m. Tautinėje stovykloje buvo vadijos narys.
s. Edvardo Andriušio profesija yra marketing. Su 
"Kernavės" t. skaute Astra Totoraityte augina skautišką 
šeimą: sūnus Justinas - skautas vytis, Danius ir Renė - 
skautai.

"Lituanicos" tuntas 1999 metais.
Nuotr.JTamulaičio
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 "LITUANICA" ŽENGIA Į NAUJĄ ŠIMTMETĮ

Čia - ne skiltis
Šioje senoje 1964 metų nuotraukoje pozuoja pavyzdingi geltonšlipsiai.Dabar, po 36-ių metų juos drąsiai galime pavadinti 
L1TUANICA. Jie visi tapo skautais vyčiais, ant jų pečių “L ituanica” plėtė savo sparnus - jie buvo DRAUGININKAI.

Iš kairės:
Gintaras Plačas - skautų “Vinco Krėvės” d-vės d-kas nuo 1966 m. Įsteigė ir redagavo laikraštėlį “Skiltis”.
Romas Rupinskas - skautų “Vinco Krėvės” d-vės d-kas 1968, skautų “Perkūno” d-vės d-kas nuo 1969 m.
Audrius Plioplys - vilkiukų “Dr.Vinco Kudirkos” d-vės d-kas 1969-71 m.
Andrius Markulis - skautų “Rambyno” d-vės d-kas 1967-71 m. Draugovė leido laikraštėlį “Rambynas”,
JAV Vidurio rajono laužų programų konkurse laimėjo pirmą vietą.
(Neatpažintas Brolis; atsiprašau -AN)
Arūnas Krutulis - skautų “Vinco Krėvės” d-vės d-kas 1969 m.
Virgilijus Krapauskas - skautų “Pulk.Juozo Šarausko” d-vės d-kas nuo 1965 m.
Kęstutis Kaveckas - vilkiukų “DLK Gedimino” d-vės d-kas 1973 m.

Dar norisi paminėti, kad -
Gintaras Plačas yra aktyvioje skautiškoje veikloje iki dabar. Jis buvo tunto skautų sk. vedėju, stovyklų vadovu. “Lituanicos” t.
tuntininku 1986-88, LSB skautų sk. vedėju 1976-87 ir 1991-99, LSS Tarybos pirmijos narys 1979-84 m.
Romas Rupinskas taip pat aktyvioje veikloje iki dabar. Stovyklų vadovas. “Lituanicos” t. tuntininkas 1980-82 ir 1996-97 m., 
LSB Vyr. Skautininko pavaduotojas 1976-78, JAV rajono atstovas 1979 ir 1994-99 m.

10
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Sesė - Brolis, Mama - Sūnūs 
TUNTININKAI

Auksinį 50 metų jubiliejų galime švęsti 
tik vieną kartą - sako “Lituanicos” t. 
tuntininkas ps.fil.Ričardas Chiapetta.

Prieš dvejus metus apsiėmęs tuntininko 
pareigas, džiaugiasi, kad pavyko įvykdyti 
užsibrėžtus tikslus: sudaryti tinkamas sąlygas 
skautiškiems užsiėmimams, nupirkti naujas 
palapines, pagelbėti tunto nariams 
vykstantiems į 1998 m. Tautinę stovyklą. 
Dažnai tunto veiklą teko koordinuoti iš 
Šveicarijos, kurioje darbo reikalais gana ilgai 
išbūdavo. Nuostabios yra šių laikų galimybės 
' tunto vadijos pasitarimai per E-paštą!

Labai malonu matyti, kad daugelis 
dabartinių tėvelių, jau šiame krašte gimusių 
ir augusių, nori, kad jų vaikai dalyvautų 
lietuviškame skautavime. I šias gretas kas 
metai didėjančiu būriu jungiasi ir naujieji 
ateiviai. “Lituanicos” tuntas labai stipriai 
gyvuoja! Rudenį, kartu su lituanistinių 
mokyklų registracija, sulaukta daug naujų 
narių. Vien “Perkūno” draugovės sueigoje 
Jaunimo Centre buvo 20 skautų.

“Lituanicos” tunto Chicagoje steigėjai 

ir daugybė buvusių vadovų gali didžiuotis. 
Ne veltui buvo ruoštos sueigos, važiuota į 
stovyklas, ar Vasario 16 minėjimuose bent 
penkiose vietose tą pačią dieną prie vėliavų 
stovėta. Dabar, 50-ją sukaktį švenčiančio 
tunto vadovai tuntininko Chiapettos 
žodžiais tariant “atiduoda viską, ką gavo”. 
Ką gavo iš savo vadovų ir iš savo namų. 
Todėl ir rašau apie mamą ir sūnų 
tuntininkus.

Ilga ir graži yra daugelio mūsų šeimų 
skautiškoji kelionė. 1953 . Wisconsine 
vykusioje “Aušros Vartų” skaučių tunto 
“Dainavos” stovykloje jau dalyvavo sesė 
Rūta Graužinytė skautybės keliu pradėjusi 
eiti Vokietijoje, Hanau lietuvių stovykloje. 
Kai jos dukrelės Linda ir Lisa įstojo į 
“Kernavės” tuntą Chicagoje, mama Rūta 
tuoj įsijungė į tėvų komiteto darbus, talkino 
Kaziuko mugių ruošoje, virė Rako 
stovyklose ir vienuoliką metų buvo Kaziuko 
mugės darbų vadovė, savo namuose 
priglaudusi rankdarbių dirbtuvę.

“Kernavės” tuntui s.Rūta Daukienė 
vadovavo 1984-1988 m. Tuo metu visi trys 
skaučių tuntai Chicagoj e kartu suruošė labai 
pavykusį Sofijos Kymantaitės Čiurlionienės 
minėjimą, kur galėjome pasidžiaugti 

tuntininkės Rūtos puikiomis rožių 
puokštėmis programos atlikėjoms. Bet 
gražiausi jos rankų darbai tai margučiai! 
Pintinės ant skaučių ir skautai tuntų stalų 
ištuštėja Kaziuko mugei net neįpusėjus. 
Margučius ji pradeda marginti tuoj po 
Kalėdų, dažnai nuo 5 vai. ryto. To 
ypatingojo liaudies meno j i išmoko iš poeto 
Viktoro Šimaičio, kuris atėjęs į Kaziuko 
mugę vis patikrindavęs ir pasidžiaugdavęs 
jos darbu.

“Žodžiai pamoko, pavyzdys patraukia”.
Sūnaus Ričardo kelią į “Lituanicos” 

tunto tuntininkus žymi būdingi Chicagos 
lietuvių gyvenimo vardai - “Kristijono 
Donelaičio” lituanistinė mokykla, 
Pedagoginis lituanistinis institutas, 
“Grandies” tautinių šokių šokėjų grupė. 
Žmoną, j.s.Taiydą Rudaitytę pažįsta nuo 
ketvirto skyriaus, abu yra ASS filisteriai, abu 
šoko tautinius šokius jau laisvoje Lietuvoje 
dainų šventėje. 1999 m. vasarą gimusi 
Taiydos ir Ričardo pinnoji dukrelė Maya 
yra gausios skautiškos giminės narė.

Tuntininkas ps.fil.Ričardas Chiapetta ir 
“Lituanicos” skautų tuntas 50-jį tunto 
jubiliejų tęsia jau naujame šimtmetyje. 
Laimingo lietuviško skautavimo visiems!

v.s.Alė Namikienė

"Lituanicos" tunto 50 metų sukaktuviniame pokylyje dalyvavę buv. tuntininkai: Cintaras Plačas, Romas Rupinskas, Modestas Jakaitis, 
Viktoras Kučas, Bronius Curėnas, dabartinis t-kas Ričardas Chiapetta, Marius Naris ir Audrius Remeikis.
Nuotr.JTamulaičio
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s. EIMUTIS ŠOVA s.ALGIS GERDŽIUNAS

1999 m. pradžioje netekome ilgamečio 
Anglijos rajono žurnalo “Budėkime” 
redaktoriaus s.Eimučio Šovos.

Pirmajame Anglijos lietuvių skautų ir 
skaučių suvažiavime 1949 m. Halifaxe jau 
dalyvavo jaunuolis sl.E.Šova. Tais metais 

jis buvo “Vytauto Didžiojo” mišrios 
draugovės draugininku Alsagerio šeimų 
stovykloje.

Nuo 1976 m. redagavo “Budėkime” 
žurnalą.

Buvo trijų Anglijos rajono stovyklų 
viršininku: 1978 m.- “Baltijos”, 1980 m. - 
“Kristijono Donelaičio” ir 1981 m. - 
“Tėvynės”.

Ypatingą pašaukimą turėjo spaudos 
darbui. Buvo 1987 m. išleisto “LSS Anglijos 
rajono albumas 1947'1983" redaktorius, 
1996 m. išleistoje “Lietuviškoji Skautija 
1945'1985" knygoje Anglijos rajono 
istorijos redaktorius. Taip pat redagavo 
Anglijoje leidžiamą “Europos Lietuvis”.

s* ALDONA PALUKAITIENĖ

Gyveno Los Angeles ir Chicagoje.
Dviejųlabai veiklių“Kun.Gražinos” vyr. 

skaučių būrelių Chicagoje ir Los Angeles 
steigėja.

Sesė Aldona Los Angeles “Palangos” 
tunte buvo skaučių “Birutės” d-vės 
draugininke, o Chicagoje “Aušros Vartų” 
tunte vadovavo vyr. skaučių “Gabijos” 
draugovei.

Apie 15 metų sesė Palukaitienė 
vadovavo Chicagos skautininkų draugovei. 
Atmintyje lieka jos suregtos gražios LSS 
jubiliejams paminėti šventės.

Gyveno Anglijoje.
Brolis Algis buvo Anglijos rajono skautų 

vyčių skyriaus vedėju, “Dr. Vydūno” būrelio 
vadovu.

Buvo išrinktas Anglijos rajono vadu, 
vadovų kursuose buvo instruktorius.

1973 m. Lietuvių sodyboje buvo 
“Romo Kalantos” stovyklos viršininku.

Taip pat s.Gerdžiūnas buvo labai veiklus 
Lietuvių Sąjungos narys, atstovavęs 
Bradfordui sąjungos suvažiavimuose; 
priklausė “Vyties” klubui.

s, JUOZAS PAŽĖRA

Nuo 1948 m. atvykęs į Torontą, brolis 
Juozas tuoj įsijungė į skautų vyčių veiklą.

1952 m. perėmė “Skautų Aido” 
administratoriaus pareigas.

1954'1957 m. buvo “Rambyno” tunto 
tuntininku, įsteigė tautinių šokių būrelį, 
vadovavo skiltininkų kursams, o 1955 m. 
suorganizavo draugininkų ir skiltininkų 
suvažiavimą Toronte.

Persikėlęs į Los Angeles, buvo 
išrinktas Ramiojo vandenyno rajono vadu 
1964'1966 metams; buvo rajono 
stovyklavietei pirkti komiteto narys.

v.s. VYTAUTAS SKRINSKAS

Nuo 1951 m. su šeima gyveno Toronte.
Brolio Vytauto ilga ir turininga 

skautiškoj i kelionė prasidėjo dar Lietuvoje. 
1933 m. pakeltas i skautininkus; Kauno 
“Aušros” tunte buvo “Kęstučio” d-vės 
draugininkas, nuo 1940 m. - “Aušros” tunto 
tuntininko antrasis pavaduotojas.

Atkūrus LSS'gą Vokietijoje, 
v.s.V.Skrinskas buvo Tarybos narys 1946- 
49 m., IV-jo rajono antrasis vadeiva- 
atstovas, III-ioje Tautinėje stovykloje 
Alpėse - stovyklos komendantas.

Kanadoje buvo LS Brolijos vadijoje 
skautininkų skyriaus vedėju 1952-1955 m. 
LSB vadijos išleisto kalendoriaus “Tauta 
budi” 1953 m. redaktoriais buvo 
v.s.V.Skrinskas ir ps.J .Gaižutis, o 1954 m. - 
v.s.V.Skrinskas ir j.s.B.Stundžia.

Brolis Vytautas buvo Kanados rajono 
atstovu 1964-1966 m., du kart buvo 
išrinktas Kanados rajono vadu, “Rambyno” 
tunto tuntininkas, daugelio stovyklų 
vadovas, vienas iš Romuvos stovyklavietės 
sumanytojų ir steigėjų.

V.s.Vytautui Skrinskui vadovaujant 
s-kų ramovei, kartu su skautininkėmis 
Toronte buvo rengiami įdomūs ir pelningi 
koncertai, minėj imai plačiajai visuomenei.
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s. JUOZAS TREČIOKAS V.s.VLADAS PAUŽA

Brolis Juozą: 1949 m. vadovavo skautų 
vyčių “Dr.Vydūno” būreliui, nuo 1951 m. 
buvo Nottinghamo vietininkijos 
vietininku. Anglijos rajono vadijoje brolis 
Trečiokas buvo skautų vyčių skyriaus 
vedėjas, 1951-1952 m. kartu su s.V.Fidleriu 
redagavo “Budėkime” žurnalą.

Persikėlęs į Kanadą, 1957-1959 m. buvo 
“Nemuno” tunto tuntininku Hamiltone,.; 
taip pat dalyvavo skautų vyčių veikloje.

s. IRENA GARUNKŠTIENĖ

y, s. VYTAUTAS JOKŪBAITIS

s.ELENA ABELKIENĖ

Buvusi skaučių vądpvė New Yorke. :
Paskutiniu metu gyveno netoli 

Chicagos, priklausė “KuipGražinos” vyr. 
skaučių būreliui ir “Sietuvos” draugovei.

Sesė Irena buvo labai uoli ir nuoširdi 
“Lietuvos Vaikų. Vilties” saVknorė ir
padėjėja.

“Pilėnų" tunto Clevelande vadovas.
Vienuolika meti; brolis Vytautas buvo 

Lietuvių Skautų Brolijos vaduos narys 1985- 

1996.
Penktoje Tautinėje stovykloje 1968 m. 

jis buvo inspektorius, 1973 m. Jubiliejines 
stovyklos viršininko pavaduotojas, 1993 m. 
Jubiliejinės stovyklos yadijos narys.

1945 m. Vokietijoje, Luebecke ir 
apylinkėse apsigyveno apie 3000 lietuvių 
tremtinių. Lietuvių komitetui nutanissteigti 
skautus, 1945 m. rugpjūčio 17 d. 
Tuntininko pareigoms buvo pakviestas 
sv.v.sl. Vladas Pauža, ir per pirmas dvi dienas 
buvo įkurtos pirmosios dvi skautų ir skaučių 
draugovės. Tunto vardas - "Bali ij; i".

| Vadovų lavinimo stovyklose 
Horneburge 1946 ir 1947 metais brolis 
Vladas buvo vienas iš vadovų.

Pirmasis “Baltijos" vietininkijos 
vietininkas Detroite 1950-1952 m.

“Baltijos” vietininkijai tapus tunui, brolis 
Vladas buvo tuntininku 1955-1956 m. ir 
1960-1964m.

Sesė Abelkienė Vokietijoje nuo 1948: 
m buvo skaučių “Neringos” tunto 
t untminke Hanau lietuvių stovykloje.

Gyvendama Chicagoje priklausė 
Skautininkių draugovei. Daugelį mėtų iki 
thirties gyveno Putname.

Sese Abelkiene ypatingai prisimenama 
kaip gražiųjųšiaudmukų vėreja, “ramunėlės” 
ornamento sumanytoja.
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siwisti didžioji S€im.l
PAS 

"ŠATRIJOS RAGANAS" 
HAMILTONE

Sekmadienį, lapkričio 14 d., Aušros 
Vartai šventovėje buvo atlaikytos šv.Mišios 
už jau į amžinybę iškeliavusius skautus ir 
skautes, tarp jų ir neseniai mirusius 
Hamiltono skautininkus a.a. Zigmą Laugalį 
ir Juozą Trečioką. Mišiose dalyvavo 
Hamiltono skautininkių “Šatrijos Raganos” 
būrelio sesės ir “Nemuno” bei “Širvintos” 
tuntų skautai ir skautės, nors buvo tikėtasi 
gausesnio jų dalyvavimo. Mišiose buvo 
a.a.Trečioko našlė ir šeimos nariai. Prie 
šv.Marijos statulos pamerkėme gėles. Po 
šv.Mišių trumpame suėjime prisiminėm 
mirusiuosius. A.a.Zigmas Laugalys 1951 
metais Hamiltone suorganizavo skautų 
vyčių būrelį, buvo pinnas jų vadovas. Taip 
pat jis buvo pirmasis 1952 m. įsteigto 
“Nemuno” tunto tuntininkas. A.a.Juozas 
Trečiokas, persikėlęs iš Anglijos į 
Hamiltoną, tuoj įsijungė į skautų vyčių 
“Gedimino” būrelį, tunto veikla smarkiai 
pagyvėjo ir jis buvo trečiasis “Nemuno” t. 
tuntininkas. Abu skautininkai dirbo “An
gel Stone” įmonėje, tad, jai persikėlus į 
Preston-Cambridge, Hamiltonas neteko 
dviejų veiklių skautininkų. Brolis Zigmas 
mirė prieš keletą metų, o 1999 m. spalio 31 
d. buvo palaidotas ir brolis Juozas. 
Skautininke A.Vilimienė prisiminė juos 
savo poezijoje: “Tu eini su mumis ir mes 
kalbame kartu per dienas ir naktis begalines. 
Mes juokaujame ir dalinamės mintimis su 
tavimi, nes mylėjome tave, tu buvai mūsų 
brolis skautas”.

Vienuolika “Šatrijos Raganos” 
skautininkių būrelio narių susirinkome 
Kalėdinei sueigai pas sesę Marytę 
Kalvaitienę. Sueigos prelegentė dietos spe
cialistė p.Zita Bersėnaitė-Cers labai gražia

Kalėdines giesmes praveda Asta Jurgutytė, Kristina Zubrickienė, Regina Puškorienė, 
Vilija Idzelytė, ir Virga Šimaitytė.

lietuvių kalba davė idomų pokalbį kartu 
pateikdama Kanados Sveikatos ministerijos 
išleistus duomenis. Ji rodė skaidres, atsakė į 
klausimus, davė patarimus. P.Zitai esame 
labai dėkingos.

Tolimesnėje sueigos programoje 
pasidalinome Kūčių vakaro tradicijomis ir 
jau naujų patiekalų paruošimu, skaitėme 
eilėraščius, giedojome giesmes. Kiekviena 
pasidalino savo mintimis apie ateinančius 
2000-sius metus. Visos pasisakė už 
draugiškumą seseriškumą vieningumą visa 
tai jausdamos ir šio vakaro aplinkoje. Prie 
sesės Marytės vaišingo stalo nepastebėjome, 
kad šių metų paskutinė sueiga nusitęsė taip 
ilgai.

Sekanti sueiga, pasaulio skaučių 
susimąstymo dienos proga, bus pas sesę 
Reginą Bagdonienę vasario 22-rą dieną. 
Renkamės unifonnuotos.

Reg.B.

KŪČIOS DETROITE

“Sužibės mums šiandien šviesa, nes 
užgims Viešpats...”

Gruodžio 12 dieną Dievo Apvaizdos 
kultūros centro salėje susirinko “Baltijos” ir 
“Gabijos” tuntų šeimos, jųgiminės, draugai 
ir Detroito apylinkės visuomenė tradicinei 
Kūčių vakarienei.

Vakarą pradėjome tunto sueiga, kurią 
pravedė komendantas Audrius Moss. 
Sueigos metu vilkiukai Linas Kasputis ir 
Marius Miliūnas perėjo į skautų kandidatų 
eiles, o pats Audrius Moss davė prityrusių 
skautų įžodį

Kalėdinei programai vadovavo 
tuntininkė Rasa Karvelienė. Skaitinius 
skaitė skautės Svaja Mikulionytė ir Ingrida 
Miškinytė. Skautės Inga Mossaitė ir Alana 
Zomboraitė padėjo paukštytėms Rimai
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1999-2000 Baltijos ir Gabijos tuntai.

Giedraitytei, Dianai Jankutei, Dianai 
Karvelytei, Monikai Mikulionytei, Aleksai 
Miškinytei, Karinai Puškoriūtei, Lianai 
Sontaitei ir Dariai Zubrickaitei ant stalų 
uždegti žvakutes. Prisiminėm visus mirusius 
skautus ir skautes, ir kitus, kurie negalėjo būti 

mūsų tarpe tą vakarą.
Dievo Apvaizdos parapijos 

klebonas kun.Aloyzas Volskis prieš 
vakarienę sukalbėjo maldą. Pasidalinę 
kalėdaičiais, vaišinomės visų suneštais, 
skaniais Kūčių patiekalais.

Vakarą baigėme giedodami 
kalėdines giesmes, kurias akordeonu vedė 
Virga Simaitytė, o jai padėjo sesės Vilija 
Idzelytė, Asta Jurgutytė, Regina Puškorienė 
ir Kristina Zubrickienė. Bendram rate 
sugiedoję “Ateina naktis”, pasidalinome 

geriausiais švenčių linkėj imais ir išsiskirstėme.
Dėkojame visiems už dalyvavimą 

Kūčių šventėje, už prisidėjimą valgiais ar 
kepsniais. Malonu, kad kas met nauji 
asmenys jungiasi prie mūsų “šeimos”. 
Lauksime visų ir kitais metais. Laimingų 

2OOO'jų metų!

Prityrusios skautės Rūta Sventickaitė, Laura Sirgrdaitė, ir Kristina Gedvilaitė 
vaišinasi Kūčių valgiais.
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Vilkiukai Lukas Rudis, Viktoras Puškorius, Juozukas Zubrickas,

jų vadovas Darius Rudis sako.

Paukštytės rikiuotėje. Monika Mikulionytė, Vilija Mikesa, 
Julija Sirgedaitė, vadovė Aleksa Moss, Liana Sontaitė, Daria 
Zubrickaitė, Diana Jankutė, Monika Rudytė, Karina 
Puškoriūtė, Diana Karvelytė ir Aleksa Miškinytė.

Nauji skautai kandidatai 
Marius Miliūnas ir Linas 
Kasputis.
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LIETUVOS SKAUTŲ DEŠIMTMETIS !
1999 m. spalio 30 d. 

Telšių skautai minėjo 
gražią sukaktį. Prabėgo 
dešimt metų nuo tada, 
kai 1989 metų spalio 
29-30 dienomis 
Telšiuose, Žemaitės 

vidurinėje mokykloje, 
įvyko atkuriamoj i 
skautų organizacijos 
sueiga.

Skautai ir 
kandidatai rinkosi į 
Vysk.V.Borisevičiaus 
vidurinę mokyklą, iš kur 
šventine eisena su LS 
Telšių tunto ir WOSM 
(Pasaulinė skautų 
judėjimo organizacija)
vėliavomis patraukė į
Mažąją bažnytėlę. Sv.Mišias aukojo Telšių 
vyskupas A.Vaičius, mons.J.P.Gedgaudas, 
mons.J.Kauneckas ir kun. Vilius 
Viktoravičius.

Po šv.Mišiųdar didesnis renginio dalyvių 
būrys grįžo į Parodų salę, kur atidaryta paroda 
iš dviejų dalių. Vienoje salėje pristatyta 
Telšių ir Plungės skautų veikla, kitoje - 
Lietuvos istorinės vėliavos iš JAV lietuvių 
skautų sąjungos archyvo Lemonte. Parodoje 
sveikinimo žodį tarė Vysk.A.Vaičius, apie 
skautų organizacijos atsikūrimo kelią 
Telšiuose kalbėjo brolis Kostas Juknevičius. 
Organizacijos ateities perspektyvas trumpai 
nušvietė LS Pirmijos pirmininkas Giedrius 
Vaidelis.

Po parodos atidarymo šventės dalyviai 
vėl rinkosi i Vysk.V.Borisevičiaus mokyklos 
salę. Ten įvyko šventinė rikiuotė. 
Sveikinimo žodį tarė LS Tarybos 
pirmininkas Mečislovas Raštikis, Kuršėnų, 
Šiaulių, Panevėžio, Mažeikių skautai, 

tėveliai, ateitininkai, maldos grupelė 
“Takelis”.

Pasibaigus oficialiajai daliai, svečiai ir 
namiškiai buvo pakviesti pasivaišinti 
skautiška arbata. Po arbatėlės vėl visi 

sugūžėjo į salę, kur keletas šaunių skautų ir 
skaučių surengė “Linksmųjų-išradingųjų” 
konkursą. Komandos, tarp jųir suaugusiųjų, 
varžėsi dėl pirmosios vietos. Toliau sekė 
skilčių pasirodymai, vaidinimai, dainos, 
šokiai.

Linksmavakaris baigėsi giesmėmis ir 
vakaro malda. Visi išsiskirstė išsinešdami 
bent mažą dalelę šilumos, atsiradusios 
būnant kartu dideliame brolių ir sesių rate. 
Sesė Jovita
Telšių krašto seniūnė
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Tebūnie tavo pirmoji mintis apie kitus, 
o antroji apie save.
Septintas skautų-ių įsakymas

Yra senas posakis - “jei taip ir būtų, 
tai žemėj būtų rojus”.

Pasižadėdami tarnauti Dievui, 
Tėvynei ir Artimui, tą rojų gana lengvai 
galime įgyvendinti. Lietuviškajai 
skautybei - Lietuvių Skautų Sąjungai 
priklauso apie 3000 narių, dar kita tiek, 
tikriausiai, tebegyvena lietuviškosios 
skautybės, kurioje užaugo, idealais. Tai 
didelis skaičius žmonių, kuris tiesioginiai 
ar ne, gali būti laimingai paliestas šio 
įsakymo vykdytoj ų.

Pagalvoję pirma apie kitą -sesė ir brolis 
draugininkas dar geriau pasiruoštų 
sekančiai sueigai, skautų tėveliai rastų 
laiko pagelbėti įvairiuose darbuose ir tą 
stebuklingą gerą žodelį savo brangų laiką 
atiduodančiam vadovui, visi mes 
prisidėtume prie tų išskirtinių sąjungos 
narių tempiančių kiek didesnes naštas, 
kaip būreliai siunčiantys nuolatinę 
pagalbą į Lietuvą, nuolat su skautais 
dirbantys draugininkai, vadovai 
vykstantieji į stovyklas, ar sesės ir broliai 
tuntininkai, kurie nuolat visus mato, už 
visus atsako.

Labai matosi mūsų narių ir genimas, 
ir pasiaukojimas, ir sąžiningumas, 
nesvarbu kokioj profesijoj būtų, ar dar 
kokiai kitai organizacijai priklausytų. Bet 
tarp savęs dar galėtume vieną dalį 
pagerinti - tai padėdami vienas kitam 
atlikti savo pareigas. Turime daug darbų, 
kuriuos vieni negalime atlikti, nes 
priklausome vieni nuo kitų. 
Pagalvokime.

Varčiau JAV Vidurio rajono albumą 
iš praėjusios stovyklos. Visas skyrius vien 
skautiškų šeimų nuotraukų! Ir visi atrodo 
laimingi. O viename straipsnelyje apie tą 
stovyklą buvo toks, sakinys “...viskas 
nuostabiai ramiai tvarkosi”. Atrodo, kad 
stovykloje buvo pirmoji mintis apie kitus.

DŽIAUGIAMĖS 
MŪSŲ 
GĖLŲJŲ SESIŲ 
SKAUTIŠKAJA 
KELIONE

Sesė Aldona skautiškose 
knygose matoma nuo 1962 
metų, kai Vasario 16 proga ji 
Cicero mieste prie skaučių 
“Birutės” draugovės įsteigė 
naują vienetą - “Liepsneles”. 
Jau tada sesė Aldona matė 
priešmokyklinio amžiaus 
vaikučių dalyvavimo svarbą 
savoje visuomenėje.

T.n.Aldona Markelienė 
Ordinu už Nuopelnus su 
rėmėjo kaspinu buvo 
apdovanota 1969 m.

v.s.fil.Halina Plaušinaitienė 
skautybės kelionę pradėjo 
Marijampolėje tuntininkės 
Juozės Augustaitytės 
Vaičiūnienės globoje. 
Studijuodama Kaune, 
priklausė Studenčių Skaučių 

Jaunų širdžių ir šypsenų sesės sukaktuvininkės:iš k. 
Halina Plaušinaitienė ir Aldona Markelienė.
Nuotr.R. Rudaitienės

draugovei, 1936 m. pradžioje 
buvo pirmos j ūros skaučių valties vadovės 
padėjėja. Už darbą Il-je Tautinėje 
stovykloje 1938 m. apdovanota Ordinu 
už Nuopelnus.

Vokietijoje buvo “Trakų” 
vietininkijos vietininke Bamberge, 
1947.X.4-5. studenčių skaučių sąskrydžio 
Hanau mieste pirmininke, Tarybos 
pirmijos narė 1947-1949 m.

Chicagoje - skaučių “Aušros Vartų” 
t. tuntininke, pirmaja“Kemavės” skaučių 
t.tuntininke 1958-1961 m. Paskutinius 
dešimt metų sesė Halina buvo “Skautų 
Aido” redaktorių “Pelėdų” skilties 
vyriausioji Pelėda. Apdovanota 
Geležinio Vilko ordinu.

AN
Ilgiausių metų brangioms Sesėms!

18



SAUSIS • VASARIS ( lt

Labas,

Jums rašo brolis Polis iš 

Klaipėdos.

Girdėjau, kad sausio mėnesj Jūs 

švenčiate Klaipėdos išvadavimo 

dieną. Puiku!

Papasakosiu kas man atsitiko 

pernai tos šventės metu.

Sesės Žibutės senelis dalyvavo 

tuose mūšiuose tai ir išėjome abu 

prie paminklo. Jis vakare labai gražiai 

apšviestas. Tas paminklas 

pastatytas pagerbti žuvusiems už 

Klaipėdos krašto išvadavimą 1923 

metais.
Sesė Žibutė niekur viena neina kai būna tamsu. Aš esu jos draugas.

Tai va. Einam parko takeliu. Tamsu. Tik už krūmų kažkas sujudėjo ir šoko ant Žibutės. Ji 

šaukė kiek galėdama: - Poli, Poli, gelbėk!

Aš sulojau savo garsiu balsu ir šokau gelbėti. Tas juodas daiktas vienu šuoliu strykt j medį 

ir sėdi. Katinas! Tame parke jis visų žinomas. Katinas nori draugauti, bet nemoka draugauti... 

Ir pagalvok, jis save vadina “supercat”. Koks čia “supercat” jei aš j j medį įvariau. Jis manęs 

išsigando nes esu didelis. Kai aš atsistoju, tai būnu aukštesnis už sesę Žibutę.

Nors aš didelis, moku garsiai loti ir dainuoti, aš esu geras draugas ir brolis.

Vis Pudžiu! - Au-Au
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Lapkričio 7 d. išleistas Vyr. 
Skautininkės aplinkraštis Nr.10 
vienetų vadovėms.

TRUMPAI IS VISUR

Toronte buvo surinktas skautiškų
drabužių siuntinys draugovei Lietuvoje. 
Vadovas - v.s.Feliksas Mockus.

Palaiminto J.Matulaičio misijos 
choras Lemonte 1999 m. gruodžio 12 
d. Surengė giesmių koncertą. Chore 
gieda “Emilijos Platerytės" vyr. skaučių 
ir skautininkių būrelio sesės Vanda 
Aleknienė ir Irena Putrienė, “Sietuvos” 
vyr. skaučių ir skautininkių d-vės sesės 
Irena Kirkuvienė, Birutė Vindašienė ir 
Aušrelė Sakalaitė, ASS filisteriai 
Rimantas Dirvonis ir Raimundas 
Korzonas.

1999 m. gruodžio 4 d. Chicagoje 
vyko JAV LB tarybos ir krašto valdybos 
sušaukta JAV lietuvių organizacijų 
pirmininkų bei atstovų konferencija. 
LSS atstovavo Skaučių Seserijos 
Vyr.Skautininke v.s.fil.Rita 
Penčylienė.

1999 m. Kalėdinėje mugėje 
Lemonte savo prekystalius turėjo 
“Sietuvos” d-vė ir “Emilijos Platerytės” 
būrelis, kuris savo darbo pelną skiria 
Panevėžio seneliams ir skautams remti.

Kanadoje, praėjusių vėlinių proga 
buvo aplankyti skautų ir skaučių.kapai 
šv.Jono lietuvių kapinėse, 
Mississaugoje. Žvakutes ant kapų 

’ uždegė A.Simonavičienė,
M.Vasiliauskienė, V.Morkūnas, F. ir 
V.Mockai ir V. ir L.Sendžikai.

Hamiltone skautų ir skautybės 
rėmėjų kapus aplankė “Šatrijos 
Raganos” būrelio skautininkės.

Po stovyklos darbų reikia ir pailsėti. Europos raj., Anglija.

1999 m. lapkričio mėn. “Verpsčių” 
būrelis Chicagoje šventė sesių Aldonos 
Markelienės ir vyriausios “Pelėdos” - 
v.s.Halinos Plaušinaitienės 80-jį 
gimtadienį.

Skaučių Seserijos WEB puslapiui 
vadovauja v.s.fil.Amanda Muliolienė.

Europos rajono vadė (iki 2000) 
v.s.Vida Gasperienė Anglijoje redaguoja 
anglų kalba jaunimui žurnalą “Lynes”.

LSS garbės ženklai gruodžio 12 d. 
buvo įteikti Chicagos “Lituanicos” tunto 
nariams: ŽUVĖDROS žymuo - Adomui 
Tautkui, TĖVYNĖS SUNAUS žymuo 
- Linui Pauliui, INKARO ordinas - 
j.ps.Romui Česui, j.s.Petrui Jokubauskui 
ir j.ps.Algiui Jonušui.

Jaunos sesės prie vasaros stovyklos 
kryžiaus Anglijoje.
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Lapkričio 1 dienos, VIII Tautinės 
Stovyklos ir vadovybės kadencijos 
užbaigimo proga, LSS Tarybos Pirmija 
į vyresniškumo laipsnius pakėlė ir 
Garbės Ženklais apdovanojo:

Į paskautininko-ės laipsnį:

Loretą Staniulytę Duz, Toronto, 
Andrių Gaputį, Montreal, Iną 
Luneckienę, Chicago, Mariją 
Kalvaitienę, Hamilton, Ireną 
Petrauskienę, Toronto, Rasą 
Ramanauskienę, Chicago, Rūtą 
Sankauskienę, Adelaide, Antaną 
Šileiką, Toronto, LiūdąStangevičienę, 
Hamilton,Ritą Stuopienę, Boston.

Į skautininko-ės laipsnį:

Gloriją Adomkaitienę- Atlanto raj. 
atstovę, Romą Cesą, Chicago, Tadą 
Dabšį- Ramiojo Vandenyno raj. 
atstovą, Rasą Konklin- Prit. skaučių sk. 
vedėją, Kristiną Harmes- Europos raj. 
atstovę, Algį Jonušą - Kontrolės 
komisijos pirm., Ričardą Kalendrą, 
Toronto, Vytenį Kirvelaitį - ASS K! 
Vytis CV Pirm., Oną Prašmutienę, 
Melbourne, Aleksą Rimeiką, Chicago, 
Birutę Sasnauskienę - knygųsk. vedėją, 
Algį Simonavičių- Kanados raj. 
atstovą, Rūtą Sušinskienę - GVM 
vedėją, Joną Variakoįį - ASS K! Vytis 
CV Pav.

LSS TARYBOS PIRMIJOJE

I vyresnio skautininko-ės laipsnį:

Rimantą Griškelį - ASS Vadijos 
Pirm., Vytautą Januškį - Vilkiukų sk. 
vedėją, Rasą Karvelienę - Liepsnelių sk. 
vedėją, Dainą Kasputienę - Ramiojo 
Vandenyno raj. atstovę, Viligailę 
Lendraitienę, Chicago, Vytautą 
Mačiulį, Australia, Jūratę Neimanienę 
- Kanados raj. atstovę, Vincent 
O’Brien - Europos raj. atstovą, Laimą 
Rupinskienę - jaun. skaučių sk. vedėją, 
Dalią Trakienę - skaučių sk. vedėją, 
kun.Algimantą Žilinską - Evangelikų 
skautų dvasios vadovą.

Pažangumo Žymeniu:

Skautų vyčių “Dariaus” būrelį, Bos
ton

Tėvynės Sūnaus Žymeniu:

Skautų vyčių “Senųjų Lapinų” 
būrelį, Boston

Už Nuopelnus Ordinu:

s.Bronių Banaitį, Boston

Už Nuopelnus Ordinu su Rėmėjo 
kaspinu:

Daivą Navickienę - VIII TS 
maitinimo viršininkę.

Lelijos Ordinu:

j.v.s.Gintarą Čepą, Boston, 
j.s.Audronę Gulbinienę, Vidurio Raj., 
s.Povilą Kviečinską, Australia, 
v.s.fil. Virginiją Mačiulienę, ASS, 
v.s.fil.Zitą Rahbar, Ramiojo 
Vandenyno raj., v.s.fil.Romą 
Rupinską, Vidurio raj., v.s.Rasą 
Statkuvienę, Australijos raj., 
v.s.fil.Rūtą Žilinskienę, Kanados raj.

Padėkos ordinu:

v.s.Eugeniją Bacevičienę, Pietų 
Amerikos raj., v.s.Ramūną Bužėną, 
LSB Iždininką, Vytautą Dilbą, Atlanto 
raj., v.s.VidąGasperienę, Europos raj., 
s.kun.Gediminą Kijauską, Katalikių 
skaučių dvasios vadovą, v.s.Ireną 
Lileikienę, Skautininkių ir vyr.sk.židin. 
sk. vedėją, s.Ginutį Matutį, Chicago, 
v.s.Romą Otto, LSB VS Pav., 
v.s.fil.Ritą Penčylienę, LSS VS, 
v.s.fil.Gintarą Plačą, Prinskautų sk. 
vedėją, s.Ziną Pocienę, Tiekimo sk. 
vedėją, v.s.Narcizą Ramanauską, 
Australijos raj., v.s.Saulę Šatienę, LS 
Fondo atstovę, v.s.fil.Albiną Seką, 
LSB VS, v.s.Marytę Utz, LSS VS Pav.
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Paukštytei - Vilkiukui
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SURASK PORĄ

Žaidėjai susiėmę rankomis stovi 
poromis rate. Vadovui sušvilpus, pasileidžia 
ir viduryje stovintieji bėga ratu j vieną 
pusę, o lauke rato stovintieji - i priešingą. 
Vadovui sušvilpus, turi susirasti savo porą. 
Vėliausiai susitikusi pora išeina iš žaidimo. 
Žaidžiama, kol lieka viena pora. Ji - 
laimėtoja.

GANDRAI IR MEDŽIOTOJAI

Būreliai stovi vienas prieš kitą. 
Vienas būrelis yra gandrai, kitas - 
medžiotojai. Gandrai stovi ant vienos 
kojos. Medžiotojai turi 23 sviedinius.

Davus ženki.), medžiotojai ritina 
sviedinius norėdami palaikyti j gandrų 
kojas. Gandrai gali per sviedinį 
peršokti. Po 2-4 metimų būreliai 
keičiasi vietomis.

BALIONŲ LENKTYNĖS

Būreliai stovi rateliais. Geriau, kai 
kiekviename būrelyje yra vienodas skaičius 
žaidėjų. Viduryje ratelio yra šluota ir 
balionas. Žaidėjai išsiskaičiuoja paeiliui.

Davus ženklą, pirmieji numeriai paima 
šluotą ir šluoja balioną aplink būrelį iš lauko 
pusės iki savo vietos. Tada šluoja antras ir t.t 
Kuris būrelis greičiau baigs šluoti.

? GALVOSŪKIAI ?

1. Tupi trys katės. Priešais kiekvieną 
katę - dvi katės. Kiek tų kačių iš viso?

2. Mano tėvo sūnus, bet man ne brolis.

3. Kaip toli galima įeiti į mišką?

4. Degė 7 žvakės. Keturias iš jų 
užgesino. Kiek liko?

‘oHophs so|i» <>u!s.>tizn «'uiq ■s<iuni.>'| utp | ’t-
si i’tui’uio sn<į ni-ipi .'opnpiA p|| -į 's|i'il sy 7; -sX.iį 1
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1999 metų Gintaro-Ąžuolo Vadovų kursų skautai linksmai dainuoja prie laužo.

Laužas dega, aiškiai šviečia 
Kyla kibirkštis aukštai 

Džiūgauti visus mus kviečia 
Mes dainuojame linksmai!
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