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SKAUTŲ AIDAS
Oficialus LIETUVIŲ SKAUTŲ 

SĄJUNGOS organas 
įsteigtas 1923.111.23 

Šiauliuose, Lietuvoje.
LEIDŽIA LSS TARYBOS PIRMIJA

“Skautų aidui” atsiuntė:

Šv. Kalėdų proga “Skautų aidui” gavome sveikinimus iš Arvydo 
Daunoravičiaus, LR Generalinio Konsulo, Chicagoje, v.s. Gerardo ir dr. Anelės 
Juškėnų, Cleveland, j.v.s.fil. Vytauto ir Birutės Vaitkų, Australia, s. Teodoro 
Rotco, Australia, v.s. Eugenijos Bacevičienės ir “Palangos” vietininkijos, Sao 
Paulo, Brasil, v.s. Broniaus ir Palmyros Žalių, Vilnius, v.s. Alinos Dvoreckienės, 
Vilnius, Vytautės Kvainickienės, Širvintos, s.Jovitos Šarpnickytės, Telšiai, s.fil. 
Jolitos Kašalynienės, Vilnius, ps.kun. Viliaus Viktoravičiaus, Roma, v.s. Birutės 
Prasauskienės, Los Angeles, “Šatrijos” t. t-kės ps.R.Lemon, Toronto, s.fil. 
Ritonės Rudaitienės, Lemont, IL.

Visiems nuoširdus ačiū!
“Skautų aido” administratorė sesė Albina ir redaktorė sesė Alė

Redaktorė
v.s.Alė Namikienė
580 E.Park Ave.

Elmhurst, IL. 60126-3646
Tel. (630) 279-8577

Sesė Dovilė ir brolis Arvydas Zduoba šv. Kalėdų 
proga siunčia Australišką atviruką!

“Skautų aidui” straipsnius, pranešimus, 
nuotraukas atsiuntė:
v.s.fil. K.Ječius, Villa Park, IL, v.s.fil. A.Saulaitis, SJ, 
Vilnius, v.s. G.Juškėnas, Cleveland, OH, vyr.sk.
D.Zduobienė, Westleigh, Australia, v.s.fil. L.Milukienė, Plainview, NY, v.s. 
EMockus, Toronto, ON, v.s. E.Bacevičienė, Sao Paulo, Brasil, v.s.fil. P.Molis, 
Shrewsbury, MA, s.fil.R.Rudaitienė, Lemont, IL, s. B.Prašmutaitė, East 
Bentleigh, Australia, s.v. R.Tupčiauskas, Vilnius, ps. R.Lemon, Toronto, ON, 
v.s. R.Karvelienė, Detroit, Ml.
Visiems nuoširdus ačiū!

Sesė Alė N.

Techninis redaktorius 
Jonas Kuprys

Administratorė 
v.s.Albina Ramanauskienė 

4613W. 106thPlace 
Oak Lawn, IL 60453-5246 

708-423-4095

Viršelyje:
“Palangos” vietininkija 30 metų veiklos sukaktuvių šventėje, Sao Paulo, Brazilijoje 
irps.kun. Hermanas Šulcas, 30 metų “Palangai” vadovaujanti v.s. Eugenija 
Bacevičienė ir ps. Jurgis Prokopas.

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

Antrame viršelyje:
“Palangos” vietininkijos stovyklų vėliavų fone, sukaktuvių šv. Mišiose gieda vyr. 
skautės ir skautai vyčiai. Groja Markos Lipas, Ričardas Jambergis Tiagor ir 
Rosana Tumaitė.
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DIEVUI - TĖVYNEI - ARTIMUI 
BUDĖK!

SKAUTAS - SKAUTĖ:

Tiesus

Ištikimas

Naudingas

Draugas

Mandagus

Gamtos draugas

Paklusnus

Linksmas, susivaldo

Taupus

Blaivus ir skaistus

Tk ąžuolas išauga iš gilės. 

TIK EGLĖ SUŽALIUOJA IŠ KANKORĖ- 
SĖKLOS'/•-

MANO TĖVAI YRA LIETUVIAI. 
TODĖL IR AŠ ESU LIETUVIS. AŠ 
BRANGINU LIETUVIU KALBĄ IR 
MYLIU SAVO TĖVŲ ŽEME. TAI YRA 
MANO PROSENIŲ PALIKIMAS; KURI 
TURIU: SAUGOTŲ KAIP MAN PATIKĖ
TĄ BRANGŲ TURTĄ.

v.s. Vladas Vijeikis 
(LSB VS 1967-1969)

Skautų įstatai yra gražus, bet jų grožis pasilaiko tik pagal įstatus gyvenant.
v.s. Antanas Saulaitis (1938 m.)

Auklėti jaunimas yra auklėti tauta. Toks skautų tikslas, nors jų organizacija visuotinė, pasklidusi 
per visą žemę. Dievui ir Tėvynei augti ir dirbti yra dorovės dėsniais, bendrais visai žmonijai, 
ugdyti ir grūdinti jaunimo valią savo tautos gerovei. Tai pasiekiama ne žodžių pamokymais, o 
darbais.
Antanas Smetona

2004 SAUSIS-VASARIS SKAUTŲ AIDAS
f Lietuvos \ 
' nacionalinė 
\ M.Mažvydo 
\ biblioteka/
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LIETUVIU FONDAS / /LITHUANIAN FOUNDATION, INC.
14911 1271h Street • Lemont, II. 60439 • (630) 257-1616

Fax (630) 257-1647

Gerbiamieji,
Vienas iš svarbiausių Lietuvių Fondo misijos tikslų - remti lietuvišką išeivijos spaudą, kuri 

yra pagrindinė lietuviško žodžio, lietuviškos kultūros skleidėja.

Lietuvių Fondo Valdybos prašymu žurnalui "Skautų Aidas" yra paskirta 3,000.00 USD

Lietuvių Fondo Tarybos ir Valdybos vardu sveikiname su artėjančiomis šventėmis ir 

norėtume palinkėti geriausios sėkmės ateinančiais Naujaisiais metais.

Pagarbiai

Ramūnas Astrauskas
Administratorius

LIETUVIŠKOSIOS SKAUTYBĖS FONDAS

Mieli,-os LSF Atstovai ir rėmėjai,
Didelis skautiškas ačiū už Jūsų darbą LSF per visus metus.

Kai kurie mūsŲ vyresnieji broliai ar sesės palieka itiūsų eiles ir išeina 

j užtarnautą poilsį pas Dievulį. Prisimindami juos ir atsisveikinant su jais 

nepamirškim įamžinti jų vardus Lietuviškosios Skautybės Fonde.

Sv. Kalėdų proga sveikinu visus,-as ir linkiu sėkmės visuose darbu

ose.

Už Jūsų visus darbus ir paramą lietuviškam skautiškam jaunimui 

nuoširdžiai dėkoju.

Budėkime!

v.s.fil. Petras Molis
LSF Pirmininkas

2004 SAUSIS-VASARIS SKAUTŲ AIDAS2
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Sese Skautininke,
L.S.F. valdyba savo posėdyje, 2003 m. balandžio 10 d. 
apsvarstė ir, L.S.S. Vadovybės pageidavimu, iš Fondo 
pagrindinio kapitalo gautų palūkanų 2002 metais, 
skiria $373.98 40-čiai "Skautų aido" prenumeraty į 
Lietuvą.
Budėkime!

s. Elena Černienė
LS Fondo iždininkė

Brangios "Skauty aido" Vadovės,
Stebiu pro Irenos petį kai ji skaito "Skauty aidą" ir dyv- 
inuosi, kaip tas žurnalas gražėja turiniu ir išvaizda su 
kiekviena laida. Tai negaliu ištverti nepasveikinęs Jūsų 
bent su mažu čekiuku.
Pagarbiai,

A.Regis

ieškodamas ko kito, radau Baden-Powellio dieno
raščio psl. - originalaus dydžio ir padidinau, kad būtų 
lengviau skaityti.

09.27 perdaviau provincijolo pareigas, gal dabar 
turėsiu daugiau laiko knygelių ruošimui. Daug dėstau 
universitete krikšč. kuršy - pernai per du semestrus buvo 
410 studenty. Reikia daug ruoštis, nes vadovėliy 
nelabai yra.

Padraugauju su skautais čia, Vilniuje ir kitur. Ačiū 
už "Skauty aidą".

Brolis Antanas

Siunčiu "Skauty aido" prenumeratą 2004 metams ir 
auką. Jubiliejinės stovyklos numeris yra super, su nuo
traukomis. Ačiū, kad davėt ir mums progos, nebu
vusiems joje, daug ką pamatyti ir pasigrožėti.

ps. Ona Mučinskienė

Jums rašo laišką iš Vokietijos Gintaras Stadalius. 
Noriu pratęsti "Skauty aido" prenumeratą, taip pat 
noriu susirašinėti su Amerikos lietuviais skautais. Man 
yra 42 metai. Mano adresas: Beckers Wisch 17, 
49176 Hilter, Germania

Gintaras Stadalius

Siunčiu Jums 10 nuotraukų ir žinelę apie mūšy laužą. 
Nuo skautijos su žmona neatitrūkome ir iki šiol tai yra 
mano pirmoji mintis. O su "Skauty aidu", kaip matote, 
nuo 1932 m. turiu ryšius.
Turiu klausimą apie ps. Vytauto Strolios leidinį. Mudu 
kodais gyvenome ir skautavome Bostone. Brolis 
Vytautas ruošia - "Kur tas šaltinėlis". Ar jis ten spaus

dins gaidas ir tekstus? Man parūpo "Ateina naktis" tek
stas. Prisimenu, kad v.s. Vytautas Čepas teigė: ..."ramiu 
sapnu užmiki..." Kažkur ir kažkaip tas tapo "saldžiais 
sapnais" ir dar "už kalny" ir t.t.

Dar vis budžiu - 
Brolis Gerardas

"Skautų aido" nr. 4 yra labai įdomus mums, aus- 
traliečiams, o ypatingai broliui Teodorui, kur jis matosi 
dar nepasenęs...

O pas mus valio! Atvyko sesė Nijolė, senoji pelėda, 
pas dukrą ir žentą, ir žada apsilankyti stovykloje. 
Sydnejaus "Aušros" tunto stovykla vyks sausio 4-11 
d.d., Camp Kariong, NSW, o Melbourne "Džiugo" 
tunto stovykla - sausio 3-10 dienomis, Bell Park, Nyova 
- Lang Lang, Vic.

Brolis Vytas iš Australijos

Sveikinimai iš "pasaulio galo". Tu gal braidai po 
sniegą, o aš kepu prie 40 C! Manieji labai ruošiasi 
"Aušros" tunto stovyklai. Duok Dieve, kad tuo metu 
nebūty gaisry ir per didelių karščių. Ir mane nusiveš 
porai dienų, tai turėsiu ką parašyti "Skauty aidui".

Tai tiek. Eisiu palesint paugas, kurios taip išdrąsėję, 
kad tupi ant stalo lauke laukdamos sėklų, vaiduoklių bal
sais rėkia arba viena kitą utinėja, net juokinga žiūrėt. 
Taigi, gyvenu vidury keistos gamtos, kaip skautei gam
tos draugei pridera.

Sėkmės 2004-uose!
Nijolė 

Sveikinimai visiems "Skauty aido" darbuotojams ir 
darbuotojoms! Linkime sveikatos, ištvermės ir labai sėk
mingų metų leidžiant "Skauty aidą", o jis yra tikrai labai 
įdomus.

v.s.fil. Lilė Milukienė

Laimingų ir sveikų, darbingų ir prasmingų Naujų 
2004-jų Metų visiems "Skauty aido" bendradarbiams ir 
skaitytojams!

Rittonė R.

Kantrybės nebaigtiems darbams užbaigti, kūrybinio 
impulso naujiems pradėti, lengvos laimės rankos, 
stiprios sveikatos ir geros šventinės nuotaikos šv. Kalėdų 
ir Naujų mėty proga Jums linki Lietuvos Skautijos,

Panevėžio jūrų skauty tunto "Vėtra" skautai, 
vadovai ir tuntininkas Stasys Skrebys

Štai vėl apsisuko metai ir laikas prisiminti spaudos pre
numeratas. Su šiuo laiškeliu siunčiu "Skauty aidui" gar
bės prenumeratą už 2004 metus. Geriausios kloties -

s.v. Antanas Pumputis, NY

2004 SAUSIS-VASARIS 3 SKAUTŲ AIDAS
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L.S.S. Vadovybės 
2003 m. Veiklos

Apžvalga

NAUJOJI L.S.S. VADOVYBĖ
2003 m. vasario 1 d. naujai išrinkta LSS Taryba ir kiti išrinktieji LSS organai perėmė vadovybės 
pareigas akivaizdiniame suvažiavime Pasaulio Lietuvių Centro patalpose, Lemonte, netoli 
Chicagos. Suvažiavo nemaža dalis pareigas baigiančiosios LSS Tarybos, Brolijos, Seserijos, 
Akademinio Skautų Sąjūdžio bei kitų tuo metu pareigas einančių LSS narių. Pareigų perdavimas 
vyko sklandžiai ir buvo išklausyti pranešimai bei pasisakymai pareigas apleidžiančių ir apsi
imančių vadovų.

Kovo 30 d., PLC patalpose'buvo skaičiuojami II-jo Korespondentinio Posėdžio balsavimo 
rezultatai naujos Pirmijos sąstato patvirtinimui. Tarybos balsavimas vyko slaptu būdu, balsus 
skaičiavo v.s.fil. Sigitas Miknaitis-, s.fil. Vytenis Kirvelaitis ir v.s.fil. Rimantas Griškelis. Visi siūlomi 
Pirmijos nariai, įskaitant du kooptuotus, buvo dauguma balsų patvirtinti; pranešimai patalpinti 
"Skautų aide" ir "Draugo" laikraštyje. Taigi 2003-2005 m. LSS Tarybos Pirmijos sąstatas ir einamos 
pareigos yra sekančios:

v.s.fil. Rimantas Griškelis 
s. Rūta Sušinskienė 
v.s. Dalia Trakienė 
v.s.fil. Romas Rupinskas 
v.s.fil. Zita Rahbar 
v.s. Irena Markevičienė 
ps.fil. Vitalija Vasaitienė 
s.fil. Tadaš Dabšys 
v.s.kun. Gediminas Kijauskas 
v.s.kun. Algimantas Žilinskas

LSS Tarybos Pirmininkas
LSS Tarybos Pirmininko Pavaduotoja
Skaučių Seserijos Vyriausia Skautininke
Skautų Brolijos Vyriausias Skautininkas
Akademinio Skautų Sąjūdžio Vadijos Pirmininkė
LSS iždininkė
Tarybos Pirmijos sekretorė
Pirmijos narys
Romos Katalikų Dvasios Vadovas
Evengelikų Dvasios Vadovas

"KARALIAUS MINDAUGO" JUBILIEJINĖ STOVYKLA
Perėmus pareigas, visa Pirmijos ir šakų vadovų energija buvo skiriama pasiruošti greitai artė
jančiai Jubiliejinei stovyklai, rugpjūčio 6-16 dienomis, Holcomb Valley Scout Ranch, Big Bear 
Lake, California. Pagrindiniai nutarimai vyko gegužės 2-4 dienomis, kada, nebijodami žiemiško 
kalnuose oro, į Big Bear Lake suvažiavo apie 15 pareigas apsiėmusių stovyklos vadovų pasitarti, 
apžiūrėti stovyklavietę ir susitikti su Boy Scouts of America atstovais. Tai buvo lemtingas savait
galis, kurio metu ne tik sprendėme esminius stovyklos reikalus, bet tuo pačiu turėjom progą 
artimiau tarpusavyje susipažinti ir vienas kitą geriau suprasti. Iš ten išvykome pasisėmę naujų 
jėgų, pilni pasiryžimo surengti tikrai įspūdingą ir reikšmingą stovyklą mūsų jaunimui, kurią jie

2004 SAUSIS-VASARIS SKAUTŲ AIDAS4
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LSS Pirmijos 1 1-15-03 posėdžio, vykusio PLC-tre dalyviai: v.s.fil. Rimantas Griškelis, LSS Tarybos Pirmininkas, v.s.fil. Romas 
Rupinskas, LSB Vyriausias Skautininkas, v.s.fil. Tadas Dabšys, Pirmijos narys, v.s.fil. Zita Rahbar, ASS Vadijos Pirmininkė, v.s. 
Dalia Trakienė, LSS Vyriausia Skautininke, v.s. Jūratė Vallee, LSS Vyr. Skautininkės Pavaduotoja, s. Rūta Sušinskienė, LSS Tarybos 
Pirmininko Pavaduotoja, ps.fil. Vitalija Vasaitienė, Pirmijos sekretorė, v.s. Irena Markevičienė, LSS Pirmijos ir Seserijos iždininkė, 
s. Edis Leipus, LSB Vyr. Skautininko Pavaduotojas, s.fil. Jonas Variakojis, ASS Vadijos Pirmininkės Pavaduotojas.

ilgai ir mielai prisimintų. Pagrinde, sprendimas buvo ruošti, smagią, įdomią ir jaunimui pritaikytą 
stovyklą, kurioje vaikai ne tik įsigytų skautiško patyrimo, bet kartu užmegstų draugystės ryšius 
su sesėm ir broliais iš kitų vietovių.

Stovyklai artėjant, skelbimai ir žinios buvo skelbiamos mūsų skautiškoje spaudoje, 
www.skautai.com tinklalapyje, "Drauge" ir vienetuose. Stovyklos mokestis buvo sumažintas iki 
minimalių ribų, atsižvelgiant į tai, kad toliau gyvenantiems bus brangios kelionės išlaidos. Čia yra 
vieta tarti skautišką AČIŪ Lietuviškosios Skautybės Fondui ir Lietuvių Fondui, kurie neatmetė 
mūsų prašymo finansiniai paremti stovyklą. Rezultate, stovyklos galutinis finansinis stovis buvo 
teigiamas. Sugražintas iš praeitos Tautinės stovyklos paskirtas įnašas šiai stovyklai ir dar maža 
suma liko virš. Taigi, dabar turime virš 15,000.00 dol. IX - os Tautinės stovyklos 2008 metais 
pradžiai.

Stovykloje pastoviai stovyklavo apie 280 sesių ir brolių. Atvyko mūsų narių iš Lietuvos, 
Australijos, Anglijos, Kanados ir JAV. Didysis savaitgalis susilaukė apie 400 stovyklautojų. Tą 
savaitgalį, kuris jau buvo plačiai aprašytas spaudoje, paminėjome Karaliaus Mindaugo 750 metų 
karūnavimo sukaktuves. Visi apsirengė savo improvizuotais tuolaikiniais drabužiais, įspūdingai 
įžygiavo į pušyno kluoną laukdami šių iškilmingų ir istorinių apeigų. Karalius Mindaugas su 
savo visa palyda, žmona Morta ir vaikais ten prisiekė garbingai ir tvirtai kurti ir valdyti vieningą 
Lietuvą, buvo karūnuotas ir pagerbtas iš visų Lietuvos kraštų atvykusių kunigaikščių ir valdovų, 
kurių tarpe net ir šaunus riteris pasirodė! Po šių ypatingų iškilmių, stovyklautojai rinkosi 
išklausyti įvairiomis temomis pristatytų paskaitėlių apie viduramžių gyvenimą ir papročius

2004 SAUSIS-VASARIS SKAUTŲ AIDAS5
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Lietuvoje. Stovykla baigėsi geroje nuotaikoje, jaunimas išvyko pasisėmęs daug gražių įspūdžių ir 
prisiminimų.

LSS REIKALAI PIRMUOS NUOŽIŪROJE
Užbaigę pagrindinius stovyklos darbus, lapkričio 15 d., Pirmijos nariai pirmą kartą turėjo progą 
susirinkti ir susipažinti su sekančiais LSS reikalais:

Skaučių Seserija:
Lietuvių Skaučių Seserijos vadija baigė uniformų pakeitimo patvirtinimą.
Šiuo metu ieškoma skautininkių skyriaus vedėjos.
2003 m. Jubiliejinė stovykla praėjo gerai, gera nuotaika. "Kernavės" pastovyklėje 

stovyklavo 130 sesių. Ateityje stovyklose reikia atkreipti dėmesį į vyr. skaučių 
pastovyklės amžių, nes sunku dirbti kai amžiaus skirtumas 17-26 metai.

Į tuntininkų suvažiavimą užsiregistravę 11 tuntininkų.
Seserijos knyga jau išspausdinta, laukiama viršelio, bus sausio mėn., kaina $30,000
Skiltininkų kursai praėjo gerai.
Skyrių vadovės rūpinasi, kad programa būtų labiau surišta su specialybių programomis.

Akademinis Skautų Sąjūdis:
ASS CV-os posėdyje kalbėta, kad labai svarbu atgaivinti skyrių veiklą.
Chicagoje ASD ir Korp! Vytis valdyba bendra.
Los Angeles turi aktyvų filisterių skyrių.
Toronte bandoma atgaivinti veiklą.
Washington D.C. turi naują valdybą.
Daug narių išsisklaidžiusių, tai galvojama apie "on-line" kandidatavimą, nes kitaip 

labai sunku susisiekti.
Norima palaikyti tampresnį ryšį su LSB ir LSS. ASS nariai gali talkininkauti pav. 

suruošiant "career day".
Šiuo metu tobulinamas LSS tinklalapis.

LIETUVIŲ SKAUTŲ BROLIJA:
LSB vadijoje yra 27 nariai.
Sudarytas organizacinis planas: administracija, rajonų atstovai, 4 Tarybos nariai 

išrinkti Brolijos sąrašu, veiklos būrelis. Šiam būreliui vadovauja s.E.Leipus, 
jo tikslas prižiūrėti programinę medžiagą.

Šiuo metu Šiaurės Amerikoje yra užsiregistravę 12 vienetų, Australijoje 4 tuntai.
Didelis ačiū v.s.fil. Kaziui Matoniui už jo atliktą milžinišką darbą Jubiliejinės 

stovyklos metu.
Skiltininkų kursuose Dainavoje dalyvavo 94 asmenys: 64 kursantai, 17 jaunų vadovų 

pravedė programą, jiems talkino 13 vyresniųjų vadovų. Labai svarbu, kad kursus 
vedė jauni vadovai.

Tuntininkų suvažiavimas vyks Chicagoje.
Daug žinių apie Brolijos veiklą galima rasti tinklalapyje, pav. žinias apie skiltininkų 

kursus, nuotraukas, įsakymus, pakėlimų lapų instrukcijas. Puslapį tvarko

2004 SAUSIS-VASARIS SKAUTŲ AIDAS6
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s.E.Leipus, jam padeda s.v. PPranckevičius.
Ruošiamos atnaujinti programos bei nuostatai.
Ąžuolo mokykla įvyks 2004 m. vasarą tarp Šokių šventės ir stovyklos. Tomas Dundzila

sutiko būti G. Plačo pavaduotoju.
Diskutuojama kaip skautai galėtų išeiti "Eagle scout" programą.
Diskutuojama kaip į veiklą įtraukti tėvus, kurie nėra skautai, bet norėtų padėti 

vadovauti; kokią programą jiems paruošti (executive scout/leader programa)
Į Brolijos vadiją pakviesti 2 rajonų vadai, kad ryšys būtų geresnis.

LSS FINANSINĖ PADĖTIS:

v.s. Irena Markevičienė pristatė 2003 KMJ stovyklos galutinę sąmatą. Stovykla turėjo pelno, iš 
kurio numatyta suma padėta į taupomąją kasą padengti ruošimo išlaidas ateinančios 9-os 
Tautinės stovyklos 2008 metais. Panašiai buvo daroma 1998 metais, kada pelno dalis buvo paskir
ta KMJ stovyklai. KMJ stovyklos reikalai su Boy Scouts of America dar nebaigti, tačiau tai bus 
atlikta 2004 metų pradžioje.

Sesė Irena Markevičienė paaiškino, kad dabartinis Pirmijos/Tarybos finansinis stovis yra 
maždaug toks pat jau keli metai iš eilės, t.y. pajamos neviršija išlaidų. Sesė Dalia Trakienė, sesė 
Zita Rahbar ir brolis Romas Rupinskas pareiškė, kad bendras šakų finansinis stovis taip pat mažai 
pasikeitė metams bėgant.

"SKAUTŲ AIDAS":
Brolis Rimantas Griškelis paminėjo, kad "Skautų aido" iždo padėtis šiuo metu dėka nuoširdžių 
rėmėjų yra stipri. Sesė Alė Namikienė yra žurnalo redaktorė, p. Jonas Kuprys - techninis redak
torius ir sesė Albina Ramanauskienė - administratorė.

LIETUVIŠKOSIOS SKAUTYBĖS FONDAS:

Pirmija patvirtino Lietuviškosios Skautybės Fondo 2002 metų palūkanų paskirstymą sekančiai:

Skautiškiems leidiniams:
LSS Skautai.com tinklalapiui $1000.00
ASS leidiniams 400.00
Skautų Brolijos programų medžiagai 450.00
Skaučių Seserijos programų medžiaga 450.00
"Skautų aido" 40 egz. Lietuvai 373.98
"Budėkime" leidiniui Anglijoje 400.00

Rajonų skautiškai veiklai:
Anglijai-Vokietijai 500.00
Brazilijai 500.00

Kitiems reikalams:
LSS 2003 m. Jubiliejinei stovyklai 2700.00
LSS Archyvo patalpoms 1000.00
LSS Muziejui 1000.00

VISO 8773.98

2004 SAUSIS-VASARIS SKAUTŲ AIDAS7

9

Skautai.com


Pirmija taipogi patvirtino sekančius šakų atstovus į LSF valdybą 3-jų metų kadencijai nuo 2003.1.1 
iki 2005.12.31.:

Skaučių Seserijo 
Skautų Brolijosv.s. 
ASS

v.s. Saulę Šatienę
Mykolą Banevičių
v.s.fil. Danutę Marcinkevičiūtę

LIABILITY INSURANCE PADĖTIS:
Brolis Rimantas Griškelis informavo, kad pagal Illinois valstijos įstatymus, pelno nesiekiančių 
organizacijų "Board of Directors", kurie dirba neapmokamai, turi imunitetą bendram kaltinimui 
(general liability), bet jei byla užvedama, reikia apsiginti, ir vien dėl to palikta apdrauda (kaina 
$1063.00 JAV metams) apdraustiTarybos ir Pirmijos (Board of Directors) narius.

PAKĖLIMAI | VYRESNIŠKUMO LAIPSNIUS IR APDOVANOJIMAI:
Pristatyti LSB Vyriausio Skautininko v.s.fil. Romo Rupinsko ir LSS Vyriausios Skautininkės v.s. 
Dalios Trakienės, sekantys broliai ir sesės, Pirmijos slaptu balsavimu, 
buvo pakelti į:

Paskautininkio / paskautininkės laipsnį:
vyr.sk.v.sl. Venta Civinskaitė "Neringos" t., Cleveland, OH
vyr.sk.v.sl. Lidija (Gilvydytė) Gobienė "Gabijos" t., Detroit, MI
vyr.sk.v.sl. Audrutė Markowskei "Aušros" t., Sydney, Australia
vyr.sk.v.sl.Aldona Vaitys "Aušros Vartų/Kernavės" t., Chicago,IL
v.sl. Edis Karpavičius "Aušros" t., Sydney, Australia
v.sl. Tomas Jablonskis "Aušros" t, Sydney, Australia
v.sl.Gediminas Sauka "Aušros" t., Sydney, Australia
v.sl. Tomas Berzinskas "Pilėnų" t, Cleveland, OH
s.v.v.sl.fil. Saulius Anužis "Baltijos" t., Detroit, MI

Jūros paskautininkės laipsnį:
g.v.v. Rima Jokubauskienė "Nerijos" t., Lemont, IL
g.v.v. Kristina Jonušaitė "Nerijos" t., Lemont, IL
g.v.v. Vilija Kielienė "Nerijos" t, Lemont, IL
g.v.v. Onutė Savickienė "Nerijos" t., Lemont, IL
g.v.v. Dalia Vitkienė "Nerijos" t., Lemont, IL

Skautininkės laipsnį:
Ps. Kristina Rupšienė "Aušros" t., Sydney, Australia

"Aušros" t. tuntininkui ps. Arvydui Zduobai, Sydney, Australia, pristačius, sekantiems broliams 
įteikiami 50 metų skautavimo ženklai ir pažymėjimai:

ps. Algirdui Bučinskui, pradėjusiam skautauti Vokietijoje 1945-6 metais
s. Algirdui Dudaičiui, pradėjusiam skautauti Lietuvoje 1934 metais
s. Viktorui Gaidžioniui, pradėjusiam skautauti Vokietijoje 1946 metais
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s.v. Aliui Migui, pradėjusiam skautauti Vokietijoje 1947 metais
v.s. Jonui Zinkui, pradėjusiam skautauti Lietuvoje 1929 metais.

LSB Australijos rajono Atstovui v.s. Narcizui Ramanauskui pristačius, sekantiems broliams 
įteikiami 50 metų skautavimo ženklai ir pažymėjimai:

v.s. Henrikui Antanaičiui, pradėjusiam skautauti Australijoje 1952 metais
s. Algirdui Šimkui, pradėjusiam skautauti Vokietijoje 1947 metais.

LSS NUOSTATAI
Sesė Zita Rahbar apsiėmė Nuostatų komiteto pirmininkės pareigas ir organizuos komitetą. Su 
laiku, sesė Zita Rahbar pasiryžusi įdėti nuostatus į tinklalapį. Nuostatų komitetui siūloma atkreip
ti dėmesį į sekančius svarbesnius reikalus:

Nario mokestį
Vadovybės rinkimų eigą
Vyr.laipsniais pakėlimų ir apdovanojimų procedūrą
Tarybos narių skaičių
LSS struktūrą
Nuostatų "kompiuterizavimą" ateičiai

Pramatoma, kad kai kuriuos nuostatų keitimus reiktų stengtis įgyvendinti korespon- 
denciniu būdu, nelaukiant akivaizdinio tam tikslui Tarybos suvažiavimo. Tai sutaupytų laiką ir 
dideles išlaidas. Viena galimybė būtų siūlyti Tarybai balsuoti už nuostatų pakeitimą leidžiant 
apdovanojimus skirti bet kuriuo metu, o ne tik 2 kartus metuose, kaip dabar numatyta. Taipogi 
siūlyta pradžiai paruošti kelis esminius pakeitimus, o ne viską, iš karto. Norima pravesti keletą 
aktualiausių pakeitimų kuo sklandžiau.

PIRMUOS ATEITIES SIEKIAI IR UŽDAVINIAI:

Žinių pasidalinimas tarp šakų vadovybių - reikalingas artimas ryšys; pvz. persiųsti kit
oms šakoms protokolus.

Pirmijos ryšiai su vienetais turi būti palaikomi per Vyriausius Skautininkus ir ASS CV 
Pirmininkę. ••• v

Dėmesys į naujai atvykusius iš Lietuvos. Tuntininkai turi geriausią galimybę į skautišką 
veiklą pritraukti naujai atvykusius.

LSS Tarybos narių įtraukimas į reikšmingą darbą: Tarybos nariai bus kviečiami padėti 
įgyvendinti prel. s. Juozo Prunskio rašinių konkursą, pasiūlyti kaip į veiklą įtraukti naujai atvyku
sius iš Lietuvos, ištirti santykių galimybes su BSA ir WOSM, įvesti "Duty of Care" nuostatą. Brolis 
Rimantas Griškelis bandys numatyti tinkamus darbus ir sudaryti komitetus.

Finansiniai remti ir tobulinti pastovią vadovų lavinimo programą. Numatytos Ąžuolo 
ir Gintaro vadovų mokyklos, skiltininkų kursai. Taryba bus prašoma padėti įvykdyti pataisymus 
konspektuose.

Lankymasis 2004 m. stovyklose. Svarbu žinoti kur ir kada stovyklos vyksta ir visiems 
Pirmijos ir Tarybos nariams reiktų kuo dažniau jas aplankyti.

Lankymasis Australijoje 2005 m. stovykloje. Esame kviesti dalyvauti 2005 m. sausio
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mėn. pradžioje. Brolis Rimantas Griškelis šį kvietimą priėmė Jubiliejinėje stovykloje ir stengsis 
suorganizuoti grupę išvykai.

Bendradarbiavimas su Lietuvos Skautija. LS nori bendradarbiauti su LSS ir, tarp kitko, 
labai laukia, kad kas pravestų Ąžuolo / Gintaro vadovų mokyklos stovyklą pas juos. Tai bus 
siekiama įgyvendinti šiais metais.

Svarstoma galimybė ir sąlygos sukviesti Amerikos, Kanados, Europos, Australijos, Pietų 
Amerikos skautų vadovų sąskrydį susitikti su LS vadovais Lietuvoje, pasidalinti patirtimi, pro
gramomis ir t.t. Rimantas Griškelis koordinuoja šį reikalą su v.s.fil. Jolita Kašalyniene Lietuvoje.

LSS ir BSA - WOSM santykių ieškojimas. Bus kreipiamasi į Tarybos narius dėl talkos.
Prel. J. Prunskio / Lietuvių Fondo rašinių konkurso tęsimas. Bus kreipiamasi į Tarybos 

narius dėl talkos.
2003 Jubiliejinių metų įamžinimas. Turime virš 1000 gražių nuotraukų; paruošti knygą 

būtų per brangu; Rimantas Griškelis suorganizuos jubiliejinių metų CD ruošimo kolektyvą.
"Skautybės Kelio" redaktorės darbo palengvinimas. Šį "Draugo" puslapį daugelį metų 

redaguoja sesė Irena Regienė. Būtina jai siųsti visą skautišką medžiagą. Taip pat siūloma skautams 
užuojautas talpinti tame skautų skyriuje per sesę Regienę.

Skautai.com tinklalapio tobulinimas ir priežiūra. Pranas Pranckevičius (Voras) pert
varkys tinklalapį sesės Zitos Rahbar priežiūroje, kad būtų bendras formatas. Kai kurios dalys bus 
prieinamos tik Pranckevičiui, kad būtų mažiau sumaišties. Šakos gali savo dalis tvarkyti atskirai. 
Įvairios formos, kaip pav. registracijos, bus taip pat tinklalapyje. Bus privatumo garantas, nes ne 
visų adresai, telefonai gali būti spausdinami be jų raštiško sutikimo (U.S. Privacy Act). Šakų Vyr. 
Skautininkų pavaduotojai bus atsakingi už bendrą tinklalapio turinį (quality control).

LSS tiekimo skyrius. Šiuo metu brolis v.s. Pranas Pakalniškis vadovauja Garbės Ženklų 
tiekimo skyriui, bet prašo, kad kas nors jau jį perimtų.

JAV LB Valdovų rūmų projektas. Lietuvių Bendruomenė prašo jaunimo organizacijų 
atstovus dalyvauti Valdovų rūmų, Vilniuje, atstatymo komitete ir padėti telkti lėšas. Pirmijos nar
iai nutarė, kad LSS šiame komitete dalyvauti negalės.

"Duty of Care / Code of conduct". Brolis Romas Rupinskas pristatė, kad šiame doku
mente yra aprašyta kaip vadovai turi elgtis su vaikais, kaip išlaikyti drausmę ir pan. Jis siūlo, kad 
ypač šiais laikais, LSS turėtų panašų dokumentą sudaryti.

Pirmijos posėdžiui pasibaigus, visi pasijautė geriau informuoti apie LSS padėtį ir turintys 
geresnį supratimą apie ateityje visų laukiančius darbus.

TUNTININKŲ SUVAŽIAVIMAS
Lapkričio 22-23 dienomis Pasaulio Lietuvių Centre, Lemont, IL vyko Tuntininkų Suvažiavimas. 
Dalyvių buvo per 30, jų tarpe 12 tuntininkų,-ių iš įvairių Kanados ir JAV vietovių. Suvažiavime 
dalyvavo Vyriausi Skautininkai, Tarybos ir Pirmijos nariai. Plačiai ir išsamiai buvo diskutuojamos 
įvairios temos, esminiai reikalai. Visi pajuto tokio suvažiavimo itin svarbią reikšmę ir numatyta 
panašų vėl suruošti metų bėgyje. Svarbiausia išvada - per retai pasikalbame tarpusavyje, neišvys
tome to būtino ryšio tarp vadovybės ir vienetų. Suvažiavimas bus detaliai aprašytas ateityje.
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2004-ji METAI
Šie metai bus lemtingi. Kaip matome, numatyta daugybė darbų, turime gražių planų, netrūksta 
noro ir pasiryžimo. Niekas negali žinoti, ką atneš rytojus, tačiau Pirmijos nariai jaučia, kad turė
dami tokį puikų jaunimą ir gabius vadovus mūsų gretose, galim daug siekti ir atsiekti. Taigi šia 
Apžvalga drąsiai ir viešai pasisakome kokiais keliais žadame žygiuoti, ir tikimės susilaukti moral
inės paramos, pritarimo ir darbo jėgų iš mūsų plačiosios skautiškos šeimos.

Linkėdamas visiems gražiausios skautiškos nuotaikos Naujųjų metų proga,
Budėkime! ir Ad Meliorem!

v.s.fil. Rimantas Griškelis
LSS Tarybos Pirmininkas

Skaudžioj netekty - mirus v.s.fil. Ramintai Molienei, Lietuviškosios 

Skautybės Fondo Pirmininkę v.s.fil. Petrę Molį, dukras - seses Danutę ir 

Rimę bei visus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame.
Lietuviy SkautŲ Sąjunga

v.s.fil. Rimantas Griškelis
LSS Tarybos Pirmininkas

Pirmijos posėdžio metu PLC, Vydūno Fondo patalpose: ps.fil. Vitalija Vasaitienė, s. Rūta Sušinskienė, 
v.s.fil. Rimantas Griškelis ir v.s.fil. Tadas Dabšys.
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Lietuvių Skautų Sąjungos Organizacinė
Struktūra

I I
LSS Garbės 

Teismas

Lietuviškosios 
Skautybės 

Fondas
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LSS Pirmi ja - Taryba 2003-2005
Pirmija

v.s fil. Tadas Dabšys 
v.s.fil. Rimantas Griškelis 
v.s.kun. Gediminas Kijauskas 
v.s. Irena Markevičienė 
v.s.fil. Zita Rahbar 
v.s.fil. Romas Rupinskas 
s. Rūta Sušinskienė 
v.s. Dalia Trakienė 
ps.fil. Vitalija Vasaitienė 
v.s.kun. Algimantas Žilinskas

4757 Pennsylvania Ave.

5758 S. Garfield Ave.
18022 Neff Road

17 Agate Ave
912 Blue Spring Dr.

370 56 th. St.
13140 Moorefield Court

10441 S. 89 th. Ave.
12740 S. 82 nd. Ave.

2220 Felina Court

La Crescenta, CA 91214
Hinsdale, IL 60521
Cleveland, OH 44119
Worcester, MA 01604
Westlake Village, CA 91361
Clarendon Hills, IL 60514
Lemont, IL 60439
Palos Hills, IL 60465
Palos Park, IL 60464
Mississauga, ON L5A 1 K5 Canada

Šakų Vadovų Pavaduotojai
s. Jūratė Vallee, Seserijos
s. Edis Leipus, Brolijos 
s.fil. Jonas Variakojis, ASS

410 E. Ravine 
15300 Lisa Court 
8157 Ripple Ridge

Willow Springs, IL 60480
Orland Park, IL 60462 
Darien, IL 60561

Taryba
v.s. Birutė Banaitienė 
v.s. Gintaras Čepas 

j.s.fil. Taiyda Chiapetta 
ps.fil. Vida Damijonaitytė 
ps.fil. Auris Jarašiūnas 
v.s.fil. Kęstutis Ječius 
v.s. Rasa Karvelienė 
v.s.fil. Daina Kasputienė 
s.fil. Vytenis Kirvelaitis 
v.s. Vilija Klimienė 
s.fil. Vytenis Lietuvninkas 
s.fil. Gražutis Matutis 
v.s.fil. Kazys Matonis 
v.s.fil. Sigitas Miknaitis 
v.s.Bronius Naras 
v.s.fil. Rita Penčylienė 
v.s.fil. Gintaras Plačas 
v.s.fil. Naida Snipaitė 
v.s. Vincent O'Brien 
v.s. Romas Otto 
v.s. Henrikas Antanaitis

18 Nardone Circle 
57 Edgemere Road
11046 Forest Woods Dr.
71 1 W. Gordon Terrace, Apt.519 
1241 9 th. Street, Apt. 5 
1310 Wayside Drive 
960 Whitegate Court 
1417 Vista Lane 
1 E. Custer Street
4893 S. Sedgewick Rd. 
1 356 Castlewood Drive 
7915 Ensemble Drive 
10932 El Capitan Circle 
3101 Grandview Place 
30 Ruthen Circle 
12617 S. 73 rd. Court 
11818 Brookdale Court 
17 Hearthstone Drive 
66 James Lane
19 Rosemont Avenue 
4 Robert Street

Abington, MA 02351
Quincy, MA 02169
Willow Springs, IL 60480
Chicago, IL 60613

Santa Monica, CA 90403
Villa Park, IL 60181
Northville, Ml 48167
Pasadena, CA 91 103-1939
Lemont, IL 60439-3801
Lyndhurst, OH 44124
Lemont, IL 60439
Houston, TX 77040
Sun City, AZ 85351-2107
Darien, IL 60561
Shrewsbury, MA 01545
Palos Heights, IL 60463
Orland Park. IL 60462
Medfield, MA 02052
Layton, London E10 6H1 England 
Toronto ON M6H 2M2 Canada 
North Balwyn, VIC 3104 Australia
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VALIO!!!
"PALANGAI" BRAZILIJOJE

LSS Piety Amerikos rajono "Palangos" vietininkija, Sao Paulo, Brazilijoje 2003 m. lapkričio mėn. šventė 30 mėty 
veiklos sukaktį. "Palangos" vietininkija yra vienintelis LSS vienetas, kuris stovyklauja du kartus metuose, o sesė 
Eugenija Bacevičienė "Palangai" vadovauja nuo pirmos dienos - 30 metų!

"SkautŲ aido" skaitytojy vardu Sesėms ir Broliams "Palangoje" - VALIO!!!
Budime! - Sempre alerta!

Alė Namikienė

...Ir ją pavadinome "Palanga"

Prieš 30 metų Sao Paulo mieste lietuvių buvo dau
giau negu dabar. Tuo metu veikė mūsų vadovaujama 
"Rūtelės" tautinių šokių grupė, į kurią pradėjo stoti vis 
jaunesni vaikai. Atsimenu, kai kun. Hermanas Šulcas 
sakydavo, kad vaikams reikia ko nors daugiau negu

Vyr. skautės jubiliejaus šventėje: Regina Šinkūnaitė 

Prokopienė, Rosana Tumaitė, Ana Beatrice Bendoraitis, 
Marcela Tarasevičiūtė Catanoce, Julia M. Okai, "Palangos" 
vietininkė v.s. Eugenija Bacevičienė, Kamila Tarasevičiūtė 
Catanoce, Anahy Makuškaitė, Regina Karsokaitė 
Pavilionienė, Kristina Karsokaitė Tamošiūnienė, priekyje klūpo 

Patricija Vinkšnaitytė.

šokiai ir pasirodymai.
Neturėjau tuo laiku patyrimo skautiškoj veikloj, 

nežinojau programų, bet sutikau padėti organizuoti 
lietuvius skautus čia - Sao Paulo. Pradėjau skaityti 
knygas, mokytis. 1973 m. lapkričio mėn. sukvietėm 
"Rūtelės" šokių grupės dalyvius, papasakojom apie 
skautus, jų idealus, programas ir gera šokėjų dalis tuoj 

sutiko būti skautais. Tą 
pačią dieną įsteigėme 
skautų grupę ir ją 
pavadinome "Palanga".

Dar prieš tai vykda
vo Brazilijos jaunimui 
stovyklos, kur abu kuni
gai - Hermanas Šulcas ir 
Antanas Saulaitis pro
gramose naudodavo 
skautiškus užsiėmimus, 
pravesdavo rekolekcijas, 
iškylas. 1974 metų 
sausio mėn. stovykloje 

buvo pristatyti pirmieji kandidatai. Jie sudarė vieną 
skiltį ir pradėjo ruoštis įžodžiui. Po tos stovyklos tuoj 
padidėjo kandidatų skaičius, visa tautinių šokių grupė 
įstojo į skautus ir birželio mėn. įvyko pirmasis įžodis. 
Nuo tos dienos daugiau nebesustojom! Ir šiandien 
mums jau 30 metų.

Per visą šį ilgą laikotarpį patyrėm visokių
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ps.kun. Hermanas Šulcas sukaktuviy šv. Mišiose sako pamokslą

sunkumų, ypač pradžioje, kai iš Brazilijos išvyko abu 
kunigai. Turėjom problemų ir su Brazilų Skautų 
Sąjunga. O savo tarpe būna sunkiau (kaip ir kitur), kai 
jaunas žmogus išauga geru vadovu, bet tada jau reikia 
rūpintis aukštesniu mokslu, profesija, laikas kurti savą 
šeimą ir tada vienete pastoviai jau nebegali dalyvauti. 
Bet visada susitvarkydavom, viskas išeidavo į gerą, 
veikla niekada nenutrūko. Skautų eilėmis "Palangoje" 
praėjo daug vaikų ir jaunimo, o kiti dabar skautauja 
jau su savo vaikais.

Kiekvienais metais suruošiame dvi stovyklas, nes 
vasarą ir liepos mėnesyje (tada Brazilijoje žiema) būna 
ilgos atostogos. Mūsų skautiškame archyve turime virš 
60 stovyklinių vėliavų ir pilnus albumus nuotraukų. 
Skautiškai programai įdomiau išeiti ruošiam ir 
trumpesnes iškylas grupėms pagal amžių.

Sueigos vyksta kiekvieną šeštadienį nuo 9:00 
iki 12:00 valandos. Jas veda sesė Julia M. Ūkai. Ji visus 
metus mokėsi Vasario 16 gimnazijoje Vokietijoje. Kartu 
su broliu s.v. Gustavo Ūkai ji paruošia ir praveda 
stovyklose dienų programas, žaidimus, lenktynes, 
lauko virtuvės įrengimus. Pašnekesiams ir pamokoms 
turime instruktorius pagal JU specialybes.

Brazilijos padangėje 30-mečio sukaktuvinės stovyklos vėliava, 
Lietuvos trispalvė ir pirmosios - "Lapės" stovyklos, 1974 m. 

vėliava.
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Vėliavas kelti ruošiasi 
skautai vyčiai: Markos 
Lipas, Jurgis Prokopas, 
Paulius Jurgilas ir 
Edvardas Greičius.

Susimąstymo dienoms vadovauja s.v. Klaudijus 
Kupstaitis su kitų pagalba.

Kiti "Palangos" vietininkijos vadovai: pri
tyrusių skautų - s.v. Ričardas Jambergis Tiagor, pri
tyrusių skaučių - vyr.sk. Patricija Vinkšnaitytė, skautų
- s.v. Erik Didžiulis Rochamberg, skaučių - vyr.sk. 
Marcela Tarasevičiūtė Catanoce, vilkiukų ir paukštyčių
- prit.sk. Tamara Greičiūtė ir Giovana Dzedulionytė 
Baria. Skautų vyčių vadas yra vienas iš pirmojo

Prie sukaktuviy torto Marcela ir Kamila Tarasevičiūtės ir Julia 
Ūkai.

Sveikinimai ir linkėjimai. Iš k.: ps.kun. Hermanas Šulcas, v.s. 

Eugenija Bacevičienė, vyr.sk. Julia M. Ūkai ir ps. Jurgis 
Prokopas.

skautų vyčių būrelio narių - s.v. Edvardas Greičius. 
Vyresniųjų skaučių vadovė - vyr.sk. Regina Šinkūnaitė 
Prokopienė. Kiti talentingi mūsų sesės ir broliai, kurie 
paruošia stovyklose vakarines programas yra - skautai 
vyčiai Paulius Jurgilas, Marius J. Šinkūnas, Tomas 
Butrimavičius ir vyr. skautės Marcija Pavilionytė 
Butkienė, Marcela Tarasevičiūtė Catanoce ir kt.

"Palangos" vietininkijai vadovauja ps. Jurgis 
Prokopas ir v.s. Eugenija Bacevičienė.

Budėkime kartu!
v.s. Eugenija Bacevičienė
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"Palangos" vietininkijos steigėjai v.s. Eugenija Bacevičienė ir 
ps.kun. Hermanas Šulcas prie liepsnos ant sukaktuvių torto.

Sukaktuvių šventė

"Palangos" vietininkijos skautai 30xmetų veiklos 
sukaktį paminėjo švente 2003 m. lapkričio 15 d.

Lietuvių Sąjungos rūmuose, Rua Lituania, 67-Mooce 
Sao Paulo.

Į šventę iš Rawandos, Afrikos, atvyko kur 
Hermanas Šulcas. Jis, kartu su kun. Petriuku Rukšii 
salėje atnašavo šv. Mišias, kurių metu dviem kalbomi 
giedojo skautų vyčių ir vyr. skaučių choras kartu si 
visais skautais, tėveliais ir svečiais.

Po šv. Mišių, skautai kieme išsirikiavo ratu skil 
timis. Po raportų buvo iškeltos 3 vėliavos - Lietuvos 
pirmosios 1974 m. "Lapės" stovyklos ir "Karaliau; 
Mindaugo karūnavimo" 2003 m. stovyklos. Visi sug 
iedojo Lietuvos himną ir tada "Palangos" dainą, kuri
ai žodžius pritaikė kun. A.Saulaitis -

Pietų Kryžiaus mirgesy,
Žaliam Brazilų pajūry,
Linksmai skautauja "Palanga",
Ir skamba skautiška daina!
Gražaus ir šilto vakaro apsupti, visi susėdo kieme 

už stalų, o skautų grupė visus vaišino "churrasco" 
(mėsos kepsniu), daržovėmis ir salotomis.

Sutemus buvo užkurtas didelis laužas. Dainoms ii 
šūkiams vadovavo s.v. Tomas Butrimavičius, dabarti
nis Brazilijos Lietuvių Jaunimo Sąjungos pirmininkas. 
Šventė užbaigta pyragu ir "Ilgiausių metų".

"Palangos" vietininkijos skautai vyčiai stovykloje - Paulius Butrimavičius, Leandro Susano, Klaudijus Kupstaitis, Marcijus T. Godoy, 
Marius J. Šinkūnas, Tomas Butrimavičius, Edvardas Greičius ir Jurgis Prokopas.
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Kaziuko mugėje v.s. Eugenija 
Bacevičienė, ps. Jurgis Prokopas, 
Mariane Prokopaitė, Regina 
Šinkūnaitė Prokopienė ir Kamila 

Tarasevičiūtė Catanoce.

DĖKOJAME

Steigėjui kun. misionieriui Hermanui Šulcui auko
jusiam savo laiką ir sveikatą, kad pabūtų su mumis ir 
už raginimą toliau tęsti skautišką darbų.

Pirmininkui p. Algimantui Saldžiui už Sąjungos - 
Alianca patalpas.

Kun. Petriukui Rukšiui, kuris yra ne tik mūsų dva
sios vadas, bet ir draugas.

Mūsų Vadovams iš Jungtinių Amerikos Valstijų ir 
Kanados už mums duotą pasitikėjimą ir sveikinimus.

Kun. Antanui Saulaičiui už draugystės ryšius, už 
sveikinimus, dėmesį mūsų veiklai, nuolatinį paskatin
imą, kad per skautavimą mūsų jaunuoliai taptų vis 
geresni piliečiai ir krikščionys.

Redaktorei sesei Alei Namikienei ir visam "Skautų 
aido" štabui.

Broliui skautui Antanui Rudžiui, kuris 1933 metais 
dalyvavo pirmoje lietuvių skautų grupėje Brazilijoje, 
už brolišką draugystę.

Visiems sveikinusiems mus telefonu, laiškais ir 
elektroniniu paštu.

Visiems skautams, veteranams ir šių dienų bei jų 
tėvams, kurie dalyvavo ir kaip nors prie mūsų veiklos 
prisidėjo.

Visiems linkime linksmų šventų Kalėdų, 
laimingų ir sveikų Naujųjų metų!

Budėkime kartu!
v.s. Eugenija Bacevičienė

Laužo programai vadovauja s,, T d •- r ° 1 ‘-v. lomas Butrimavicius.
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SENELIŲ DOVANA - LIETUVIŠKOJI PUSE
Vyr.sk. Elina Venckienė

_ imiau Argentinoje, Buenos 
| Aires mieste. Esu trečios 

kartos lietuvaitė. Mano 
keturi seneliai imigravo į 
Argentiną 1928 metais, kaip ir 
daug kitų jaunų lietuvių, 
ieškodami geresnių gyvenimo 
sąlygų. Argentina yra labai 
didelis kraštas ir jos durys imi
grantams visada atdaros. 
Daugiausia žmonių į šį kraštą 
atvyko iš Ispanijos ir Italijos.

Lietuviams buvo sunku greitai išmokti ispanų 
kalbą arba priprasti prie skirtingų tradicijų, tai beveik 
visi bendraudavo su savaisiais. Dirbdami sunkius dar
bus skerdyklose, prie statybų, siuvėjomis, tarnaitėmis, 
jie savo jaunatvišku pasiryžimu pastatė didelius lietu
vių namus-klubus ir bažnyčias: Aušros Vartų Marijos - 
Madre de la Misericordia Avellanedoje (Bs.As. 
priemiestyje) ir šv. Kazimiero Rosario mieste. 
Lietuviškos organizacijos Buenos Aires buvo 
Argentinos Lietuvių Centras, Susivienijimas, Lietuvos 
Vyčiai, o Beriso mieste - "Mindaugas" ir "Nemunas". 
Po darbo ar savaitgaliais susirinkę į savus klubus lietu
viai jautėsi kaip namie - dainavo, šoko, vaidino ir vis 
galvojo, kad užtektinai užsidirbę grįš tėvynėn, kur jų 
laukė šeimos...

Antros kartos lietuvių vaikai užaugo girdėdami 
lietuviškas pasakas ir jausdami tėvų ilgesį Lietuvoj 
paliktiems. Jie pirmiau išmoko kalbėti lietuviškai negu 
ispaniškai. Tėvų išmokyti, jie vis rašė laiškus į Lietuvą 
savo nematytiems giminaičiams. Lietuviškai kalbėjo 
tarmiškai, nes dauguma tėvų buvo augę ir atvykę iš 
kaimo. Kaip ir jų tėvai, antroji karta priklausė toms 
pačioms organizacijoms, dalyvavo šokių grupėse, 
chore, ruošdavo Kūčias, Kalėdas, Velykas, Jonines. Bet 
ši karta jau pradėjo maišyti lietuvių ir ispanų kalbas, 
"sulietuvindavo" ispaniškus žodžius, pa v.: "užgesink 
šviesą" - "apaguok šviesą" (nuo žodžio "apagar"), 
arba "pagrok armonika" - "tokuok armonika" ("tokar- 
groti, liesti"). Lietuvių kalbos išlaikymui buvo labai 
svarbūs du laikraščiai "Argentinos Lietuvių Balsas" 
(leidžiamas nuo 1927 m.) ir "Laikas" (leistas tėvų 
Marijonų).

Atėjus antram pasauliniam karui, visų viltys grįžti 
į savo žemę dingo. O po karo imigrantų eilės pasipildė 

Antros kartos lietuvių vaikai 
užaugo girdėdami lietuviškas 

pasakas ir jausdami tėvŲ ilgesį 
Lietuvoj paliktiems

nauja išeivių grupe, labai 
prisidėjusia prie lietuviškos 
veiklos. Kiek vėliau atsirado 
galimybė susitikti su kitais 
lietuviais išeivijoje. Buvo 
ruošiamos kelionės į 
Braziliją ir Urugvajų, vyko į 
Tautinių šokių šventes, 
Jaunimo Kongresus. Visos 
tos šventės labai atnaujinda
vo lietuvišką dvasią. 1976 

m. Argentinoje įvyko IV Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresas. Susidarė ilgalaikės draugystės su viso 
pasaulio lietuviais.

Antroji lietuvių karta savo vaikus auklėjo panašiai 
kaip jų tėvai, kad darė. Trečioji generacija taip pat 
užaugo mylėdama Lietuvą. Mes taip pat dalyvavom 
šventėse ir minėjimuose, gaminome lietuviškus 
patiekalus. Kad geriau išmoktume lietuvių kalbą, 
daugelis vyko į Vasario 16 gimnaziją Vokietijoje; 
stipendijas suteikė Lietuvių Fondas veikiantis JAV.

Mano tėveliai, Jonas ir Irena, mus keturis vaikus - 
Analiją, Jurgį, Liucianą ir mane taip pat augino lietu
viškai. Nuo pat mažens kiekvieną šeštadienį eidavom 
į choro ir tautinių šokių repeticijas. Priklausiau 
"Inkaro" tautinių šokių grupei, jaunimo stovyklose 
išmokom lietuviškų dainų. Močiutės ir tėveliai namu
ose tarp savęs kalbėdavo lietuviškai, o mes, nors viską 
suprasdavom, bet nelabai išdrįsdavom ir atsaky- 
davom ispaniškai. Bet lietuviškai kalbėti mums buvo 
būtina. Kai atvyko "Žalgirio" krepšinio komanda, 
galėjom pasikalbėti su žaidėjais, matavom jų kojų ilgį! 
Arba kai atvyko tautinių šokių grupė "Spindulys" iš 
Los Angeles, mes susipažinom su mūsų amžiaus lietu
viais ir likome draugai.

B , aigusi gimnaziją 1989 m., taip kaip mano brolis ir 
Į-č seserys, gavau Lietuvių Fondo stipendiją vykti į 
JL^Vasario 16 gimnaziją Vokietijoje. Ten lankiau 13-B 
klasę. Buvo ypatinga klasė, pritaikyta užsieniečiams 
mokytis lietuvių kalbą. Mano klasėje buvome studen
tai iš JAV, Kanados, Australijos, Brazilijos, Urugvajaus 
ir Argentinos. Buvo nuostabūs metai. Mokėmės gra
matiką, istoriją, geografiją, tikybą, dalyvavom tautinių 
šokių grupėj, chore, pas ateitininkus ir skautus.

Skautės įžodį Vasario 16 gimnazijoje daviau kartu
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su kitomis mergaitėmis iš Pietų Amerikos. Mes 
pasižadėjom visą gyvenimą tikėti Dievu, tarnau
ti Tėvynei ir Artimui. Buvo labai svarbus, jaus
mingas momentas. Iš gimnazijos turėjom gal
imybę nuvykti į išsvajotą Lietuvą, pamatyti 
mano senelių žemę. Širdingai susitikau mano 
senelių brolius ir seseris, ir jų vaikų šeimas. Nors 
mano seneliai niekada negalėjo sugrįžti savo 
tėvynėn, pajutau, kad jų meilės dalį tada 
nuvežiau mano širdy. Supratau kaip svarbu yra 
žmogui žinoti iš kur kilęs, kur mūsų šaknys. 
Juntu, kad esu lietuvė ir argentinietė. Myliu abu 
kraštus. Mano šaknys ir šeimos dalis yra 
Lietuvoje, o aš gimiau, augau ir turiu šeimą 
Argentinoje.

Atgavus Lietuvos nepriklausomybę 1990 m. 
daug lietuvių gali laisvai keliauti ir susitikti savo 
gimines. Argentinoje vėl įsteigtas Lietuvos 
Garbės Konsulatas, lietuviai atvyksta į prekybos 
parodas, medicinos kongresus, meno parodas. 
1991-1992 m. Pietų Amerikoje (Argentinoje, 
Urugvajuje ir Brazilijoje) įvyko VII Pasaulio 

Lietuvių Jaunimo Kongresas. Tarp lietuvių iš 
viso pasaulio buvo ir grupė iš Lietuvos! Ir kaip 
gera buvo visiems būti kartu! Kai iš Pietų 
Amerikos lietuviai nuvyksta į kitas valstybes, 
būna globojami ir maloniai priimti lietuvių 
šeimose, taip su meile priimam ir pas mus 
atvykstančius.

Dabar jau ateina ketvirtoji lietuvių karta 
Argentinoje. Nors lietuviškų šeimų skaičius 
mažėja, bet jos dar vis stengiasi bendrauti savoje 
visuomenėje.

Lietuviškoje veikloje aš sutikau mano vyrą 
Liną. Jis yra gimęs JAV ir mus abu jungia iš tėvų 
paveldėta ir senelių dovanota lietuviškoji pusė.

(vyr.sk. Elina Gaidimauskaitė Venckienė su vyru 
Linu gyvena Santa Monica, CA, priklauso skaučių 
"Palangos" tuntui, "Karaliaus Mindaugo" 
Jubiliejinėje stovykloje 2003 m. buvo paukštyčių 
rajono viršininke, red.)

Los Angeles "Palangos" tunto "Kregždės". Vadovės (iš k.) Lina Jocaitė ir Elina Venckienė, paukštytės Marina Budrytė, 
Ariana Žukaitė, Alytė Ruplėnaitė, Kristė Jogaitė ir Danutė Scola.
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Su daina!!!
RAŠO - DAINUOJA - DIRIGUOJA

s.Irena Šerelienė - s.fil. Vilija Kerelytė - s. Birutė Prašmutaitė

Lietuvių Skaufy Sąjungoje nuolatos turime progą džiaugtis savo nariais - prityrusių skautų grupe, 

pasiekusia kalno viršūnę, nauju įžodį davusiu vilkiuku, bebriuku, paukštyte, ūdryte, vienetų 
jubiliejais, pavyzdingu vadovo, vadovės darbu. Ir visus mūsų darbus ir džiaugsmus dažniausiai 

lydi daina. Taigi - su-u-u daina!!!

RAŠO-
Muz. Vytauto Strolios Dainų šaltinių Rodyklėje 

"Kur tas šaltinėlis" yra suregistruoti (iki 1998 m.) 
beveik visi išeivijoje išleisti dainorėliai. Ten s. Irenos 
Šerelienės pavardę randame dvyliką kartų. Bet ne 
visos dainos pakliūva į dainorėlius. Daugelis jų lieka 
tik tuo metu jas dainavusiųjų prisiminimuose, kaip 
labai gražios ir linksmos dainos paukštytėms, ar eili
uoti vaidinimai jaunimui, ar 1975 m. parašytos gies
mės vestuvių šv.Mišioms išskirtinei porai.

"Neleisk paklysti mums kelionėj,
Neleisk užgesti žiburiams,
Suteiki, Viešpatie, malonę
Skaidria diena savo vaikams..."
Sesės Irenos dainos iki 1998 m. buvo išspausdintos 

18-oje dainorėlių, 30-iai dainų buvo sukurta muzika. 
1971 m. parašytoji, vienuolikoj dainorėlių atspausdin
ta "Toli, toli tėvų žemė brangi" (muz.A.Paulikaičio) 
buvo labai pamėgta mūsų jaunimo. Rako stovyklavi
etėje prie gęstančio laužo ji vis skambėdavo vyr. 
skaučių glaudžiame rate.

LSS švenčiant auksinį jubiliejų 1968 m., V-oji 
Tautinė stovykla puikavosi trimis s. Irenos Šerelienės 
dainomis:

Skaučių Seserijos stovyklos daina -
"...Gintaro krantuose, Nemuno šlaituos,
Mokėsi ir augo skautės Lietuvos.
Laisvėje saulėtoj, ar svečiam krašte
Visad plevėsuoja vėliava žalia!..."

Suvalkijos rajono daina -
"...Dainavos šalie, aidu ataidėk.
Tegul žydi čia mūs Suvalkija..."

ir "Vakarine daina" -
"Laužų liepsnelės blėsta, užmiega ąžuolai, 
Sidabro žvaigždės kviečia mus poilsio ramiai. 
Niūniuok, naktie, mums giesmę varpelių 
švelnumu,

Jau Dievas ranką tiesia ir laimina visus."

Kai sesė Irena 1971 m. buvo "Aušros Vartų" tunto 
"Neries" stovyklos viršininke, stovykline daina išsakė 
to laikotarpio mūsų - lietuvių jausmus:

"...Tegu laužai tik tau liepsnoja,
Tau mūsų darbas ir daina,
Dar kartą grįš šviesus rytojus
Brangi tėvyne, Lietuva!"
Ir po ilgo laukimo sulaukėme to Rytojaus Lietuvai, 

ir jau džiaugsmingai mūsų VIII Tautinėj stovykloj 1998
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metais dainavome -
"...Protėvių žeme, žydėk, 
Skautų laužais sumirgėk, 
Laisvėje dainą dainuok, 
Žalioj vėliavoj plevėsuok!"...

Irenos Serelienės dainoms muziką rašė Faustas 
Strolia, Alfonsas Mikulskis, Bronius Jonušas, Giedra 
Gudauskienė, Albertas Paulikaitis, S.M.Bernarda SSC.

Ačiū gerbiamiems muzikams ir mūsų brangiai 
Sesei.

Šiuo metu s.Irena Serelienė džiaugiasi dukrų ir 
vaikaičių dalyvavimu lietuviškoje veikloje, priklauso 
"Sietuvos" d-vei ir RAŠO.

s. Irena Serelienė

DAINUOJA -

s.fil. Viliją Kerelytę pirmą kartą išgirdau dainuo
jant 1998 m. Chicagos Jaunimo centre, "Skautų aido" 
75 m. sukaktuvių šventėje. Buvom maloniai nustebin
ti, kai vieną dainą ji paskyrė buv. "Skautų aido" redak
toriui (tą patį jubiliejų švenčiančiam) v.s.Juozui 
Toliušiui. Jam tada nuriedėjo saldi ašarėlė...

Nuo paukštytės augusią "Kernavės" skaučių 
tunte, sesę Viliją žinome kaip puikią skautę, lietuvaitę, 
gabią mokslininkę, o dabar dar vienas malonumas - 
jos įgiedotos Kalėdinės giesmės CD plokštelėje "My 
Christmas Gift To You". Paskutinioji giesmė "Valdove 
Didis" giedama lietuviškai.

Muzikos ir dainavimo nuo 12 metų pradėjo 
mokytis pas buv. Lietuvos operos solistes 
I.Motiekaitienę ir A. Dičiūtę Trečiokienę, vėliau prik
lausė chorui, o po "Skautų aido" šventės gavo tiek 
daug pakvietimų dainuoti, kad su akompaniatorium 
A.Barniškiu aplankė daugumą lietuvių telkinių.

Skautiškajame gyvenime sesę Viliją matėme 
sueigose, suvažiavimuose, dailiojo žodžio vakaronėse. 
Ji buvo ASS Centro valdyboje filisterių skyriaus 
pirmininke ir Chicagos ASS filisterių skyriaus 
pirmininke. Ruošė studijų dienas, susikaupimo 
vakarus Jaunimo centre ir Lemonte, dalyvavo Kaziuko
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mugėse su skyriumi 
paruošdama tradicinį 
skautų akademikų spaudos 
kioską. Taip pat ji priklauso 
vyr.skaučių ir skautininkių 
"Sietuvos" draugovei 
Lemonte.

s.fil. Vilija Kerelytė St. 
Xavier universitete baigė 
biologiją ir chemiją, mag
istro laipsnį iš psichologijos 
įsigijo Loyolos universitete, 
o 1987 m. įsigijo dar vieną
profesiją - chiropraktinės medici
nos. Turi savo kliniką Chicagos 
priemiestyje. Salia darbo klinikoje, 
ji De Paul universitete dėsto 
anatomiją.

Ir kaip ji visur suspėja? - "Yra 
labai malonu daug dirbti ir daug 
dainuoti!" atsako sesė Vilija. Ant 
plokštelės yra parašyta: "Šią 
Kalėdinę CD dedikuoju mano 
Tėvams, kurie visada ragino mane 
dainuoti iš širdies". Ir ką daugiau 
begalime pridėti?!...

Tarp repeticijy, pertraukos metu Vilniuje susitiko Australijos ir Anglijos lietuviy skauty 
vadovai: Jaras Alkis iš Anglijos, Australijos rajono Atstovė v.s. Rasa Statkuvienė, 
chory gidė Rita Balkutė, Australijos rajono tiekimo skyriaus vedėja ps. Zita 
Prašmutaitė, s. Birutė Prašmutaitė ir Europos rajono Vadas v.s. Vincentas O'Brien iš 
Anglijos.

DIRIGUOJA -

Lietuvos Respublikos Prezidentas Vasario 16-osios - Lietuvos valsty
bės atkūrimo proga, už nuopelnus Lietuvos respublikai, Valstybės 
Ordinais ir Medaliais apdovanojo šiuos Lietuvos respublikos ir užsienio 
valstybių piliečius:

Ordino "Už nuopelnus Lietuvai" Karininko kryžiumi - Birutę

Dainy Dienos metu - muzikas V. Juozapaitis, dirigentė s. Birutė Prašmutaitė iš Australijos, vyr. dirigentas P.Bingelis, dirigentė 
LJanuškienė.
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Visi keliai veda į Vilniy, ten susitiko Australijos raj. tiekimo 
skyriaus vedėja ps. Zita Prašmutaitė ir Lietuviy Skaučię 
Seserijos tiekimo skyriaus vedėja s.Aušrelė Sakalaitė.

Prašmutaitę, Australijos lietuvių bendruomenės 
veikėją, Melbourno dainos sambūrio meno vadovę.

Tikiuosi, kad daugelis iš mūsų matėme 
s.Birutę Prašmutaitę (video juostose ar televizijoje) 
praėjusią vasarą, III Pasaulio Lietuvių Dainų šventėje, 
Vilniuje diriguojant "Lietuva brangi". Nepakartojamas 
momentas! Tą brangią dainą šventės pabaigoje diriga
vo dvi skautininkės!

Sesė Birutė sutiko pasidalinti keliomis nuo
traukomis, o aš dar pakartosiu, ką jau anksčiau 
"Skautų aide" rašiau: s.Birutė Prašmutaitė priklauso 
"Džiugo" tuntui. Buvo skaučių "Živilės" ir "Jūratės" 
draugovių draugininke, du metus "Džiugo" tun- 
tininke, dešimtį metų Melbourno Skautininkų 
Ramovės pirmininke, VI-ios Tautinės stovyklos ruošos 
komiteto narė. Ilgametė laužavedė, sudariusi du skau
tams dainorėlius. Taip pat ji buvo du kartus 
Australijos Lietuvių Jaunimo Sąjungos (ALJS) 
pirmininke.

A.Namikienė

s. Valerija Palčiauskienė
mirė 2003 m. spalio 9 d. Floridoje

Sesė Valerija į paskautininkės laipsnį pakelta 1935 
m. Iki 1936 m. Vyriausiam skautų štabe dirbo jaunes
niųjų skautų skyriuje.

Kauno Centro tunte vadovavo jaunesniųjų 
skaučių draugovei.

Ruošiantis II Tautinei stovyklai, Kaune 1937 m. 
įvyko 400 skaučių vadovių suvažiavimas, kuriame 
s.Valė Palčiauskienė mokė dainas.

s.Valerija Palčiauskienė buvo LSS Tarybos 
Pirmininko (1946-1951) v.s. Kazimiero Palčiausko 
našlė.

v.s. Stefanija Radzevičiūtė
mirė 2003 m. spalio 15 d., Clevelande, OH

Sesė Stefanija buvo viena iš pirmųjų skaučių 
vadovių Hanau lietuvių stovykloje Vokietijoje.

1949 m. Vokietijoje Skaučių Seserijos vadijos narė, 
LSS Tarybos narė.

III Tautinėj stovykloje Alpėse su K.Žilinsku 
paruošė ir vadovavo Skaučių Seserijos veiklos ir tauto
dailės parodai.

1952-53 m. Skaučių Seserijos vadijos sekretorė 
Clevelande.

1953 m. viena iš vyr. skaučių vadovių stovykloje 
prie Niagaros.

Pirmoji "Neringos" tunto tuntininkė Clevelande.

Ilsėkis ramybėje miela sese a.a. Stefanija Radzevičiūte.
Dėkoju už išmokytus pirmus žingsnius Seserijos kelyje.
Giliausia užuojauta šeimai ir artimiesiems, liūdžiu 
drauge su Jumis.

Vis budžiu! v.s.fil.Lilė Milukienė

Sesė Radzevičiūtė savo užsimojimu ir darbu skautybėje, 
Hanau stovykloje paliko man, tuomet jaunai skautei, stipry 
ir teigiamą įspūdį.

vyr.sk. Mirga Gudelytė Šulaitienė
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s. Albina Bakūnienė
mirė 2003 m. spalio mėn. Clevelande, OH

Sesė Albina 1983 m. buvo paukštyčių draug
ininke "Neringos" tunte.

v.s.fii. Raminta Molienė
mirė 2003 m. spalio 28 d. Shrewsbury, AAA, palaidota 
Putnam, CT

Sesė Raminta 1956-1959 m. kadencijoje buvo LSS 
Tarybos narė ir Pirmijos sekretorė. Viena iš ASS skyri
aus Worcestery organizatorių 1962 m. ir iždininkė. 
Worcester skaučių "Neringos" tuntui vadovavo 1964- 
1968 m. ir 1970-1972 m. Buvo "Jūratės" draugovės 
draugininke, "Šatrijos Raganos" būrelio vadove.

JAV Atlanto rajono stovyklose sesė Raminta buvo 
skaučių stovyklų viršininke 1957 m., 1959 m. ir 1960 m.

v.s.fii. Raminta Molienė taip pat priklausė 
Amerikos skautams, baigė Miško ženklo mokyklą. 
Taip pat buvo šaulių organizacijos narė. Pažymėtina, 
kad Lietuvoje šaulius įkūrė sesės Ramintos senelis 
Vladas Pūtvys-Putvinskis.

Baigusi mokslą, sesė Raminta 1961-1971 m. mokė 
gimnazijoje, o 1971-1982 m. buvo matematikos depar
tamento dekane Anna Maria College, Paxtone.

v.s.fii. Ramintos Molienės liūdi vyras v.s.fii. 
Petras, Lietuviškosios Skautybės Fondo pirmininkas, 
dukros fil.Rima Sutton ir fil. Danutė Hoffman, keturi 
anūkėliai, brolis v.s.fii. Vaidevutis Mantautas, kiti gim
inės, draugai, sesės ir broliai skautai.

Miela Raminta,
Tu išėjai... ir palikai gilų netekties rietą mūsų širdyse. 

Tavo asmenybė, drauge praleistos džiaugsmo akimirkos, 
skautiški prisiminimai, mus guos, kad turėjome progos Tave 
sutikti gyvenimo kelyje!

Ilsėkis ramybėje ir lai Dievas laimina Tavo kelią...
Liūdime drauge su vyru Petru, dukromis Danute ir 

Rima, ir giminėmis.
New York'o Vyr. skaučių Židinys "Vilija" - 

Ramutė, Vida, Živilė, Aldona, Birutė, Aldona, Rasa, Lilė, 
Ona, Mirga, Giedrė, Irena, Aldona, Gina ir Mara.

Vyr.sk. Leonida Kirkutė Kazėnienė
Mirė 2003 m. lapkričio 6 d., Lemont, IL

Sesė Liolė priklausė vyr.skaučių ir skautininkių 
"Sietuvos" draugovei.

Kai mūsų Sesė Liolė pasipuošė mėlynuoju kaklaraiščiu, 
pasižadėjo dirbti Dievui, Tėvynei ir Artimui. Ne visada 
lengva vykdyti ką jaunose dienose pažadame, bet Sesė Liolė 
pavyzdingai ištesėjo.

Vyresniųjų skaučių "Sietuvos" draugovėje dėkojam 
Viešpačiui, kad mūsų skautiškoj kelionėj sutikom mūsų Sesę, 
kuri praturtino ir palengvino mūsų dienas savo darbu, 
draugyste, pasiaukojimu ir juoku.

Išlydėdamas mūsų mylimą Sesę Liolę, meile ir malda 
apkabiname jos brangius artimuosius - vyrą Gediminą, 
dukrą sesę Ramunę, sūnų Kęstutį, brolį Liudą ir jų šeimas.

"Sietuvos" draugovė

s. Irena Kibirkštytė Vilgalienė
mirė 2003 m. lapkričio 7 d., Great Neck, NY. 
Palaidota Montrealyje, Kanadoje.

Sesė Irena vyr. skautės įžodį davė Montrealyje. 
Apie 1953 m. ji buvo "Neringos" skaučių tuno tun- 
tininke Montrealyje, o 1967-1969 m. - "Neringos" 
tunto tuntininke New Yorke. Priklausė vyr. skaučių 
Židiniui "Vilija".

s. Irena Vilgalienė buvo ypatinga sesė. Ji iš Great 
Neck (priemiesčio) kas sekmadienį nuveždavo žmones 
į lietuvių Apreiškimo bažnyčią Brooklyne. Visus 
apylinkėje susirgusius lankė ir slaugė, ir kas 3 savaites 
su vyru keliaudavo į Putnamą aplankyti senelius. O 
kiek mes jos gerų darbų ir nežinome. Tikra skautiška 
dvasia!

Liūdi vyras s.Jonas Vilgalis ir vaikai Rytas, Rasa ir 
Justas. L.M.

s.v.v.sl. Jonas Danaitis
mirė 2003 m. lapkričio 19 d. Toronte, Kanadoje.

Brolis Jonas, 1948 m. atvyko į Torontą ir neužilgo 
įsigijo spaustuvę, kurioje buvo spausdinamas "Skautų 
aidas", redaguojamas v.s.fii. Stepo Kairio (1951-1956) ir 
v.s. Česlovo Senkevičiaus (1957-1963).

Toronto lietuviškoji skautija reiškia užuojautą jo 
žmonai Birutei ir visai šeimai. F.M.
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FiL dr. Janina Tallat-Kelpšaitė Prapuolenienė
Mirė 2003 m. gruodžio 23 d. Chicagos priemiestyje.

Kūčių dienos išvakarėse automobilio nelaimėje 
žuvo dar tik 58 metus sulaukusi fil.dr. Janina Tallat- 
Kelpšaitė Prapuolenienė.

a.a. Janina studijavo meną Chicagos Meno 
Institute, kurį baigė magistro laipsniu. Vėliau studijas 
tęsė University of Illinois at Chicago ir 1986 m. įsigijo 
dantų gydytojos diplomą. Dirbo užsienyje ir visą eilę 
metų Čikagos šiaurėje, Great Lakes Naval Station - 
laivyno bazėje.

Nuo' vaikystės dienų sekdama tėvelio a.a. v.s.fil. 
Vaclovo Tallat-Kelpšos pėdomis, Janina buvo aktyviai 
įsijungusi į skautų ir lietuviškąją veiklą. Vienu laiku ėjo 
Akademikių Skaučių Draugovės pirmininkės 
pareigas. Savo meniškais kūrybos darbais džiugino 
parodų lankytojus, šoko tautinių šokių šventėse 
Amerikoje ir Lietuvoje. Buvo gabi, darbšti, visuomet 
entuziazmo pilna asmenybė. Nors nesitikėjo taip 
staiga ir netikėtai šį pasaulį palikti, Janina visuomet ir 
viskam buvo iš anksto pasiruošusi. Todėl ir jos laido
tuvės vyko pagal anksčiau išsakytą norą.

Daug žmonių - giminių, draugų ir kolegų su kuri
ais Janina draugavo, bendravo ir dirbo, atvyko su ja 
atsisveikinti. Akademinio Skautų Sąjūdžio vardu 
atsisveikino fil. Danguolė Bielskienė, Lietuvių moterų 

dailininkių - dr. Marija Meškauskaitė, Lietuvių dailės 
instituto - fil. Vida Rimienė, "Lėtūno" tautinių šokių 
grupės - Teodoras Rudaitis, Lietuvių dantų gydytojų - 
dr. Leonidas Ragas. Iš Kauno Medicinos Universiteto 
(KMD) odontologijos fakulteto atsiųstą užuojautos 
telegramą perskaitė DAFL (Dental Assistance 
Foundation to Lithuania) buvęs atsakomingasis direk
torius Pranas Jurkus.

Gruodžio 29 d. giliai dvasingas laidotuvių šv. 
Mišias aukojo kun. Kęstutis Trimakas ir prel. Ignas 
Urbonas Palaimintojo Jurgio Matulaičio Misijoje, 
Lemonte. Šv. rašto skaitinius ir giesmes, vargonaujant 
muz. Manigirdui Motekaičiui, atliko iš įvairių vietovių 
suvažiavę Janinos vyro Jurgio giminės - broliai, sesuo 
Aldona ir sol. Audronė Gaižiūnienė. Laidotuvėse daly
vavo 3 labai aukšto laipsnio JAV laivyno pareigūnai, iš 
arti ir toli specialiai į laidotuves atvykę Jurgio pirmųjų 
skautavimo dienų draugai, daug amerikiečių ir lietu
vių a.a. Janinos giminių, kolegų, pažįstamų.

a.a. Janinos Tallat-Kelpšaitės Prapuolenienės 
liūdi vyras Jurgis, sesuo fil. Dalia Urbutienė ir brolis fil. 
Rimtis Tallat-Kelpša su šeimomis, daug giminių, 
kolegų, draugų ir pažįstamų. Ilsėkis ramybėje.

s.fil. Ritonė Rudaitienė

AUSTRALIJOS RAJONE

SYDNEY

Iškyla Didžiuoju Šiaurės Taku
2003 m. spalio 19 d., Sydnėjaus "Aušros" 

tunto skautai iškylavo sekdami vingiuotą, uolėtą, 
upeliais apsiuvinėtą Didįjį Šiaurės Taką. Didysis Šiau
rės Takas (The Great North Walk) yra 250 km takas, 
kuris smalsų iškylautoją išvilioja iš Sydnėjaus did
miesčio gilumų ir veda jį šiaurėn pro užmiesčių 
miškus. Šis takas šliaužia per Hunters Hill, Lane Cove, 
Thomleigh, Westleigh, Berowra Waters, Cowan, 
Brooklyn, Wondabyne, Yarramalong, per Wattagan 
kalnus, kol pasibaigia Newcastle mieste prie Ramiojo 

vandenyno pakrantės. Šį taką išvaikščioti nuo 
pradžios iki galo truktų 14 dienų.

Bet šią dieną "Aušros" tunto 27-iems skau
tams uždavinys buvo kiek trumpesnis - nors sunkes
nis! Vadovų suplanuotas žygis paukštytėms, vilk
iukams, skautėm ir skautams prasidėjo nuo tuntininko 
ps. Arvyd Zduobos namų Westleigh priemiestyje. O 
prityrusių skautų ir skaučių iškyla prasidėjo 
Cherrybrook priemiestyje. Ten jie paliko miesto gyven
imą ir didelio kelio judėjimą. įžengę į tylų ir kvapų
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mišką, jie dingo kaip scenos užkulisi
uose. Prityrusių skautų uždavinys 
buvo nepaklystant keliauti 8 km per 
mišką atgal iki tuntininko namų.

Ne tik, kad iškylos metu, laip
iojant akmenimis ir uolomis, buvo 
galima sutikti visokios australiškos 
gamtos: didžiųjų goanna driežų, 
gyvačių, vorų, o upeliuose - ungurių 
ir vieną ar kitą tūkstantį uodų, bet tuo 
pačiu laiku draugininkai davė skau
tams praktiškus patyrimo laipsnių 
egzaminus! Vaje! Tik iš uolos išsiritu- 
siam vilkiukui teko mazgą rišti! Ką tik 
upelį perbridusiai skautei užduota 
kelio ženklą sukurti! O prityrusių 
skautų ir skaučių draugovei, kuri 
žygiavo ilgiausiu ir sunkiausiu taku, 
reikėjo laikytis teisingos krypties 
žemėlapio bei kompaso pagalba.

Čia reikia įsiterpti ir trumpai 

Australiškos gamtos fone tuntininkas Arvydas (kairėje laiko vėliavą) su skautų ir 
jaunesniųjų skautų draugovėmis

papasakoti prityrusių skautų ir
skaučių nuotykį. Kaip ir prityrusių vardas rodo, šie 
skautai yra jau daug stovyklavę, iškylavę, ir šiaip 
skautiško patyrimo kupini. Tačiau šios iškylos metu, jų 
draugiškas entuziazmas ir jaunystės drąsa pralenkė 
išmoktus patyrimus ir iškylavimo patirtį. Prityrę skau
tai ... paklydo. Didysis Siaurės Takas yra aiškiai 
nurodytas, nors nuo jo dygsta daug šalutinių takų ir 
takelių. Prityrusių skautų draugovė netyčia vienu 
tokiu takeliu ir nudundėjo. Bet jie labai šauniai pakly
do - taip garsiai dainavo lietuviškas dainas, kad iš kart 
negirdėjo vadovų šaukimų ir švilpukų! Teko susikaup
ti, kai pasidarė aišku, kad jie dar toliau nukeliavo nuo 
jų laukiančių skanių priešpiečių, ir kai prakaitas 
priplojo prityrusių skaučių šukuosenas prie kaktų. 
Atrodo, kad šie išgyvenimai pagaliau sugrąžino drau
govę į teisingą taką.

Visoms draugovėms laimingai sugrįžus į tun
tininko namus, egzaminai tęsėsi. Buvo girdėt už tvoros 
ant uolų išsirikiavusią raudonšlipsių skiltį dainuo
jančią "Ant kalno mūrai". Jaunesnieji skautai, surinkę 
įvairius gamtos eksponatus, lipdė koliažus, atpažinda
mi australiško miško augalus: papūgų nuskintas ir

Uola kaip bičių avilys. Susėdę pailsėti Madeleine Soulos, 
Emilija Rupšytė, Giorgia Crekas, Lidija Karpavičiūtė, Luke 
Cains ir Andrius Jurkšaitis.
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Lipam, klausom, žiūrim, darom...

išlestas banksia medžio ankštis, lyg iš švelniausios 
medžiagos iškirptas flanelines gėles, eukaliptų tamsius 
kvapius lapus. Vienam kiemo kampe skautų skiltys 
vadovams rodė atydžiai išmoktus mazgus, kitam - 
prityrę skautai vienas po kito atsakinėjo į egzaminuo

Spalio mėnesio saulutėje Jonas Lee, Natalia Lee, Nerija Rupšytė ir Laura 

Belkienė.

jančių vadovų klausimus.
Kai pakvipo kepančios dešrelės ir svogūnai, 

iškylos ir egzaminų sunkumai išgaravo iš skautų 
minčių ir visi gardžiavosi, kol neliko nei trupinėlio. 
Nors vienam narsiam vilkiukui pasisekė nusiristi 

kalneliu, jis greitai užmiršo nubrozdintą 
kelį, kai sesė Belinda pradėjo dalinti 
didžiulį šokoladinį tortą. Net ir kaimyno 
draugiškų šunelių pora sėkmingai su 
skautais padraugavo ir gudriai išsiprašė 
dešrelių ir torto likučių. Sotūs, pavargę, 
egzaminuoti ir kuprinėm apsikabinę 
skautai linksmi iškeliavo namo - jau 
nepėsti, bet modernaus gyvenimo žirgais 
- tėvelių automobiliais.

Svečiams išvažiavus, Didysis Šiaurės 
Takas vėl nutilo ir, paukščiams sparnais 
plojant, miško scenos uždanga švelniai 
nusileido.

Sesė Dovilė
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Laimingos "Šatrijos" tunto mėlynšlipsės - Viktorija Radžiūnaitė, Ramunė Jonušonytė, Julija Valiulytė, Aneta 

Krakowskaite, Erika Yčaitė. Širdingai sveikiname!

TORONTO

Vyresniųjų skaučių 
įžodis

2003 m. lapkričio 3 d. skautininkų Danutės ir Petro 
Petrauskų namuose įvyko vyr. skaučių įžodis. 
Dalyvavo 30 vyr. skaučių ir skautininkės: v.s.fil. Rūta 
Žilinskienė, v.s. Prima Saplienė, v.s. Elzė 
Simonavičienė, ps. Irena Punkrienė ir "Šatrijos" t. tun- 
tininkė ps.Rūta Baltaduonytė Lemon.

Kandidates Ramunę Janušonytę, Anitą 
Krakauskaitę, Viktorią Radžiūnaitę, Juliją Valiulytę ir 
Eriką Jučaitę įžodžiui paruošė ps. Kristina Dambaraitė 
Janowicz ir vyr.sk. v.sl. Viktoria Benotaitė.

Įžodžiui vadovavo ir mėlynuosius 
kaklaraiščius užrišo v.s.fil. Nijolė Simonavičienė, gero
jo darbelio mazgelį - tuntininkė. Po apeigų, visos išėjo 
į gražią paežerę, kur prie liepsnojančio laužo vyko 
tolimesnė programa, skambėjo lietuviškos dainos. 
Pasibaigus laužui, visos grįžo į Petrauskų namus mal

onioms vaišėms. Tai buvo pirmas toks gražus vyr. 
skaučių pabendravimas po vasaros stovyklos 
Romuvoje.

EM.

Skautininkų,-ių
sueiga

2003 m. spalio 28 d. Toronto skautininkai ir skau
tininkės susirinko pas draugininkus Jūratę ir Kastytį 
Baturas. Dalyvavo 13 sesių ir 7 broliai su buvusiu 
Skautų Brolijos V.S., o dabar Kanados rajono Vadu v.s. 
Romu Otto ir buvusia rajono Vade v.s.fil. Rūta Žilin
skiene, dabar K.L.B-ės pirmininke.

Sueigą pradėjo draugininkai pranešdami, kad 
turime sergančių, jiems visi pasirašė korteles su linkėji
mais greitai pasveikti. Draugininkas Kastytis perdavė 
Romuvos Komiteto pirmininko j.s. Rimo Sriubiškio 
pranešimą apie didžiojo pastato "Romuvos"
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stovyklavietėje atnaujinimą, išlaidas, ir aukotojų 
sąrašą, kuris būtų atspausdintas "Tėviškės Žiburiu
ose". Priminė, kad ir toliau labai reikia aukų. Visų suei
gos dalyvių nutarimu, paskirta 1000 dol. auka iš drau
govių iždo. Visi džiaugiasi gerai tvarkoma ir 
prižiūrima "Romuva", kurioje stovyklauja jau trečia, 
ketvirta skautiškoji karta.

Po draugovių veiklos aptarimo, rajono Vadas 
brolis R.Otto buvo paprašytas papasakoti apie 
Jubiliejinę stovyklą Californijoje. Romas nuoširdžiai

Sueiga užbaigta tradicine "Ateina naktis" ir 
maloniomis vaišėmis, po kurių vieni išvyko namo, o 
kiti liko pažiūrėti Romuvos 40-mečio "Siaurės 
Pašvaistės" stovyklos filmo. Kastytis Batūra labai 
gražiai paruošė tą filmą - ir dainos, ir kalbos, sportas, 
iškylos, laužai, šeimininkės, ir šv. Mišios su mylimu 
kun. v.s. A.Saulaičiu atvykusiu iš Lietuvos, ir LSS 
Tarybos Pirmininke v.s. Birute Banaitiene - iš Bostono.

F.M
pasakojo apie aukštuose kalnuose vykusią 
Jubiliejinę stovyklą, kurios programa buvusi 
gerai paruošta ir stovyklautojų linksmai atlik
ta. Ten visus maitino amerikiečių skautų val
gykla, patiems nereikėjo gamintis. Iš Kanados 
rajono stovykloje dalyvavo 20 skautų vyčių ir 
vyr. skaučių, visi skautai akademikai.

Kanados rajono veiklai pagerinti, bro
lis Romas prašo, kad skiltys ir draugovės 
stipriau išeitų programas, aktyviau visur daly
vautų.

Ilgametis s-kų iždininkas ir nario 
mokesčio rinkėjas v.s. Vytautas Sendžikas 
pranešė, kad nuo naujų metų išeina iš pareigų,
bet. sueigoje dar pasiūlė visiems susimokėti, ką daugu
ma ir atliko. Iždininkės pareigas sutiko perimti v.s. 
Prima Saplienė. Visi nuoširdžiai dėkoja Vytautui už 
ilgą ir pareigingai atliktą darbą, o Primai už sutikimą jį 
tęsti.

"Šatrijos" tunto "Birutės" draugovės vyr.skautės ruošiasi mugei 

- pina verbas.
Nuotr. Ir.Meiklejohn

CLEVELAND

Gražių dainelių daug 
girdėjau...
Tris dienas, tris naktis
Keleliu ėjau,
Ketvirtą naktelę
Girioj nakvojau...

Atsitiko taip: pirmadienį, 2003 m. rugsėjo 29 d. 
Clevelando "Neringos" tunto sesės kvietė "Pilėnų" 
tunto brolius, tėvus ir bičiulius dalyvauti lauže, Rūtos 
ir Viktoro Degučių sodyboje, Richmond Heights, OH. 
Ar ne puiku pradėti naują veiklos sezoną prie skau
tiško laužo? Deja, Močiutė Gamta turėjo kitus planus ir 
atsiuntė mums žvarbų lietų rugsėjo 29 d. pirmadienį. 
Ir ne pagal dainą - "Tris dienas ir t.t." - mes tik trečią 
pirmadienį (už poros savaičių - spalio 13 d.) keliavom 
pas Rūtą ir Viktorą Degučius jų gražion sodybon, kur 
mus pasitiko ant stoginės užrašas - "Sveiki Atvykę!" 
Laužas jau buvo sukrautas, aplink suolai ir kėdės sus
tatyti. Mieloji Rūta uždegė ratą aliejinių žibintų, kad
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matytume kaip užkurti tą laužą. Suskambo "Lauželis, 
lauželis"... ir pynė įvairių dainų bei vaidintų vaizdelių. 
Pavėlavo mėnulis užtekėti, jį pamatėme sugrįžę namo, 
tačiau Marsas narsiai spindėjo sodybos medžių 
viršūnėse. Tradicine - "Ateina naktis"... rankom 
susiėmę dideliu ratu užbaigėme vakarą gamtoje. Sesės 

"Neringos" t. skaučiŲ laužas buvo užbaigtas tradicine "Ateina 
naktis"

nepamiršo vaišių bei ragino kaitinti virš žarijų "marsh
mallow" saldumynus.

Dėkui visiems į ten suvažiavusiems ir balsin
goms sesėms už tas malonias dainas.

Brolis GerardasLaužo vaišėmis pasirūpinusioms skautininkėms I.Gedrienei ir 
G.Matienei buvo įteiktos gėlės. Jas stebi skautininkės 
NJuškėnienė ir O.Silėnienė.

(nuotraukos v.s.G.Juškėno)
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Sesė Jonė tikrai viską moka sutvarkyti - ji įtraukė mus į dainas!
(Šone dešinėje sėdi Algis ir Amanda Mulioliai ypatingai daug dirbantys APPLE programoje 
Lietuvos mokytojams, red.)

v.s.Vilija Klimienė pradeda Šukį skaučiŲ lauže.

CHICAGO

"Sietuvos" draugovėje
2003 m. gruodžio 13 d. Kalėdinėje sueigoje 

"Sietuvos" vyr. skaučių/skautininkių draugovė 
Lemonte paminėjo savo tryliktąjį gimtadienį. 
Draugovės įkūrėja v.s.fil. Jolanda Kerelienė 
pasidžiaugė - "mes jau teenagers!" Skautiškoji siela, 
tiesa, visada jauna, bet darbai šioj draugovėj jau su 
patirtim.

Jei LSS Tarybos suvažiavimas ar pareigų per

davimo šventė vyksta Chicagoje, tai būna globojamas 
šios draugovės (nuo pat draugovės įsteigimo). Kai 
2003 m. gegužės mėn. vyko Mokslo ir Kūrybos sim
poziumas - mūsų narės dirbo pagalbiniuos darbuos. 
Kelios sesės kiekvieną savaitę dalyvauja Pasaulio 
Lietuvių centrui išlaikyti darbuose, kitos gieda Pal. 
Jurgio Matulaičio misijos chore, daugelis priklauso 
šalpos organizacijoms - "Saulutei", "Vaiko vartai į 
mokslą", "Lietuvos dukterims". Shererville, Indianoje 
gyvenanti draugovės narė vyr.sk. Birutė Vilutienė, 
Lietuvių Bendruomenės vardu miesto parodoje tarp 44 
eglučių kelinti metai pastato baltais šiaudinukais 
puoštą lietuvišką eglutę.

Nežiūrint visų darbų visuomenėje, "Sietuvos"
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"Sietuvos" draugovės valdyba: Aurelija Kriaučiūnienė, Valė 
Kliknienė, Irena Galinienė, Janina Mozoliauskienė, Birutė 
Vindašienė, d-kė Irena Kirkuvienė, Birutė Trinkienė, Žibutė 
Žiupsnienė ir Stasė Korres.

draugovės sueigos vyksta kiekvieną mėnesį be jokių 
"atostogų", o vasaros viduryje - gegužinė didelių 
ąžuolų pavėsyje.

2003 m. kelios sesės lankėsi Lietuvoje - tai 
sueigose vaišinomės lietuviškais saldainiais, žiūrėjom 
nuotraukas, žurnalus, klausėmės įspūdžių. Tik nesus
pėjom išgirsti mūsų sesės Leonidos Kazėnienės 
pasakojimo, ji staigiai ir netikėtai paliko mus, išėjusi 
Namo... Skaudus lapkričio mėnuo.

Pakutinėse metų sueigose mus pagerbė kelios 
viešnios: Laima Ralytė iš Kolumbijos, pasakojo apie 
lietuvių gyvenimą Medeline; lapkričio mėn. sueigoje 
dalyvavo aktorė Julija Dantienė iš Philadelphijos, 
atvykusi Chicagon į JAV LB Kultūros tarybos Premijų 
šventę priiti jai suteiktą Teatro premiją, o gruodžio 
mėn. Kalėdinėj sueigoj dalyvavo Nijolė Grigaliūnienė 
iš "Vaiko vartai į mokslą" bei sesės s. Jolanda 
Mockaitienė ir s. Nijolė Balzarienė.

"Sietuvos" draugovei vadovauja d-kė ps. 
Irena Kirkuvienė su ypatingai vykusia komanda - 
draugovės valdyba.

Už draugovės nares - gyvas ir mirusias žvakę dega j.ps. 
Danutė Bilaišienė. Kairėje d-kė ps. Irena Kirkuvienė, dešinėje 
Nijolė Grigaliūnienė.

"Sietuvos" draugovės įkūrėja v.s.fil. Jolanda Kerelienė uždega 

gimtadienio žvakę.
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Kalėdinėje mugėje Lemonte prekystalius turėjo skautų "Lituanicos" tuntas, 
skaučių "Aušros Vartų/Kernavės" tuntas ir "Sietuvos" draugovė.

Rankdarbių ruošėjos vyr.sk. Rūta Milo ir v.s.fil. 
Laima Rupinskienė prie skaučių stalo.

Prie "Sietuvos" stalo svečius priima vyr.skautės Aurelija Kriaučiūnienė, 
Žibutė Žiupsnienė ir Stasė Korres.

Pirkėjų laukia "Lituanicos" t. tuntininkas s.fil. Gintaras Aukštuolis.
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"Gabijos" tunto sesės

DETROIT

"Gabijos" ir "Baltijos" 
tuntų Kūčios

2003 m. gruodžio 7 d. Dievo Apvaizdos para
pijos kultūros centre susirinko Detroito skautai, 
skautės ir visuomenė Kalėdinei tuntų sueigai ir Kūčių 
vakarienei. Aukštos eglutės ir kitų papuošalų švieselės 
apšvietė salę ir visus šildė ateinančių švenčių džiaugs
mas.

Vakarą pradėjom tuntų sueiga. Gausiai daly

vaujantys "Gabijos" ir "Baltijos" tuntų sesės ir broliai 
sustojo didele, gražia rikiuote. Tuntininkai Rasa 
Karvelienė ir Saulius Anužis pasveikino visus 
susirinkusius. Sueigos metu įvyko daug įžodžių. 
Paukštyčių įžodį davė Karolina Balčiūnaitė, Katrina 
Barauskaitė, Gabrielė Širkaitė, Alina Soltis, Alyssa 
Soltis, Mia Rasa Steele, Austėja Uptaitė ir Emilija 
Vilkaitė. Skaučių įžodį davė Diana Ramanauskaitė, 
Monika Rudytė ir Krista Soltis. Rima Giedraitytė ir 
Monika Mikulionytė tapo prityrusiomis skautėmis. 
LSS Vyriausių Skautininkų įsakymais, tuntininkas 
Saulius Anužis ir Liepsnelių/Giliukų draugininke 
Lidija Gobienė buvo pakelti į paskautininkio laipsnį ir 
davė skautininkų įžodį.

Po sueigos sekė trumpa programėlė.

"Baltijos" tunto broliai
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Paukštytės ruošiasi Šukiui

Prityrusioms skautėms Rimai Giedraitytei ir Monikai 
Mikulionytei kaklaraiščius užriša tuntininkė v.s. Rasa 
Karvelienė.

Prityrusios skautės perskaitė kalėdinę pasaką, tada 
sesės ant stalų uždegė žvakutes. Prisiminėm visus, 
kurie negalėjo būti mūsų tarpe. Kun. Aloyzas Volskis, 
Dievo Apvaizdos parapijos klebonas, sukalbėjo maldą. 
Pasidalinę kalėdaičiais, ėjom vaišintis visų šeimų 
pagamintais skaniais Kūčių valgiais. Pavalgius ir 
kartu susėdus, visi giedojo kalėdines giesmes, kurioms 
vadovavo Virga Šimaitytė su Asta Piestiene, Regina 
Puškoriene, Manvydu Šepečiu ir Kristina Zubrickiene. 
Sustoję į didelį ratą, vakarą baigėme skautiška giesme 
"Ateina naktis".

Dėkojam visiem, kurie šiai šventei dirbo, 
prisidėjo, dalyvavo. Tegul ši graži kalėdinė tradicija 
tęsiasi dar daug metų. Linksmų švenčių!

rk

Paukštytės įžodį duoda Mia Steele, Alina Soltis, Alyssa Soltis, Austėja Uptaitė, Katrina Barauskaitė, Karolina Balčiūnaitė, Gabrielė 

Sirkaitė ir Emilija Vilkaitė. Vadovė - Laura Karvelytė
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Monika Rudytė, Diana 
Ramanauskaitė ir Krista Soltis 
pasiruošusios skautės įžodžiui.

s. Juozas Orentas užrišo žalius kaklaraiščius naujiems 
paskautininkams Sauliui Anužiui ir Lidijai Gobienei.

SKAUTAI LIETUVOJE

"85" skautams
Vilniuje
"Lietuviškoje skautijoje" rašoma: "Pirmas lietuvių 
skautijos vienetas (skiltis) Vilniuje buvo įsteigtas 
1918.X.l." todėl lietuvių skautų judėjimui Lietuvoje ši 
data yra gimtadienis. Jį švęsti Lietuvos skautija lap
kričio 7-8 d.d. pakvietė visas skautų organizacijas. Nė 
viena neatsisakė, tik ne visos vienodai energingai daly
vavo.

Šventė prasidėjo moksline konferencija, kurio
je sveikinimo žodį tarė prezidentas, skautas vytis, 

Geležinio Vilko ordino kavalierius Valdas Adamkus. 
Kalbą pasakė ir populiarusis Vilniaus meras, kaip pats 
pasisakė - būsimas vilkiukas, Artūras Zuokas. Buvo 
aptarta skautybės istorijos, organizacijos tradicijų ir 
šiuolaikinių vertybių klausimai. Vakare užkandžiau
dami dalyviai galėjo laisvai pasidalyti prisiminimais.

Šeštadienio priešpietę Arkikatedros aikštėje 
išsirikiavo per tūkstantį skautų iš visos Lietuvos. To 
net didžiausi optimistai nesitikėjo. Po pasveikinimų 
visi sugužėjo į tikrai skautiškas kun. A.Saulaičio SJ 
aukojamas šv. Mišias.

Iš Arkikatedros dalyviai pasidalijo pagal 
amžiaus grupes. Mažiausieji patraukė į "Lietuvos" 
kino teatrą žiūrėti jiems skirtos kino programos. 
Geltonšlipsiai įsijungė į pažintinį žaidimą "Asfalto
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skautai". Jų uždavinys - pagal grupei nurodytą 
maršrutą surasti svarbias vietas, kur jų jau laukė 
pasiruošę gidai.

Patyrę skautai "vyšniukai" ėmėsi gerojo dar
belio. Net penkiuose Vilniaus kalvų šlaituose montavo 
jubiliejines skautiškas emblemas. Senimas patraukė 
prie Turgelių gatvės namo Nr.8 memorialinės lentos 
skautų vadovui Pranui Žižmarui. Be kitko, jis žymus 
tuo, kad dvikovoje špagomis nugalėjo lenkų karininką, 
nepagarbiai atsiliepusį apie lietuvius (1938 m. red).

Gerokai praalkę šventės dalyviai apspito kari
uomenės dovanas - lauko virtuves su koše. Tuo tarpu 
stygas jau derino čia pat Rotušės aikštėje sumontuoto
je didžiulėje estradoje žinomų estradinių grupių atsto
vai. Nenusileido jiems ir mūsų jūrų skautės.

Jau sutemus senąja Pilies gatve nuvilnijo 
ugnies upė - fakelais nešini skautai patraukė į 
Gedimino pilies kalną. Ten, fejerverkų šviesoje, jų 
laukė 85 tortai ir kiti skanėstai.

s.v. R.Tupčiauskas

, Ragaunam košę.

(nuotraukos D. Bagdono ir J. Dragūno)

Kairysis rikiuotės sparnas Arkikatedros aikštėje.
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Tegul žino visas Vilnius.

Istorijos katedros asistentas.
"Organizacijos vertybių ir ideologi
jos reikšmė asmenybės vertybių for
mavimuisi" - Giedrius Vaidelis, 
Lietuvos skautijos Tarybos 
pirmininkas.
"Ideologijos reikšmė organizacijos 
valdymui" - Vytautas 
Gaidamavičius, NVO Baltic 
Partners.
"Ideologinio sąmoningumo svarba 
organizacijos veiklos kokybei" - 
Irma Kuliavienė, KMU rezidente, 
Ateitininkų federacijos narė.
"Vertybių ugdymas per praktinę 

veiklą" - kun. Antanas Saulaitis SJ

85 m. Skautybės 
sukakties šventės 
programa Vilniuje

2003 m. lapkričio 7 d. viešbutyje "Naujasis 
Vilnius" vyko konferencija "Tradicijų, vertybių ir ide- 

"Vertybės kaip kūrėjos ir vertybės kaip žudikės" - dr. 
Artūras Deltuva, grupės "Kitokie projektai" konsul
tantas.

"Kritiškas požiūris į save pačius" - Julius 
Norvilą, Socialinės etikos instituto direktorius.
"Nauja visuomenė, nauji poreikiai: WOSM Europos 
regiono ir JTO tyrimo rezultatų pristatymas" - 
Viktorija Andrejevaitė, Lietuvos skautija.

ologijos reikšmė organizacijos raidai".
v.s.fil. Antanas Saulaitis, SJ atsi

untęs "Skautų aidui" konferencijos ir 
"Skautų dienos Vilniuje" programas, rašo, 
kad konferencija buvusi labai gera, joje 
dalyvavo apie 70 dalyvių.

Konferencija prasidėjo dalyvių 
registracija 11:30 ryto ir baigėsi koncertu 
7:00 vakaro. Konferencijos programoje: 
Atidarymas - Lietuvos skautijos Garbės 
narys Prezidentas Valdas Adamkus ir 
Vilniaus miesto Meras Artūras Zuokas. 
"Socialinių politinių vertybių įtaka orga
nizacijos raidai: sociologinė-istorinė skau
tiškų organizacijų raidos Lietuvoje anal
izė" - dr. Jolita Buzaitytė Kašalynienė, VU

Dainuoja jury skautės Eglė Paulauskaitė ir Rasa Macinskaitė.
Socialinio darbo katedros lektorė ir 
Giedrius Globys, Šiaulių Universiteto
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Iš mažo giliuko - didelis ąžuolas.
iame Skautybės Įkūrėjo Baden Powell of Gillwell piešinyje rodoma, kaip iš skautų skilties (giliuko) pirmoje 

Ū-Jstovykloje Brownsea saloje išaugo didžiulis ąžuolas - Skautybė visame pasaulyje.
Sausio ir vasario mėnesiais minime dvejas Skautybės Įkūrėjo sukaktis - gimtadienis vasario 22 dieną (1857 m.) 

ir mirties diena sausio 8 dieną (1941 m.).
Po Baden Powell'io mirties, tarp jo raštų buvo rastas jo
Paskutinis Testamentas
Mielieji Skautai, - jei Jums kada teko matyti "Peter Pan" vaidinimą, Jus, greičiausiai, prisimenate, kaip piratų 

vadas nuolatos kartojo savo priešmirtinę prakalbą. Jis tuo metu nebuvo tikras, kai ateis laikas jam mirti, jis dar 
turės laiko išspausti norimus žodžius iš savo 
krūtinės. Labai panašioj padėty ir aš esu, taigi, 
nors šią akimirką dar nemirštu, bet vieną 
kurią netolimą dieną peržengsiu savo gyven
imo slenkstį. Ir aš noriu išsiųsti Jums mūsų 
persiskyrimo atsisveikinamąjį žodį.

Atsiminkite, tai yra paskutinieji mano 
žodžiai, kuriuos Jums kada bekalbėsiu, taigi, 
pagalvokite apie juos.

Mano gyvenimas buvo labai laimingas ir 
aš norėčiau, kad kiekvieno Jūsų gyvenimas 
būtų taip pat laimingas.

Aš tikiu, kad Dievas leido mus į šį gražų 
pasaulį, kad mes būtume laimingi ir 

džiaugtumės juo. Laimės neneša nei turtai, 
nei pasisekimas karjeroje, nei pasitenkinimas 
savimi. Vienas žingsnis laimės link bus 
nužengtas, jei sustiprinsi sveikatą ir išugdysi 
jėgas, kol tebesi berniukas, kad subrendęs 
vyru galėtum būti naudingas ir tuo būdu 
džiaugtis gyvenimu.

Gamtos pažinimas atskleis Jums, kiek daug gražių ir stebuklingų dalykų Dievas sutvėrė pasaulyje Jums 
džiaugtis. Būkite patenkinti tuo, ką gavote, ir kuo geriausiai tuo pasinaudokite. Žiūrėkite į šviesiąją dalykų pusę, 
o ne į tamsiąją.

Pats tikrasis kelias į laimę yra nešti laimę kitiems žmonėms. Bandykite juo eiti ir palikite šį pasaulį truputį 
geresnį, negu jį radote. Ir kai ateis Jūsų eilė artėti prie mirties, Jūs galėsite mirti laimingi, jausdami, kad neleidote 
laiko tuščiai, bet padarėte visa, ką galėjote. "Budėkite" šitokiu būdu, būkite pasiruošę gyventi laimingai ir laimin
gai numirti - laikykitės visados Skautų Įžodžio - net ir po to, kai nustosite būti berniukais - Ir Dievas tepadeda 
Jums tai atlikti.

Jūsų bičiulis
Baden Powell of Gillwell.
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THURSDAY, AUGUST 17, 1933.
33rd Week. ..

(229-136) ftj/ _

Skautybės (kūrėjas su 650 angly skauty lankėsi Lietuvoje, Palangos sąskrydyje 
1933 m. Jo dienoraščio puslapį v.s.fil. Antanas Saulaitis SJ rado archyvuose ir 

atsiuntė "Skauty aidui".
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SKILTIS
as yra "skiltis"? Ar tai dalis nulupto ir perplėšto apelsino? Gal apie 
vaisius čia neturėtumėm rašyti? Tačiau apie skiltį, ypač apie skautišką 

JLA^skiltį, privalome rašyti. Rašyti yra būtina, kai nugirsti, kad mes skil
timis neveikiame. Į klausimus "kodėl ne", atsakymų begalybė.

Manau, kad ten kur skiltimis neveikiama, gal vadovas pilnai 
nesupranta skilties reikšmės. Skiltis - skautavimo pagrindas. Skautavimas 
prasidėjo su skiltimi. Pilnai galime sakyti, kad skiltį sukūrė Robert Baden- 
Powell. Prisimenate jį?

Skiltis tai nedidelė grupė skautų ar skaučių. Idealiai - nedaugiau kaip 
8, nes jaunas vadovas, vadinamas skiltininku, nėra pajėgus "kontroliuoti" 
daugiau negu 8 asmenis. Kontroliuoti nereiškia būti "diktatoriumi". 
Skiltininko kontrolė - skilties veiklos vadovavimas ar koordinavimas.

Skiltyje visi skautai pramoksta kaip sugyventi vienas su kitu, nes tas 
jiems bus naudinga visuomenėje. Kiekvienas skautas skiltyje turi pareigas ir 
atsakomybes. Skiltyje skautas yra atsakingas ne tik sau, bet ir visiems skilties 
skautams. Nereikia užmiršti, kad tos pareigos ir atsakomybės turi būti skau
tui pristatomos ir paaiškinamos. Dažnai pastebime, kad skautas savo pareigų 
skiltyje neatlieka. Nesistebėkime. Gal nebuvo išaiškinta jam suprantamais 
žodžiais. Dažnai tai pastebime ir pareigų perdavimo sueigose vyresnių 
vadovų tarpe. Jie turėjo žinoti!

Skiltyje, bendraujant su kitais, skautas daug greičiau išmoksta. 
Draugui draugą pamokyti, parodyti yra lengviau negu vyresniajam. Skautas 
tada nesijaučia baramas ar kritikuojamas.

Vaikai, o ypač skautai mėgsta varžybas. Varžyboms reikia komandų. 
Veikiant skiltimis - komandos jau sudarytos. Jos žino savo pajėgumus ir 
trūkumus. Mažomis grupelėmis daug daugiau ir smagiau atliekama.

Tai kelios pozityvios mintys apie skiltis ir jų veiklą. Pasiteisinimų ir 
pretekstų tikriausiai yra dvigubai daugiau, bet abejoju ar kas drįs apie tai 
parašyti. Efektyvus auklėjimas skilčių sistema neatsiranda per naktį. Tam 
reikalinga kantrybė, pasitikėjimas skautais ir jų jaunais vadovais, ir šiek tiek 
daugiau darbo vieneto vadovui. Tačiau vėlyvesnis pasitenkinimas vadovui 
yra neišpasakojamas.

Vadovai - turiu jums iššūkį - "challenge". Ten kur veikia skilčių ar 
valčių sistema, parašykite "Skautų aidui" kodėl pas jus veikia skilčių/valčių 
sistema. Pasidalinkite savo gabumais, pajėgumais ir pasitenkinimais.

Skautai ir skautės - ir jums iššūkis. Parašykite "Skautų aidui" kodėl
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jums patinka jūsų skiltis, jūsų valtis. Parašykite kokias pareigas turite ir 
kaip jas atliekate. Su "Skautų aido" redakcijos pagalba jus 
apdovanosime.

Budėkime ir Gero vėjo!
v.s.fil. Kęstutis Ječius

Paslėptas laiškas
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“IŠAUSKIME” ŠIĄ JUOSTĄ

1. Medis, kurio vardu yra 
pavadintas vienas mėnuo.

2. Aukštas, spygliuotas, visada 
žaliuojantis medis.

3. Paukštis, vadinamas artojo 
draugu.

4. Paukštis, pagal kurį pavadintas 
jaunesniųjų skaučių ženklelis.

5. Sodas, kuriame auginami įvairūs 
pasaulio augalai.

6. Paukštis, apie kurį sakoma 
“margas kaip...”

7. Rudenį krinta nuo medžių.
8. Lietuviai darželyje sodina...
9. Naminis paukštis.
10. Vandens gyventojas.

11. Vaismedžiais apsodintas plotas.
12. Iš sausų gėlyčių supinta, nešama 

į bažnyčią prieš Velykas.
13. Clevelande leidžiamas lietuvių 

laikraštis.
14. ... drabužiai yra lietuvaitės 

papuošalas.
15. Skautės moka austi...
16. Velykų kiaušiniai.
17. Pro Vilnių tekanti upė.
18. Rugiai, miežiai, avižos, kviečiai 

vienu vardu vadinami...
19. Lietuvos kunigaikščio 

gyvenvietė.
20. Skautas vytis turi dvišakę...
21. Upė Žemaitijoje.
22. Žinomas laikraštis lietuvių 

tautinio atgimimo metu.

n stAnz ‘eisią ‘sXsjsasia ‘bujsa ‘mus a ‘reiurpim ‘snpos ‘sBąu ‘sisnd
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LIETUVOS UPIŲ KRYŽIAŽODIS

Į šio kryžiažodžio nuo 4 iki 12 langelių eilutes 
reikia įrašyti atitinkamus Lietuvos upių vardus.

4
Jūra.

6
Merkys

7
Nemunas

8 
Šventoji

Mūša Dubysa
Šešupė

Nevėžis
Žeimena

Širvinta

5 Minija Šešuvis 9
Neris
Venta

Šušvis
Ašmena

Bartuva
Virvytė

Nemunėlis

Gauja Mituva Varduva
Apaščia

12
Juodoji Ančia
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"Skautų aido" rėmėjai

$5.00 Halina Moliejienė, Chicago, IL

$10.00 Stasys Kligys, Homosassa, FL

$15.00 Ona Mučinskienė, So. Boston, MA
$15.00 Lilė Milukienė, Plainview, NY, a.a. Stefanijos Radzevičiūtės atminimui

$20.00 Teodoras Rotcas, Australia
$25.00 "Vilijos" Židinys, NY, a.a. v.s.Ramintos Molienės atminimui

$25.00 Alė ir Vytautas Namikai, Elmhurst, a.a.v.s.Vytenio Statkaus atminimui

$30.00 Mirga Sulaitienė, Glen Cove, NY, a.a. v.s.Stefanijos Radzevičiūtės atminimui

$35.00 H.Stepaitis, Toronto, ON
$50.00 Algis Regis, Chicago, IL

"Visiems nuoširdus ačiū!

v.s.Albina Ramanauskienė 
"Skautų aido" administratorė

"Skautų aidų" j Lietuvg užsakė:
ps.fil. Dainius Glodas, Holden, MA - 5 prenumeratas

v.s.fil. Algis Glodas, Holden, MA - 5 prenumeratas

v.s.fil. Petras Molis, Shrewsbury, MA -5 prenumeratas
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