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Šiauliuose, Lietuvoje.
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“Skautų aidui” straipsnius, pranešimus, 
nuotraukas atsiuntė:

v.s. G.Juškėnas, Cleveland, OH, s.fil. R.Rudaitienė, Lemont, IL, s. 
I.Meiklejohn, Etobicoke, ON, v.s. F.Mockus, Toronto, ON, 
v.s.D.Surdėnienė, Philadelphia, vyr.sk. B.Trinkienė, Darien, IL, 
ps.T.Barauskaitė-Čelkienė, Santa Monica, CA, v.s.D.Gutauskienė, 

Burlington, ON, v.s.fil. K.Ječius, Villa Park, IL, v.s.fil. P.Molis, 
Shrewsbury, MA, v.s.D.Ramanauskas, Livonia, Ml, v.s.N.Užubalienė, 
Chicago, IL, v.s.fil. M.Mickienė, Springfield, VA, j.s.V.Račiūnienė, 
Lemont, IL, ps.fil.V.Brazaitytė, Palos Park, IL, vyr.sk. D.Zduobienė, 
Westleigh, Australia.

Visiems nuoširdus ačiū.
Atsiprašom sesę Sofiją Jelionienę - 2003 m. Lapkričio-Gruodžio 

numeryje iš jos sveikinimo “Gyvuok ir klestėk!” iškrito visas sakinys.

Sesė Alė

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

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

Techninis redaktorius 
Jonas Kuprys

Administratorė 
v.s.Albina Ramanauskienė 

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

708-423-4095

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

Garbės leidėjo prenumerata $30.00

Viršelyje:
Pirmame - LSS Seserijos ir Brolijos tuntininkę suvažiavimo dalyviai Lemonfe, 
IL, 2003 m. lapkričio 22-23 d.d.

Antrame - Kilsime į padangę "Dariaus ir Girėno" stovykloje, Australijoje.
Jaunimo veideliai: Amelia Hornaitė, Gintaro Hornaitė, Todd Jablonskis, 
Žaibas Stasionis. Dominic Gakas, Lara Kains, Tadas Kapočius ir Nerija 

Rupšytė. Balionų atvežę oreiviai: ps.Vida ir Geoff Howe, s.Mindaugas ir 

ps.Rasa Mauragiai.
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DIEVUI - TĖVYNEI - ARTIMUI

"Palangos" tunto vyresniyjy skaučiy būrelis 

metinį gerąjį darbelį atliko Los Angeles 
Regional Food Bank patalpose. Sesės dėjo 

maisto produktus j dėžes, kurios vėliau buvo 
siunčiamos pagalbos reikalingiems žmonėms. 
Nuotraukoje: Andrytė Konstantinavi- 
čienė, Miranda Donovan, Tina Ud- 
rienė, Viktoria Prišmantaitė, Zita 
Kuliešytė, Daina Mattytė ir Tara Cel- 
kienė.

Nuotr. T.Celkienės

Vilniaus U-to StudentŲ Skauty,-čiy d-vės
valdybos (1939- 
1940m.) narys 
senj. Gerardas
Juškėnas.
"Skauty aido" ben
dradarbis nuo
1932 m., brolis 
Gerardas šiais 
metais švenčia 87- 
ąjį gimtadienį ir 
kiekvienam SA

Pirmosios Skauty Vyčiy 
"Vinco Kudirkos" draugov
ės Kaune skautas vytis
Algis Regis 1932 

metais. į skautus 
įstojo ir skauto įžodį 
davė 1930 m., jam 
kaklaraištį užrišo VS 
pulk. Juozas 
Barauskas.
"Skauty aido" rėmė

numeriui pateikia
žinias apie skauty veiklą Clevelande. 

jas brolis Algis šiais metais Chicagoje 
švenčia 90-ąjį gimtadienį.
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PAŠTO DĖŽUTĖ

Atkaliau dar vieną lapą "Skautų aidui" ir pridedu kelias 
nuotraukas.

Brolis Gerardas

Siunčiame "Skautų aidui" 100 dol. auką ir geriausius 
linkėjimus Naujųjų metų proga.

Stasė Korres,
"Sietuvos" d-vės ižd.

Nerašau straipsnelio apie gerojo darbelio sueigą Los Angeles 
Regional Food Banke. Mes, vyr. skautės tik dirbom ir buvo 
smagu pajusti, kad darom gerą darbelį.

Sesė Tara

Yra pora neblogų nuotraukų iš "Sietuvos" sueigos, tai 
siunčiu "Skautų aidui".

Sesė Birutė Trinkienė

Siunčiu 20 dol. "Skautų aido" prenumeratai, taip pat 
užsakau "Skautų aidą" oro paštu Upninkų pagr. mokyklai 
Jonavos rajone. Kad 2004 m. jums būtų sveiki, stiprūs ir 
darbingi.

Feliksas Mockus

Sugrįžau iš karščių į sibirinius šalčius. Sydney apylinkėse iki 
Kalėdų vakarai ir net dienos apie 80F-60F. Tik po Kalėdų 
sukaito. Aš parašysiu viešnios įspūdžius į "Skautybės kelią", 
o "Skautų aidui" atsiųs Dovilė. Dabar "Skautų aidui" persi- 
unčiu "Aušros" t. "Dariaus ir Girėno" stovyklos sveikinimą 
ir jų veiklos kalendorių.

Sesė Nijolė

Sese Albina, siunčiu 20 dol. už "Skautų aidą". Jūsų vardas, 
sese Albina, man primena mano žmonos vardą, kuri 
pasimirė prieš pusantrų metų. Ji buvo aktyvi skautė, o aš - 
jūrų skautas. Mes dažnai kalbėdavomės apie skautavimą 
Lietuvoje ir išeivijoje. Linkiu Jums dar daug ištvermės savo 
įsipareigojimuose skautybės labui. Aš jau pasenau, esu 88 
metų, bet dar vis budžiu nors pamažu! Gero vėjo!

j.v.s. VI. Petukauskas

Ilgiausių, skautiškų metų, mielas Broli Skautininke!
Sesė Albina ir sesė Alė

Daug skaitęs, daug girdėjęs, bet dar niekad neregėjęs šitaip 
pasigėrėtinai paruoštos laikraščio laidos užsklendžiant 2003- 
iuosius skautiškos veiklos metus. Leidėjai, redaktoriai ir 
korespondentai su puikiomis nuotraukomis iš plataus svieto 
atskleidė skautų lietuviško jaunimo veiklos atspindžius ir 
organizacinį pajėgumą broliškoje dvasioje neprilygstamai. 
Nejučiomis grįžęs į 1930-ais metais duotą skautų įžodį 
Kaune, ir kiek pajaunėjęs, siunčiu drauge su įspūdžiais $100 
- suvenyrą.

Algis Regis,
Chicago 

Šiandien gavau ypatingą dovaną - Jūsų siuntinuką su 
SKAUTŲ AIDO žurnalu!! Buvau labai maloniai nustebinta - 
kiek daug vietos skyrėte man ir mano darbui pristatyti! Tai 
didžiulis džiaugsmas ir man, ir mano šeimai. Ir atminimas 
visam gyvenimui. Labi ačiū Jums už tai! Kas galėjo 
pagalvoti, kad visa mano bakalauro darbo istorija baigsis 
taip laimingai. Dar kartą labai, labai Jums ir visiems skau
tams dėkoju.

Vitalija Averinceva,
Vilnius

Susimąstymo dienos proga norime pabūti kartu..., linkėdami 
Jums didžiausios stiprybės, neblėstančio jaunatviškumo ir 
kūrybinės ugnelės!

Pas mus rudenį apsilankiusios gerb. sesės Sofijos 
Jelionienės dėka išvydome Jūsų leidžiamą "Skautų aidą" 
su... mūsų straipsniu ir nuotraukomis. Mums, kaimo 
vaikams, suvirpėjo širdelės iš džiaugsmo. Ir dar labiau 
sužydėjom - kaip tos saulėgrąžos sodžiaus pakrašty... 
"įkaito" kopijavimo aparatas, - visi norėjome tą akivaizdžią 
žinią parnešti savo namiškiams. Ačiū Jums už padovanotą 
mums šventę!

Su pagarba ir meile -
Ukmergės rajono, Siesikų vidurinės mokyklos 

"Saulėtekio" tunto skautai

Nuoširdžiai prašytume, kad savo žurnale išspausdintumėte 
padėką skautams, padovanojusiems mūsų muziejui 
fotodokumentinės ir daiktinės medžiagos apie skautijos 
veiklą po II-jo pasaulinio karo Vokietijoje ir vėliau, 
išsiskirsčius po visą platų pasaulį.

Lietuvos nacionalinis muziejus širdingiausią ačiū taria 
skautininkams: Stefai Gedgaudienei, Česlovui Kiliuliui, 
Jonui Tamulaičiui, Lyvijai Garsienei, Viliui Bražėnui - iš JAV, 
Danutei Keršienei, Marytei Vasiliauskienei, Primai Saplienei 
- iš Kanados, Stepui Broniui Vaitkevičiui, Vidai Gasperienei, 
Juozui Maslauskui, Marijai Barėnienei - iš Anglijos ir Alinai 
Dvoreckienei - iš Lietuvos, nuoširdžiai talkinantiems mums 
renkant eksponatus bei užmezgant ryšius su skautais išeivi
joje.

Pagarbiai
Muziejaus direktorė Birutė Kulnytė,

Vilnius

Mielai sesei skautininkei

a.a. Ramintai Molienei
iškeliavus į amžinybę, gilią užuojautą reiškiame 

jos vyrui Petrui, dukroms Danutei ir Rimai 
su šeimomis, kitiems giminėms bei artimiesiems.

Lietuvių Skautų Sąjungos 
Archyvo ir Muziejaus darbuotojai
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LIETUVIŲ SKAUTŲ BROLIJA
LSB Vyriausias Skautininkas v.s.fil. Romas Rupinskas
LSB Vyriausio Skautininko Pavaduotojas s. Edis Leipus

LSB Garbės Gynėjas v.s. Gediminas Deveikis

VADIJOS PRANEŠIMAI

Naujose pareigose

v.s. Ramūnas Bužėnas iždininko pareigas Lietuvių 
Skautų Brolijos vadijoje ėjo 15 metų.

Skautiškas ačiū už sąžiningą pareigų atlikimą.

Nauju LSB iždininku sutiko būti v.s.fil. Kazys 
Matonis. Jo adresas: 10932 El Capitan Circle, Sun City, 
AZ 85351-2107

Ąžuolo Mokyklos vedėjo pavaduotoju paskirtas 
ps.fil. Tomas Dundzila.

"Žalgirio" t. Bostone tuntininkas ps. Jonas 
Bielkevičius užbaigė tuntininko kadenciją.

"Žalgirio" tunto tuntininku paskirtas s.v.v.sl. 
Romas Juozelskis

Apdovanojimai

LSB Vyriausio Skautininko įsakymu, 2003 m. lapkričio
8 d. apdovanoti JAV Vidurio raj. "Lituanicos" tunto 
Chicagoje skautai:

Gintaro žymeniu:
j.b.valt. Aras Galinaitis, j.b.valt. Tomas Mikužis, 

j.b.v.valt. Raimundas Novak

Pažangumo žymeniu:
s.v. Danius Carauskas

Žuvėdros žymeniu:
Jonas Jokubauskas, Aras Karaitis, Antanas 

Kirkus, Aliukas Lapinskas, Marius Malkevičius, 
Andrius Navickas, Aras Vitkus, Rytas Vitkus, Jonas 
Weir

LSB Vyriausio Skautininko įsakymu, 2004 m. Vasario 
16 proga apdovanoti - Kanados raj. "Rambyno" tunto 
Toronte prityrusieji skautai:

Pažangumo žymeniu:
Paulius Kriščiūnas, Darius Kuras, Valen Steer, 

Matas Tirilis, Gintaras Valiulis, Stefen Wasowicz, 
Tomas Yčas.

Australijos raj. "Džiugo" tunto Melbourne skautai:
Pažangumo žymeniu:
Saulius Klimas ir Justinas Klimas

Vėliavos žymeniu:
si. Rimas Statkus

Tėvynės sūnaus žymeniu:
v.sl. Girius Antanaitis, v.sl. Paulius Kviecinskas, 

ps. Jonas Rukšėnas, ps. Linas Seikis

Pakėlimai į vyresniškumo laipsnius

LSB VS v.s.fil. Romas Rupinskas 2003 m. gruodžio 
4 d. praneša, kad LSS Tarybos Pirmija į paskautininkio 
laipsnį pakėlė:
s.v.v.sl. Saulių Anužį - "Baltijos" tuntas, Detroite 
v.sl. Tomą Berzinską - "Pilėnų" tuntas, Clevelande 
v.sl. Tomą Jablonskį - "Aušros" tuntas, Sydney 
v.sl. Edį Karpavičių (Karp) - "Aušros" tuntas, Sydney 
v.sl. Gediminą Sauką - "Aušros" tuntas, Sydney

Kovo 4 d. švenčiame lietuvių skautų globėjo 
šv. Kazimiero, o balandžio 23 d. - pasaulio skautų 
globėjo šv. Jurgio šventę. Lietuvių Skautų Brolijos 
vadovus ir skautus sveikinu linkėdamas ir toliau skau
tiškai gyventi, budėti ir tarnauti.

v.s.fil. Romas Rupinskas
LSB Vyr. Skautininkas
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LIETUVIŲ SKAUTŲ BROLIJOS IR SESERIJOS 
TUNTININKŲ SUVAŽIAVIMAS 

2003.11.22-23
TIKSLAS
Kartu, vienoje vietoje, pasitobulinti vienetų 

vadovams ir Brolijos/Seserijos vadijų nariams skau
tiško auklėjimo darbuose.

EIGA
Vienetų vadovai apibudino esamą savo vieneto 

padėtį, veiklą ir numatytą ateitį.

Seserijos ir Brolijos vadijų nariai pristatė 2003 - 
2005 metų kadencijos numatytus planus.

Vienetų vadovai pristatė mintis, bei pageidavimus 
liečiančius jų veiklą Brolijos ir Seserijos vadijoms ir ko 
jie tikisi iš vadijos narių.

Vadijos pristatė kai kuriuos LSS reikalavimus ir 
administracines taisykles.

Buvo diskutuota administraciniai, organizaciniai 
ir veiklos/auklėjimo reikalai. Prieš suvažiavimą buvo 
siūlyta apie 30 temų. Iš tų, kiekvienas vieneto 
vadovas/atstovas išsirinko 10 jiems svarbiausių. 
Temos, kurios buvo išrinktos svarbiausiomis, sudarė 
pagrindinę suvažiavimo darbotvarkę.

® Vadovų apdraudimas
• Organizacinė struktūra, dabartinė ir siūlomi 

pakeitimai?
• Vadovų paruošimas ir lavinimas, AVM, GVM, 

GILWELL'io kursai
• Pareigų paaiškinimas, supratimas, atsakomybės, 

perdavimas ("succession plan")
• Veiklos metodika, nauji metodai
• Priemonės ir medžiaga (knygos, vadovėliai, tin 

klapis, informacijos vertimas į kitas kalbas)
8 Apdovanojimai ir pakėlimai, dabartinė tvarka, 

nuostatų reikalavimai, siūlomi pakeitimai?
• Skautų,-ių pažangumo, patyrimo eiga ir specialy 

bės

• Nario mokestis ir registracija (tvarka, reikalavi 
mai)

• Uniformos
• Skautai vyčiai, vyresnės skautės, jūrų budžiai ir 

gin tarės
• Informacijos bankas ("data bank")

Darbotvarkėje taip pat buvo numatytas laikas atvi
roms diskusijoms be pramatytos temos.

Po suvažiavimo buvo paruoštas bendras nutarimų 
ir uždavinių sąrašas kuris parodo ką turėtų atlikti 
vienetų vadovai ir vadijos nariai 2003-2005 metų 
kadencijoje.

Suvažiavime dalyvavo 14 vienetų tuntininkai,-ės, 
atstovai,-ės iš sekančių vienetų:

• "Lituanicos", "Aušros Vartų/Kernavės" ir 
"Nerijos" tuntų (Čikaga)

• "Baltijos" ir "Gabijos" tuntų (Detroitas)
• "Pilėnų" ir "Neringos" tuntų (Clevelandas)
• "Nidos" draugovės (Tampa)
• "Kalniškių" ir "Palangos" tuntų (Los Angeles)
• "Rambyno" ir "Šatrijos" tuntų (Torontas)
• "Geležinio Vilko/Neringos" tunto (Montrealis)

Dalyvavo 20 Brolijos ir Seserijos vadijų nariai/ės, 
bei Pirmijos pirmininkas, brolis Rimas Griškelis, ir jo 
pavaduotoja, sesė Rūta Sušinskienė. Iš viso 36 sesės ir 
broliai.

Sesijas vedė Vyriausi Skautininkai brolis Romas 
Rupinskas ir sesė Dalia Trakienė pagal sudarytą dar
botvarkę.

SUSUMAVIMAS
Vienetų vadovai/atstovai trumpai pristatė savo 

vienetus ir vietoves. Pranešė kas pas juos gerai sekasi, 
kokie yra pagrindiniai sunkumai, kaip dažnai vyksta
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sueigos ir kokiomis sąlygomis, ir kokie yra ju svar
biausi uždaviniai. Pagrinde, visi skundžiasi jaunes
niųjų ir šiaip vadovų trūkumu. Jaunesnieji vadovai, 
baigę Ąžuolo ar Gintaro mokyklas išvyksta studijuoti 
už vietovės ribų. Reikia pritraukti daugiau naujų 
narių ir ypač vadovų į vienetų veiklą. Tam tikslui 
atsiekti reikia daugiau ir visiems lengviau prieinamos 
informacijos apie skautavimą.

Vienetų vadovams/atstovams buvo išdalinti tun
tininko konspektas ir LSS nuostatų knygutė. 
Konspekte randasi: tuntininko pareigų paaiškinimas; 
LSS organizacinės struktūros paaiškinimas; Sąrašai 
(Tarybos ir Pirmijos narių, Brolijos ir Seserijos vadijos 
ir vienetų vadovų ir Australijos vadovų); Brolijos ir 
Seserijos nuostatai; Ąžuolo ir Gintaro Vadovų 
Mokyklų nuostatai; Skiltininkų kursų gairės; Brolijos ir 
Seserijos tiekimo skyrių informacija; LSS nario 
mokesčio ir registracijos reikalavimai bei formos; 
pakėlimų ir apdovanojimų reikalavimai ir pristatymo 
lapai.

Šiuo metu sąjunga turi tik "Board of Directors 
Liability Insurance", už kurį moka $1,200 į metus. 
Sąjunga neturi "General Liability Insurance" kuris 
kainuotu bent $15,000 į metus. Kai kurios stovyklavi
etės turi reikalingus draudimus stovyklų metu, pvz. 
Detroito skautai naudojasi DAINAVOS draudimu. 
Vienetai kurie yra registruoti BSA turi laikytis griežtų 
BSA reikalavimų, kad būtų apdrausti nuo "negli
gence". Toronto vienetai turi Scouts Canada 
draudimą. Montrealis nepriklauso Scouts Canada. 
Tuntininkai pageidavo kad visi LSS nariai turėtų 
sąjungos apdraudą.

Brolis Rimas Griškelis paaiškino dabartinę LSS 
organizacinę struktūrą. Brolis Griškelis taip pat 
supažindino su Jubiliejinės stovyklos pasisekimu ir su 
sunkumais ruošos darbuose. Dalyviai pasisakė, kad 
LSS organizacinė struktūrą reikia padaryti 
paprastesne, sumažinti ar panaikinti "layers", ir svar
biausiai, kiek įmanoma sutrumpiniti komunikacijos 
linijas.

Brolis Gintaras Plačas supažindino su Ąžuolo ir 
Gintaro Vadovų mokyklų taisyklėmis ir reikalavimais. 
Mokyklos įvyks 2004 metais Rako stovyklavietėje po 
šokių šventės, bet prieš Čikagos tuntų vasaros stovyk
lą. Daugiau informacijos bus pristatyta vėliau.

Broliai Rupinskas ir Tamošiūnas papasakojo apie 
pasisekusius skiltininkų kursus. Dalyvavo iš viso 94 
asmenys. 67 kursantai, 17 jaunų vadovų ir 10 suau
gusių ūkio skyriuje ir kitose pareigose. Kursus 
pravedė Gintaras Plačas, Julytė Kudirkienė ir grupė 
jaunų vadovų. Dainava yra užsakyta sekantiems 
metams tuo pačiu laiku, "Columbus Day" savaitgalį. 
Dar nežinia kokie kursai ar sąskrydis bus pravesti. 
Brolis Plačas taip pat kalbėjo apie lietuviškų Miško 
ženklo/GilwelTio kursų pravedimą kaip būdavo 
anksčiau.

Tuntininkų konspekte yra tuntininko pareigų 
paaiškinimas. Diskutuota ar vienetai turi sudarę 
pareigų perdavimo planą, "succession plan". Gerai 
būtų vadovų konspektuose turėti visų vieneto pareigų 
trumpus paaiškinimus. Rekomenduotina pasižiūrėti 
"scouters.com".

Brolis Rupinskas supažindino kas randasi Brolijos 
tinklapyje. Tinklapis yra plečiamas. Pasigendama 
"suprantamų" patyrimo lapsnių konspektėlių. Dar 
yra naudojami prieš 20 metų išleisti konspektai.

Brolijos ir seserijos leidinius gali naudotis skautai 
ir skautės. Šiuo metu nėra realistiška versti turimą 
lietuvišką skautišką literatūrą į kitas klabas. 
Australijos lietuviai skautai tą daro. Sesė Trakienė tik
isi gauti pavyzdžius.

Ilgiau sustota prie specialybių. Brolis Kapačinskas 
ir sesė Conklin šiuo metu peržiūri visas turimas spe
cialybes. Reikės nutarti kurios yra reikalingos lietuvy
bės išlaikymo reikalavimams ir kurioms galima nau
doti krašto specialybių literatūra. Toronto sesės siūlo 
paruošti TAUTODAILĖS specialybės programą ir 
reikalavimus. Pristatys seserijos vadijai.

Brolis Griškelis supažindino su LSS Nuostatų 
reikalavimais pakėlimams ir apdovanojimams, kurie 
randasi Nuostatų knygutėje p. 37-49 ir 96-99. 
Paaiškinta kuriuos pakėlimus ir apdovanojimus gali 
daryti vienetų vadovai, vadijos ir Pirmija. Visos pris
tatymo anketos turi būti pristatomos rajonų atstovams 
kurie pristatys vadijoms, o jos Pirmijai. Brolis 
Griškelis prašė, kad vyriausi skautininkai siųstų jam 
visus įsakymus. Buvo išreikštos nuomonės, kad reikia 
suprastinti LSS Nuostatus ir visą eigą, ypač datas. Yra 
per daug sluogsnių vadovų pakėlimams ir apdovano
jimams. Buvo pristatyti du siūlymai pakeisti dabar-
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tinius pakėlimų ir apdovanojimų nuostatus. Pirmas 
siūlymas: pakeisti reikalavimus, kad apdovanojimai 
vyktų daugiau negu vieną kartą per metus ir pakėli
mai dažniau negu du kart per metus. Antras siūymas, 
duoti tuntininkams tiesioginę teisę apdovanoti žemes
niais ordinais (Pažangumo, Vėliavos ir Tėvynės 
sūnaus/dukros), panašiai kaip dabar yra tuntininkams 
leidžiama pakelti į paskiltininkio, skiltininko ir vyres
nio skiltininko laipsnius.

Sesė Trakienė supažindino kas randasi konspekte 
apie nario mokestį ir atsiskaitymo reikalavimus. Nario 
mokesčio paskirtį ir reikalavimus tegali išspręsti tik 
Pirmija. Tam reikalingi LSS Nuostatų pakeitimai 
įgyvendinami tik LSS Tarybos. Vadovai norėjo 
sužinoti kaip Pirmija ir vadijos naudoja gautą nario 
mokestį. Buvo užsiminta ir apie tai, kad Australijos, 
Pietų Amerikos ir Europos LSS skautai nemoka nario 
mokesčio.

Seserijos uniformos šiek tiek pasikeitė. Sesė 
Trakienė apibūdino konspekte randamus pakeitimus.

Brolijos kojinės nešiojamos su trumpomis kel
nėmis yra keičiamos į trumpas baltas. BSA nebegami- 
na trumpų žalių kojinių. Kadangi daug tėvų 
priekaištauja, kad BSA žalios kelnės yra brangios ir 
labai retai naudojamos, vadija parinks kelias firmas ir 
stilius, kuriuos galėtumėm naudoti ir pristatys tun- 
tininkų įvertinimui. Reikia pagalvoti ir apie mėlyną 
spalvą, panašią į kanadiečių. Tuntininkai minėjo, kad 
nauji vyresniškumo ženklai nėra visų naudojami. Jų 
reikėtų turėti tiekimo skyriuje, kad būtų lengviau 
įsigyjami.

Brolis Rupinskas pastebėjo, kad sąjunga neturi 
reguliamino panašaus į "Scouts Canada Duty of Care". 
Jis pristatė Kanados skautų naudojamas taisykles. 
Pastebėta, kad BSA turi "Youth Protection Exam". Šį 
egzaminą galima išlaikyti per internetą. ■

Brolis Griškelis apibūdino 50 metų sąjungos 
ženklelį ir reikalavimus jį gauti. Kiekvienas sąjungos 
narys tą ženklelį gali gauti pristačius Pirmijai 
asmenines žinias.

Diskutuota ar LSS turi kam nors priklausyti; ar tai 
BSA, ar Lietuvos skautams. Tai yra LSS Tarybos 
reikaląs. Kalbėta ar yra ir kokie ryšiai palaikomi su 
Lietuvos skautais. Lietuvos Skautija yra paskyrusi 

ryšininkę, sesę Jolita Buzaitytę Kašalinienę, su kuria 
Brolis Griškelis palaiko ryšius. Tariamasi, kaip vieni 
kitiems galėtumėm padėti; ar lavinimo kursais, ar 
dalyvavimu stovyklose ir tt. Šiuo metu Lietuvoje 
veikia daugiau negu viena skautiška organizacija. LSS 
yra pripažinusi Lietuvos Skautiją, kaip pagrindinę 
Lietuvos skautų organizaciją. Lietuvos Skautija yra 
pasaulio skautų organizacijos (WOSM) narė.

Visi dalyviai įvertino kad suvažiavimas buvo 
prasmingas ir reikalingas ir, kad reikėtų ateinančiais 
metais vėl suruošti panašų suvažiavimą. Visiems 
geriausias laikas būtų pirmas lapkričio mėnesio 
savaitgalis Čikagos apylinkėje. Brolijos ir Seserijos 
vadijos sutiko, pagal reikalą, paremti tuntininkus 
finansiškai, kad galėtų dalyvauti suvažiavimuose.

VYDŪNO FONDO
VASARIO 16-OSIOS PROGA

STUDENTAMS (18-25-eriŲ m.)
A.A. Prel. ps. JUOZO PRUNSKIO VARDO 

RAŠINIŲ KONKURSAS

Temos:
1. "Vydūnas" - asmenybė, meilė tėvynei, ryšis su ASS
2. "LSS įsikūrimas ir veikla Lietuvoje iki 1941 m."
a. įžymūs vadai
b. ryšys su kariuomene
c. įnašas Lietuvai
3. "Kaip sustiprinti religinę skautišką programą?" 
Premijos:

I vieta - 250 JAV dol.;
II vieta - 150 dol.;
III vieta - 100 dol.

Reikalavimai: Rašinys arba projektas. Rašinys turėtų 
būti aštuonių mašinraščiu rašytų puslapių. Projekto 
pasiūlymas/planas pirmiausia turi būti prisiųstas ir 
patvirtintas rašinių konkurso komisijos narių. Po to sektų 
projekto įvykdymas. Rašiniai ir projekto apibūdinimai turi 
būti atsiųsti rašinių komisijai ne vėliau 2004 m. rugsėjo 
1 d. Rašiniai ir projektai pasirašomi slapyvardžiu, 
įdedamas atskiras vokelis su vardu, pavarde, adresu, 
telefonu arba ei. pašto adresu, taip pat kur rašantis studi
juoja, kurie studijų metai.
Viską siųsti: Vidai Brazaitytei,

12 St. Moritz Dr. Unit 201 
Palos Park, IL 60464

arba elektroniniu paštu: vidab@hotmail.com 
Premijos bus įteiktos ASS metinėje šventėje 2004 spalio 
mėnesį.
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SEIMĄ - PIRMOJI PRIEŽASTIS BŪTI SKAUTU

Daiva Mortytė

au daug metų esu skautė ir 
I vadovė. Kai ruosiaus vyresnio- 
| sios skautės įžodžiui, turėjau per

skaityti knygą apie Baden Powell. 
Vienoje vietoje jis (BP) rašo, kad 
"Our aim was to improve the stan
dard of our future citizenhood, espe
cially in character and health". Jis 
norėjo, kad jaunuoliai, kurie mokėjo 
skaityti ir rašyti, būtų paklusnūs, 
geri, būtų individai, žmonės su 
charakteriu, suprastų gamtą ir 
turėtų norą atsiekti viską ką gali.

Iš tos knygos išmokau ir vieną 
įdomų dalyką - kai einu miško take
liu, dažnai stebiu medžių šakas, 
viršūnes, nes BP rašė, kad geriausia 
vieta pačiam pasislėpti ar daiktą 
paslėpti yra virš žmonių galvų, nes 
jie dažniau žiūri į žemę kur eina, o 
ne į viršų.

Baden Powell įkurtoji skautybė, kur jaunimui 
padedama ugdyti charakterį, kad jie užaugtų sveikais 
jaunuoliais kūnu ir dvasia, visame pasaulyje patraukė 
labai daug žmonių. Daug žmonių įsijungia į skautų 
eiles dėl tų pačių priežaščių ir lietuviškoje visuomenė
je. Man atrodo, kad Los Angeles lietuviai skautai ir 
skautės visa tai daro ir duoda ką Baden Powell origi
naliai norėjo. Skautiškoje veikloje jaunimas įpranta 
kaip vadovauti, nujausti, planuoti, dirbti grupėje 
kartu, ir toliau lavinti individą labai skirtingų žmonių 
grupėje. Kiekvienas šių bruožų yra įgyjamas per 
skirtingus skautavimo aspektus. Pavyzdžiui - ben
dradarbiavimas grupėje yra išmokstama skiltyje; 
vadovauti įprantame taip pat skilčių sistemoje, drau
govėje ar stovyklose bei šventėse atliekant įvairias 
pareigas. Taip pat Los Angeles skautai yra pratinami 
prie sveiko gyvenimo per įvairius užsiėmimus, sporto 
varžybas ir 1.1.

Lietuviškoje visuomenėje 
šeima yra pirmoji priežastis būti 
skautu. Tapę skautais mes 
tęsiame tėvų ir senelių tradicijas, 
nes ir jie buvo skautai. Kai vaikai 
įstoja į skautus, jie dar negali 
nuspręsti ar apsispręsti ko jie 
nori. Bet, laikui bėgant, džiau
giasi, kad įstojo ir priklauso 
skautams. Užaugę ir subrendę jie 
vertina savo lietuviškąją kilmę, 
kultūrą, stengiasi gerinti savo 
lietuvių kalbos žinojimą, tęsti 
tradicijas.

ita svarbi priežastis būti 
skautu - draugystė. 

JL^VSkautai yra organizacija, 
kurioje susiformuoja daugybė 
draugysčių, nors yra atvejų, kai 

tos draugystės išyrą. Yra žmonių, kurie skautybėn 
ateina ieškodami tik draugystės, pažinčių ir gal net 
nejaučia jokios kitos gilesnės reikšmės skautiškam 
gyvenimui, pasitenkindami tik bendravimu, buvimu 
su savo draugais skautais.

Aš manau, kad visos šitos priežastys, kaip ir pir
moji Baden Powell mintis skautybei, yra normalios ir 
pozityvios priežastys. Gal nesvarbu kodėl žmonės jun
giasi į skautų eiles. Jeigu jie yra patenkinti būdami 
skautais, tiki skautybės siekiais ir idealais, jie turėtų 
labai didžiuotis būdami lietuviškos skautiškos šeimos 
dalimi.

(Sesė Daiva Mattytė šiuo metu gyvena Berkeley mieste 
ir University of California studijuoja Molecular and Cell 
Biology. Priklauso skaučių "Palangos" tuntui, Los Angeles, 
o 2003 m. "Karaliaus Mindaugo" Jubiliejinėje stovykloje ėjo 
komendantės pareigas prityrusių skaučių pastovyklėje.)
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Vydūno Fondo Tarybos metinio susirinkimo dalyviai, filisteriai. Pirmoje eilėje: A. Stepaitis, 
R. Budraitienė, L. Maskoliūnas, Š. Rimas, V. Mikūnas. II-oje eilėje: L. Ramanauskas, R.

Papartienė, S. Miknaitis, J. Variakojienė, V. Kirvelaitis, J. Variakojis, R.Rašymienė, Ir.
Kairytė, L von Braun. Nuotr. Laimutės Stepaitienės

VYDŪNO FONDO BŪSTINĖJE
ydūno fondo tarybos metinis susirinkimas įvyko 

T2003 m. gruodžio 28 d., VF/ASS būstinėje, 
V Pasaulio Lietuvių Centre, Lemont, IL. 

Susirinkimą atidarė tarybos pirmininkas fil. Leonas 
Maskaliūnas. Patikrinus kvorumą, fil. Irena Kairytė, 
sekretorė, perskaitė pereito susirinkimo protokolą, 
kuris buvo priimtas be pataisymų. Toliau sekė VF 
valdybos pirmininko fil. Šarūno Rimo, iždininko 
fil.Liūdo Ramanausko ir revizijos komisijos
pirmininko fil. Vytenio Kirvelaičio pranešimai.

Š. Rimas padėkojo visiems talkinusiems kalė
dinių atvirukų platinime, prašė paieškoti pažįstamų ir 
giminių tarpe naujų dailininkų, siūlė suruošti atvirukų 
konkursą. Dėkojo fil. Edmundui Kulikauskui už 
apibudinimą VF veiklos Lietuvoje, taipogi fil. Vytautui 
Mikūnui ir fil. Jūratei Variakojienei paruošusiems ir 
pristačiusiems Vydūno eksponatus, jo mirties 50 metų 
sukaktį minint, filatelistų draugijos parodai 24-26 d.d. 
Čikagoje. Šie rodiniai buvo atžymėti bronzos medaliu. 
Iš Lietuvos šiais metais buvo gauta 30 stipendijoms 

prašymų. Dvi naujos stipendijos dr. Juozo Milvydo 
vardu buvo įsteigtos Kauno universitete. Jūratės 
Statkutės (gyvenančios Venezueloje) senovinei 
Lietuvos istorijos knygai išleisti anglų kalboje, buvo 
gauta iš Alekso ir Larisos Jankūnų 15,000 JAV dol. 
Reikalinga peržiūrėti 7 valandų įrašus, kad būtų gali
ma pagaminti 30-40 min. trukmės dokumentinį filmą 
apie fil. Jono Damausko gyvenimą ir veiklą. Tam 
reikalui bus ieškoma profesinės pagalbos.

VF tarybos vice-pirmininko fil. A. Stepaičio 
siūlymą paskelbti Kalėdinių atvirukų konkursą su 150 
JAV dol. premija pirmai vietai, 100 dol. premija 2-ai ir 
50 dol. premija 3-iai, susirinkimas priėmė vienbalsiai.

Iždininkui L.Ramanauskui davus finansinę 
apyskaitą, sekė investicijų-finansų komisijos 
pirmininko fil. L. von Braun pranešimas. Nutarta, kad 
sausio mėn. pradžioje investicijų būrelio nariai L. von 
Braun, A. Stepaitis, L. Ramanauskas ir L. Maskaliūnas 
turės pasitarimą dėl kai kurių finansų perkėlimo į 
Mutual Funds. L. Maskaliūnas vykdo savo
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ankstyvesnį pasižadėjimą, Vydūno Fondui skirdamas 
kas metai po 10,000 dol.

Vytautas Mikūnas, knygų leidimo komisijos 
pirmininkas, pranešė, kad Lenkijoje Lietuvos Istorijos 
vertimas į anglų kalbą jau baigtas. Lietuvos Istorijos Il
sios knygos rašymas laukia kol istorikas Edvardas 
Gudavičius išeis pensijon. Išleidimo eigos dar tebe
laukia "Skautų šeimos genocido knyga" ir VF 50 metų 
jubiliejaus leidinys. Jūratės Statkutės knyga jau surink
ta disketėse, bet reikalinga paruošti spaudai.

Premijų skyrimo komisijos pirmininkė Jūratė 
Variakojienė pranešė, kad 2003 metų Akademinio 
Skautų Sąjūdžio iškilaus asmens žymuo atiteko fil. dr. 
Mildai Budrienei ir buvo jai įteiktas spalio mėnesį ASS 
metinės šventės proga Čikagoje. Fil.dr. M.Budrienė yra 
įsteigusi Medicinos Muziejų, kuris randasi 
Lituanistikos tyrimo institute Čikagoje. Taipogi, ji yra 
parašiusi ir išleidusi visą eilę knygų.

Skolų išrinkimo komisija, kurion įeina filisteri
ai V. Kirvelaitis, R. Papartienė, J. Variakojis, J. 
Ivanauskas ir L. Ramanauskas, painformavo, kad 
studijoms išduotos be procentinės paskolos, daugu
moje yra grąžinamos tvarkingai. Tačiau, kelių 
pasiskolinusių adresai yra pasiketę ir nėra žinomi.

Prel. ps. Juozo Prunskio ir Sidabrų konkurso 
komisijos pirmininkė fil. Vida Brazaitytė papasakojo 
apie šio konkusro laimėtojams premijų įteikimo 
iškilmes Signatarų Rūmuose Vilniuje šią vasarą. Taip 
pat supažindino su VF skelbiamu nauju Lietuvos 2003- 
2004 m. abiturientams Sidabrų rašinių konkursu ir VF 

Vasario 16-osios proga studentams (18-25 m.) prel ps. 
Juozo Prunskio vardo rašinių konkursu.

Temos Sidabrų konkursui sekančios: 1 - "Kad 
lietuvis liktų Lietuvoje", 2 - "Nuo šiol Lietuvos priešai 
bus ir JAV priešai" (prez. Bush žodžiai), 3 - 
"Tautiškumas ir pilietybė".

Prel. ps. Juozo Prunskio konkursui temos: 1 - 
"Vydūnas" - asmenybė, meilė tėvynei, ryšys su ASS, 2 
- "LSS įsikūrimas ir veikla Lietuvoje iki 1941 m. - a) 
įžymūs vardai, b) ryšys su kariuomene, c) įnašas 
Lietuvai ir 3 - "Kaip sustiprinti religinę skautišką pro
gramą?"

Premijų dydis: I vieta - 250 JAV dol., II vieta 
-150 dol., III vieta -100 dol. Informacija išspausdinta 
"Pasaulio Lietuvyje" (2003, birželis) ir bus siunčiama 
"Draugui", "Lietuvių Balsui", "Dirvai", "Tėviškės 
Žiburiams" ir "Skautų aidui".

Pasivaišinę puodeliu kavos ir palinkėję vieni 
kitiems laimingų Naujųjų metų, susirinkimo dalyviai 
posėdį baigė ir išsiskirstė iki sekančio karto.

fil. Ritonė Rudaitienė

Vydūno Fondo tarybos direktorių metiniame 
susirinkime 2003 m. gruodžio 28 d. Iš dešinės sėdi 
fil. L. Maskoliūnas, fil. V. Mikūnas, fil. L. von Braun, 
fil. A. Stepaitis, fil. Ir. Kairytė ir fil. J. Variakojienė.
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LIETUVIŠKOSIOS SKAUTYBĖS FONDAS
ar vieni metai ir Lietuviš- 

|kosios Skautybės Fondas 
švęs savo 30-ąjį gimtadienį. 

Dar jaunas, be tie 29 metai nenuėjo 
veltui. Kadangi geriausias Fondo 
darbo įrodymas yra ne kalbos, o 
skaičiai, tai ir žvelgiame į juos. LSF 
pradėjo savo gyvavimą 1975 m. 
liepos 30 d., LSS Tarybai priėmus 
Lietuviškosios Skautybės Fondo 
nuostatus. Tarybos Pirmija pradėjo 
fondą su 10,000 dol. įnašu, o LSB 
vadija (VS - v.s.fil.P.Molis) iš 
Brolijos iždo paskyrė 3000 dol. 
Sekančiais, nuo fondo įkūrimo, 
metais (1976) vadovų lavinimui ir
skautiškiems leidiniams jau buvo 
paskirta 1,002 dol.

Šiandien fonde neliečiamas kapitalas jau artinasi 
prie 300,000 dol. 2002 m. iš gautų palūkanų svar
biausiems LSS reikalams buvo paskirta 8,773 dol. 2003 
m. balandžio mėn. LSF vadovybė gavo malonią žinią - 
iš Lietuvių Tautos Fondo (New York) atėjo s.fil. Marijos 
Ročkuvienės skirta palikimo dalis. (Spausdiname 
pranešimo kopiją.red.)

Vyresnioji mūsų sesių ir brolių karta dar puikiai 
atsimename sesę Ročkųvienę, mirusią 2002 m. kovo 14 
d. Chicagoje, kai ji buvo labai aktyvi Chicagos 
Skautininkių d-vės narė.

s.fil. Marija Milvydaitė-Ročkuvienė buvo viena iš 
pirmųjų vadovių Lietuvoje. 1924 m. Šiauliuose 
vadovavo "Pajautos" draugovei. Vyriausiam Skautų 
Štabe, Kaune, studentė Marija Milvydaitė 1927 m. ėjo 
skaučių skyriaus vadės pareigas, Skaučių Seserijos 
vadijoje 1936-1940 m. vadovavo jaun. skaučių skyriui, 
buvo instruktore vadovių mokyklos stovykloj Pažais
lyje, Kauno "Neries" tunte - paukštyčių' draugininke. 
Naujai atkurtoje LSS, Vakarų Vokietijoje, s.fil. Marija 
Milvydaitė buvo pirmosios LSS Tarybos narė 1946- 
1947 m. ir "Šatrijos" tunto tuntininkė Wuerzburge.

Ačiū Dievui, Lietuvių skautų sąjungoje turime dar 
ir gyvų geradarių, galime jais pasidžiaugti bei jų 
pavyzdžiu bandyti pasekti.

Džiaugiamės pačiu duosniausiu LSF aukotoju fil. 
Leonu Maskaliūnu, kurio dovana LS fondui yra 20,000 
dol. Skautiškose knygose radau, kad brolis Leonas

Lietuviškosios Skautybės Fondo valdyba 2004 m.: 
v.s.Mykolas Banevičius, s. Saulė Šatienė, s. Elena 
Černienė, s.fil. Julius Špokevičius, v.s.fil. Danutė 
Marcinkevičiūtė ir pirm, v.s.fil. Petras Molis

Vakarų Vokietijoje buvo skautų vadovu Blomberge, III 
Tautinės stovyklos 1948 m. prie Baltijos jūros vadovy
bėje, Studentų Skautų Sambūrio Vytis valdyboje 1947 
m., o 1948 m. buvo išrinktas Sambūrio vadu.

Persikėlus į Šiaurinę Ameriką, 1950 m. Urbanos 
universitetiniam mieste buvo įsteigtas KorplVytis 
skyrius, pirmininkas - senj. L.Maskaliūnas.

1951 m. rugpjūčio 17-19 d. vykusiame pirmajame 
ASS suvažiavime Clevelande, išrenkamas į KorplVytis 
valdybą ir, įsteigus Dr.Vydūno vardo Šalpos Fondą, 
buvo iždininku pirmojoj valdyboj 1952 m.

Tai dalis skautiškųjų darbų jaunystėje, kai tuo 
pačiu metu brolis Leonas ruošėsi ir mokslo laipsniui.

Po ilgų darbo metų svečiose šalyse (Thailande, 
Kuwaite ir kt.), fil. L.Maskaliūnas su šeima grįžo į 
Chicagą ir vėl įsijungė į aktyvią visuomeninę veiklą. 
Daug metų yra Vydūno Fondo Tarybos pirmininku, 
Lietuvos Partizanų Globos Fondo valdybos 
pirmininku, remia našlaičius Lietuvoje ir t.t.

Ilgiausių metų Lietuviškosios Skautybės 
Fondui, jo darbščiai valdybai ir maloniems rėmėjams.

v.s.A.Namikienė
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LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, Ine.
(TAUTOS FONDAS)

307 West 30th Street 
New York, NY 10001 

TEL. (212) 868-5860 FAX (212) 868-5815 
E-mail - Tautfd@aol.com

2003 m. balandis 11d.

JUOZAS GIEDRAITIS
Garbės pirmininkas

ALEKSANDRAS DAUNYS 
ALDONA KATINIENE 

Garbės nariai

Lietuvių skautų fondui 
Petrui Moliui 
72 Topsfield Circle 
Shrewsbury, MA 01545

TF TARYBA 
JURGIS VALAITIS 

Pirmininkas 
JONAS VILGALYS 

PRANAS POVILAITIS 
GEORGE S. SIRUSAS 

Vicepirmininkai 
NIJOLĖ BRAŽĖNAITĖ-PARONETTO 

Sekretorė 
J ALEKSANDRAS DAUNYS 

ALGIRDAS J. LUKOŠEVIČIUS 
KĘSTUTIS K. MIKLAS 

KOSTAS NORVILĄ 
JONAS PABEDINSKAS

EVALDAS REMĖZA 
JONAS VAINIUS 

ALGIS VEDECKAS

Gerb. p. Moli,

Mums labai malonu persiųsti Lietuvių skautų fondui šį čekį. Tai dėka, 
a.a. Marijos Ročkuvienės 2000 m. atidarytos sąskaitos Tautos Fondo 
Aukoti ir pasinaudoti programos rėmuose. Sąskaitos atidarymui 
tarpininkavo Pranas Porivlaitis.

TF VALDYBA
ALGIS VEDECKAS 

Pirmininkas 
ONUTĖ ADAMS 

DONATAS BANAITIS 
JURGITA JANUSEVIČIENĖ 

VIDA PENIKIENĖ 
SAULIUS SIRUSAS 
VACYS STEPONIS 

JADVYGA VYTUVIIENĖ

Ši programa buvo naudinga: p. Ročkuvienei, kuri nuo 1991 m. iki 
mirties gavo aukštas palūkanas ir sutaupė nemažą sumą nuo federalinių 
mokesčių; Tautos Fondui ir Lietuvių skautų fondui.

Su geriausiais linkėjimais

REVIZIJOS KOMISIJA 
VIDA JANKAUSKIENĖ 

MALVINA KLIVEČK1ENĖ 
LAIMA LILEIKIENĖ

Algis Vedeckas
Tautos Fondo valdybos pirmininkas

TEISINIAMS REIKALAMS 
MARIJA ŠVEIKAUSKIENĖ 

JONAS JANUSAS

2003. 111.1 Priede: čekis Nr. 12553 $16,400.00 sumoje.
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APSILANKYMAS ŠVENTOJOJE ZEMEJE

Jeruzalės šventas miestas - panorama

Igai teko laukti, kol pasitaikė proga aplankyti Šven- 
I tąją Žemę. Skaitau, kad tai buvo man suteikta 

JLypatinga Dievo malonė. Būdama beveik visą savo 
gyvenimą skautė ir nuo mažens augusi krikščioniškoj, 
katalikiškoj šeimoj, visuomet stengiaus gyventi ir tar
nauti Dievui, tėvynei ir artimui. Tėvynę ir artimą galė
jau mylėti netik širdimi, bet ir prisilietimu. Tačiau, dar 
daugiau nei dvasiniai bendrauti ir prisiliesti prie 
Dievo teko tuomet kai 2003-jų metų lapkričio mėnesį 
vaikščiojau Jo Sūnaus šioje žemėje paliktomis 
pėdomis. Ir nors gyvenime teko matyti daug filmų ir 
skaityti knygų apie Kristaus gyvenimą, viskas kažkaip 
"sukrito į vietą", kai teko lankytis ten kur jis gimė, 
gyveno, mokė, buvo nukankintas ir prisikėlė iš 
numirusių.

Dėl terorizmo išpuolių ir neramumų Izraelyje, 
mums nepatarė lankytis Betliejuje, bet matėme tą 
istorinę vietą iš tolo. Lietėme Mergelės Marijos gyven
vietės pamatų sienas, stovėjome toje vietoje, kur ange
las Gabrielius pranešė, kad Ji taps Dievo Sūnaus moti
na. Galbūt per 2000 metų pastatai sugriuvo ir daug 
kartų buvo vėl atstatyti, bet toji aplinka, tas Nazareto 
miestelio kalnas tebėra toje pačioje vietoje kaip buvo. Ir 
todėl sudreba širdis iš susijaudinimo ir norisi su savi
mi pasiimti ne tik to svarbaus momento supratimą, bet 
taipogi nors mažytį žemės grumstelį ar akmenėlį...

Nuvykstame prie Galilėjos jūros. Aplankome ir šv. 
Petro namų griuvėsius. Čia dažnai lankydavosi ir 

Kristus. Čia jis kalbėjo žmonėms, 
darė stebuklus, padaugino duoną 
ir žuvį. Šiose pakrantėse įmynė ir 
paliko savo pėdas... gal ant kurio 
akmens pakrantėje ir sėdėjo? Ir 
kurioje Palaiminimų kalno pusėje 
(tikriausia žiūrėdamas į Galilėjos 
jūros pusę) pasakė garsųjį 
aštuonių palaiminimų pamokslą? 
Mes taip pat žiūrėjome į tą gilųjį 
jūros vandenį, taip pat ilsėjomės 
ir ganėme akis toje gaivinančioje 
ramybėje...

Alyvmedžių slėnyje, kur pra
matydamas savo baisią kančią ir 
mirtį Kristus prakaitavo krauju,

dar tebeauga tie patys trijų tūkstančių metų senumo 
alyvmedžiai. Kad jie galėtų prakalbėti ir papasakoti ką 
jie matė!...

Štai ir Paskutinės vakarienės kambarys. Dabar 
toks tuščias, paprastas, be baldų, antrame pastato 
aukšte. Via Dolorosa - tai akmenimis išgrįstas Kristaus 
Kryžiaus kelias. Juomi eidamas ir savo sunkų kryžių 
nešdamas, klupo ir vėl kėlėsi iškankintas ir išjuokia
mas Kristus. Šiandien tas kelias, ta gatvė užsikimšusi 
skubančiais vietiniais gyventojais, prekiautojais ir tur
istais. Praskrieja mintis - argi nereikėtų ir kodėl gi 
juomi niekas neina ant kelių?— Sustojame keliose sto
tyse pamąstyti, pasimelsti. Pirmiausia toje vietoje, kur 
Simonas padeda Kristui nešti kryžių ir vėliau ten, kur 
Veronika nušluosto Kristui veidą...

Vieta, kur buvo nukryžiuotas ir palaidotas Kristus, 
apgaubta milžiniška šv. Kapo Bažnyčia. Viskas 
išpuošta, blizga ir, kad "nepasikeistų", apsaugota ir 
apdengta stiklu. Negalėdami prisiliesti rankomis, 
akimis glostome pilką uolos akmenį, rankomis ir 
lūpomis prisiliesdami prie stiklo. Uždegame po 
žvakutę...

Negaliu įtikėti, kad esu ten, kur esu... Negaliu 
įtikėti, kad savo pėdomis sekiau ir ėjau Kristaus 
gyvenimo ir Kryžiaus kelią... Už šią taip didelę ir pras
mingą dovaną, susijaudinusi ir susigraudinusi galiu 
tik dėkoti savo Kūrėjui.

s.fil. Ritonė Rudaitienė
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IŠLYDI

,s. Birutė Lesevičiūtė,
mirė 2003 m. gruodžio 29 d., Chicagoje

Vokietijoje, tik atkūrus lietuvius skautus 1945 m., 
sesė Birutė Muenchene buvo skaučių skyriaus vedėja 
mišriame "Baltijos" tunte, o nuo 1947 m. gegužės 16 d. 
iki 1950 m. balandžio - skaučių "Veliuonos" tunto tun- 
tininke.

Antrojoje Skaučių Seserijos vadijoje 1949-1952 m. 
ėjo akademikių skaučių skyriaus vedėjos pareigas.

Chicagoje s. Birutė Lesevičiūtė buvo viena iš 
pirmųjų vadovių, 1950 m. Brighton Parke įsteigė 
skaučių "Žemaitės" draugovę.

Pirmosios "Aušros Vartų" tunto "Neringos" 
stovyklos 1951 metais viršininkė.

v.s. Ona Siliūnienė,
mirė 2004 m. sausio 25 d., Washingtone DC

Į paskautininkes pakelta Lietuvoje 1940 m.. Tuo 
metu vadovavo "Nemuno" skaučių tuntui Kaune.

Chicagoje sesė Siliūnienė - visų vadinama 
Mamunėle, nuo 1955 m. birželio iki 1957 m. rugsėjo 
buvo "Aušros Vartų" tuntininke ir "Šilainės" stovyklos 
(1955 m.) viršininke. Nuo 1958 metų priklausė skaučių 
"Kernavės" tuntui, ilgametė vadovė stovyklose.

v.s. Ona Siliūnienė buvo Chicagos skautininkių d- 
vės draugininke ir Chicagos skautininkų,-ių Ramovės 
valdybos narė.

Paskutiniu laiku (keliolika metų) gyveno pas 
dukrą s. Nijolę Grinienę Washingtone, priklausė 
Washingtono židiniui.

Apdovanota Geležinio Vilko ordinu.

Atsisveikinimas su brangiąja 
Mamunėle - Ona Siliūnienė

Sekmadienio rytą, 2004 m. sausio 25 d., beveik 
savaitę išgulėjusi ligoninėje, eidama 97-tus metus, 
Ona Siliūnienė iškeliavo amžinam poilsiui.

Šaltą trečiadienio vakarą Demaine laidotuvių 
namuose įvyko Vašingtono židiniečių atsisveikini
mas su savo brangiąja sese, v.s. Ona Siliūnienė, 
dalyvaujant uniformuotiem skautų vyčių ir 
akademikų atstovams, bei dideliam būriui dalyvių.

Židinio vadovė sesė Meilė Mickienė pakvietė 
sesę Ireną Jankauskienę pasidalinti prisiminimais 
apie sesės Siliūnienės nueitą skautavimo kelią, 

kuris buvo ilgas, šakotas, įvairus, įdomus. Čikagoje 
daugelį metų ji buvo lyg ašis, apie kurią sukosi 
skautiška veikla. Atrodė, kad niekas neįvyko be jos 
dalyvavimo, pagalbos ar patarimų. Jos namų 
šiluma pritraukdavo seses ne tik posėdžiams, 
pasitarimams bei mergvakariams, bet ir pasidalin
imui džiaugsmais, rūpesčiais ir atsiekimais. Ji buvo 
ištikima stovyklautoja - kol jėgos leido, nepraleido 
nei vienos stovyklos. Buvo nuolatinė talkininkė 
kiekvieną pavasarį stovyklavietės valymo ir 
puošimo darbuose. O po stovyklų ji surinkdavo 
stovyklautojų užmirštą aprangą, parsiveždavo 
namo, sutvarkydavo ir grąžindavo. Ji mielai 
įsijungdavo į visus darbus bei į stovyklos smagią 
kasdieninę eigą. Ji buvo naujai pradedančioms 
stovyklauti paukštytėms stovyklos mama - jų 
mamunėle. Su mamunėle pasikalbėjus ir prie jos 
prisiglaudus, namų ilgesys atslūgdavo. Mamunėle 
paglobodavo, pamyluodavo ir prilinksmindavo jas 
visas. Jau gyvendama toli nuo jų Virginia valstijoje, 
ji prisimindavo mažąsias stovyklautojas ir 
nusiųsdavo piniginę dovaną, kad jos būtų 
pavaišintos ledais. Už pasišventusį ir neįkainuo
jamą skautavimo idėjos įgyvendinimą bei nuolatinį 
darbą jaunimo naudai, Skautų Sąjunga ją pagerbė ir 
suteikė aukščiausią įvertinimo ženklą - Geležinio 
Vilko ordiną.

Toliau sesė Teresė Landsbergienė perskaitė ker- 
naviečių atsiųstą atsisveikinimą: "Brangi 
Mamunėle! Išlydėdamos Tave į Tikruosius Namus, 
liekame našlaitės, nes Tu daugelį nepamirštamų 
metų buvai mums ne tik sesė, bet ir Mama. Tavo 
didelėn širdin sutilpom ir mes, KERNAVĖS tunto 
skautės, nuo paukštyčių iki skautininkių ir jų 
šeimų. Tavo namai buvo ir mūsų namai, kur į Tavo 
glėbį galėjom sunešti savo džiaugsmus ir liūdesius. 
Nepamiršim tų stovyklų, sueigų, švenčių su Tavim! 
Visur ir visada Tu turėjai mums paguodos, 
padrąsinimo, džiaugsmo žodį. Ilsėkis Viešpatyje, 
pas kurį Tave veda Tavo Gerųjų Darbelių takas. 
Tavęs ilgėsimės! Tavo sesės kernavietės."

Artėjant atsisveikinimo pabaigai, sesė Meilė 
Mickienė pakvietė kun. Vaidotą Labašauską 
pravesti atsisveikinimo maldas.

Atsisveikinimą baigėme giesme "Ateina nak
tis". Nors ji buvo mūsų ratelyje, tačiau iš sesės Onos 
Siliūnienės lūpų jau nebesigirdėjo žinomi giesmės
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žodžiai ir jos rankos nebesusikabino su prie jos 
karsto stovinčiom sesėm židinietėm. Visos padėjom 
po raudona rožę ant Mamunėlės rankų, o ji ilsėjosi 
tyli, pasipuošusi skautiška uniforma ir Geležinio 
Vilko ordinu. (Jos palaikai bus perkeliami į Čikagos 
šv. Kazimiero lietuvių kapines.)

Sesė Janina Cikotienė 

tai) ir mes visi, kuriems buvo laimė patirti Romo drau
giškumą ir ištikimybę, ir, pagal v.s.Albinos 
Ramanauskienės žodžius -"dabar turėsim gerą 
užtarėją pas Viešpatį"

AN

v.s. Romualdas Račiūnas, 
mirė 2004 m. sausio 30 d. Lemonte.

Ilgametis skautų "Lituanicos" tunto Chicagoje vadijos 
narys.

1954 m. buvo Chicagos skautų,-ių tautinių šokių 
grupės "Grandis" seniūnas. Nuo pirmųjų skautavimo 
dienų Chicagoje įamžino skautiškąją veiklą nuo
traukose ir filmuose.

LSS Tarybos Pirmijoje 1961-1963 m. dirbo 
sekretoriato bendradarbiu, 1967 m. LSS vadovų,-ių 
stovykloje - instruktorius, V Tautinės stovyklos 1968 

m. vadovybės 
narys, Rako 
stovyklavietės 
administratorius, 
VI Tautinėj stovyk
loj 1978 m. - skau
tininkų rajono 
viršininkas.

Daugiausia 
savo laiko ir jėgų 
brolis Romas ati
davė Rako 
stovyklavietės 
gerinimui, 
vadovavimui; ilga
metis jos adminis
tratorius, direkto
rius, o vėliau ir 

patikėtinis (trustee).
Kaip jo žmona, j.s. Vida Račiūnienė paminėjo: 

"pirmoji Romo mintis visada buvo skautybėje". Prie 
brolio Romo karsto stovėjo sūnaus Edmundo supro
jektuotas lauželis, skautiška lazda, parsivežta iš III 
Tautinės stovyklos Alpėse 1948 m., ant jos pakabinta 
Romo fetra ir vyčio kaklaraištis. Didžiulis ratas sesių ir 
brolių sujungė visus paskutinei "Ateina naktis..." 

v.s.Romo Račiūno liūdi jo šeima - žmona Vida, 
dukra Vilija , sūnūs Edmundas ir Gintaras (visi skau

Su mūsų brangiuoju Broliu, visų vardu 
atsisveikino s.v.v.s. dr.Romas Povilaitis:

Šį vakarą susirinkome atsisveikinti su brangiu 
mūsų nedidelės tautos sūnum, tėvu ir visą gyven
imą budėjusiu skautu Romu Račiūnu.

Viešpatie, duok Jam amžiną atilsį, kurį Jis per 
savo darbštumą, pareigingumą ir atsidavimą 
šeimai ir tarnyboj Dievui, Tėvynei ir Artimui yra 
tikrai užsitarnavęs.

Romas mums buvo pavyzdys skautų organi
zacijoje atlikdamas savo pareigas neraginamas, 
neprašomas ir visada turėdamas tam laiko.

Su visa šeima Romas praleisdavo savo atosto
gas ne savo malonumui, bet Rako stovykloj 
prižiūrėdamas rajoną nuo pirmos iki paskutinės 
stovyklos dienos, netoli telefonų ir Lituanicos pas
togės, nes jis buvo Rako stovyklos Direktorius ir 
vienas iš tų skautų vadovų, kurie žinojo Rako 
stovyklą ir jos turtą, kaip savo delną.

Jo palapinė buvo didelė ir turėjo visus 
nepatogumus, kaip paprastai skautai turi stovyk
laudami. Toj palapinėj gyveno visa Račiūno šeima ir 
visi visada atrodė laimingi, nors jų maži vaikai lak
stė aplinkui uodų sukandžioti ir dulkini.

Romą su šeima atsimenu nuo 1958 metų 
stovyklos Rakė. Tai buvo taip senai, kai Romas 
buvo jaunas ir suspėdavo visur pėsčias apeiti. 
Vėliau Romas įsitaisė trijų greičių dviratį ir tvarka 
bei drausmė pagerėjo, žala stovykloje sumažėjo. 
Aštrūs kišeniniai peiliai ir kirviai yra legalūs skautų 
reikmenys prie uniformos, o stovykloj gamta kar
tais nuo to ir nukenčia...

Ilsėkis ramybėje, mielas broli Romai. Tavo visi 
darbai žemėje yra užbaigti ir Dievas Tave priims ir 
duos Tau amžiną atilsį.

Vis Budžiu!
Romas
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KANADOS RAJONE

Paukštytės šiltai apsirengia dainuodamos apie šaltį ir snaiges

TORONTO

"Šatrijos" ir "Rambyno" 
tuntų Kūčios

Porą dienų prieš Kūčias, gruodžio 2'1 d., "Šatrijos" 
ir "Rambyno" skautai ir skautės susirinko savo 
tradicinėm Kūčioms. Jų ruošimu visada rūpinasi vyr. 
skaučių "Birutės" draugovė, vadovaujama s. Dalios 
Steponaitienės. Gražu žiūrėti, kaip greitai tuščia 
Prisikėlimo parapijos patalpa paverčiama į jaukią, 
pilną šventiškos nuotaikos salę. Broliai bematant sus
tato stalus, sesės deda šiaudus po staltiesėm, dengia 
stalus ir neša maistą. Virtuvėje skautininkės, vyr. 
skautės, mamytės priima ir išdėlioja maistą, kuris jų 
pačių pagamintas.

Galų gale visi stalai apkrauti gėrybėmis, belieka 
atsisėsti ir pradėti Kūčių programą. Kaip visuomet, 
Kūčių programai vadovauja tų metų vyr. skautės kan
didatės. Šiais metais tai buvo Vaiva Kūraitė, Daina 
Kūraitė, Elytė Saplytė ir Viktorija Valaitytė. 
Pasikeisdamos jos scenon pakviečia vienetus pasirody
mams, paskaito apie įvairias lietuviškų Kūčių tradici
jas, praveda Kalėdines giesmes. Kadangi kiekvienais 
metais kitos vyr. skautės kandidatės, kiekvienų metų 
programos pravedimas kitoks.

Pasirodymuose matosi skautų ir skaučių 

išradingumas. Vieni dainuoja, kiti 
vaidina, treti skaito - vis kas nors 
ypatingo. O salė pilnutėlė - ne tik 
skautų, skaučių ir vadovų, bet ir 
tėvelių bei svečių. Džiugu buvo savo 
tarpe turėti vyskupą Paulių Baltakį, 
kuris kartu su visais dalinosi kalė
daičiais.

Giliukams, liepsnelėms bei 
paukštytėms ir vilkiukams didelį 
džiaugsmą sudaro atvykęs Kalėdų 
senis. Jo padėjėjos vyr. skautės 
tvarkingai praveda dovanų išdalin
imą ir visi mažieji džiaugiasi gau
tomis dovanomis.

Vyresniųjų skaučių "Vaidilučių" 
draugovė praveda loteriją, kurios 

prizas yra paaukotas cukraus namelis 
(Gingerbreadhouse). Laimikį ištraukia giliukas 
Matėjus Halpan. Visi loterijos pinigai (176.00 dol.) bus 
paaukoti Klaipėdos "Dvasinės pagalbos jaunimo cen
trui".

Gražiai pabendravę, pakilioj nuotaikoj visi 
skirstosi į namus, linkėdami vieni kitiems linksmų 
švenčių ir laimingų naujųjų metų.

s. Irena Meiklejohn 
(nuotraukos s. I.Meiklejohn)

Programai vadovauja prit. skautės, vyr. skautės 
kandidatės Vaiva Kūraitė, Daina Kūraitė Viktorija 
Valaitytė ir Elytė Saplytė
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"Dainos" draugovės 
skautės pasirodymo metu

"Šatrijos" ir Rambyno"
tunty Kūčios

Liepsnelės ir giliukai pasirodymo metu

"Herkus Monte" įgula bando išsiaiškinti kas tai yra Šventoji dvasia?

2004 KOVAS-BALANDIS 16 SKAUTŲ AIDAS

18



Linksmai dainuoja prityrusių skaučių "Mirgos" d-vės sesės

Cukrinį namelį laimi giliukas Matėjus Halpan.
Juo džiaugiasi vyr.sk. Vilija Pečiulytė

HAMILTON

Skautiškos veiklos apžvalga
Praėjo vasara ir "Romuvos" stovykloje 

stovyklavusiems liko tik malonūs prisiminimai. Tačiau 
graži Kanados rudens gamta vilioja, ir "Sirvintos- 
Nemuno" tunto vadovybė nusprendė 
žiemos veiklą pradėti iškyla į gamtą. Ji 
įvyko spalio mėnesį gražioje Medžiotojų 
klubo vietovėje, kurio pastate esant 
blogam orui, galima pasislėpti.

Tunto sueiga buvo pradėta rikiuote, 
vėliavų įnešimu, įsakymais ir įžodžiais. 
Keli vilkiukai ir paukštytės davė skautų,-ių 
įžodį. Naujai į tuntą įsijungę berniukai 
tapo vilkiukais kandidatais. Po sueigos 
vyko skautiški užsiėmimai ir priešpiečiai. 
Iškyla baigta laužu, kuris, atrodo smagiai 
praėjo. Laužas baigtas tradicine "Ateina 
naktis".

Gražiai veikia brolio Gailiaus Senkaus 
vadovaujami vilkiukai ir skautai. Jo 
rūpesčiu, vaikystėje buvęs skautu, o dabar 
tėvas, Ronaldas Bartninkas kiek anksčiau 
tapo skautu vyčiu ir talkininkauja Gailiui.

Tradicinės tunto rengiamos Kūčios įvyko gruodžio 
7 d., sekmadienio popietę. Nors tuntas neteko 
paukštyčių vadovės, bet energingos sesės Lisos 
Lattanzi vadovaujamos skautės ir paukštytės gražiai 
papuošė eglutę ir vakarienės stalą, o valgiais 
pasirūpino tunto vadovės, mamytės ir kelios skau- 
tininkės. Susirinko nemažas būrys tėvelių, senelių ir 
rėmėjų. Trumpą susikaupimo valandėlę pravedė 
vadovės, sesės Silvija, Loreta ir brolis Gailius. Buvo

Skautės Margo (sėdi}, Katrytė, Cleo ir Inga vadovauja Kalėdinei 
programai.
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Jaunieji Hamiltono "Širvintos-Nemuno" tunto stovyklautojai "Romuvoje" 2003 m.

paaiškinti Kūčių papročiai, paskaityta progai pritaiky
ta poezija, uždegtos žvakės. Padėjus kalėdaitį į lėkštę 
prie tuščios kėdės, žuvusiems ir įnirusiems prisiminti, 
visi dalinosi kalėdaičiais ir linkėjimais.

Po vakarienės visi susėdo prie eglutės, kur, 
belaukiant Kalėdų senelio, buvo giedamos kalėdinės 
giesmės, vyko pasirodymai. Neapsieita ir be mėgiamų 
skautiškų dainų. Pagaliau, atvykęs ilgai lauktas 
Kalėdų senelis, padalino "geriems" vilkiukams, 

paukštytėms ir skautams-ėms dovanėles. Pabaigai visi 
dalyviai sustoję ratu giedojome "Ateina naktis".

"Šatrijos Raganų" skautininkių būrelis, 
susidedantis iš 13-os skautininkių, renkasi sueigoms 
kas antrą mėnesį. Pirmoji sueiga įvyko pas sesę 
Reginą. Į sueigą buvo pakviesta pas parapijos kleboną 
viešėjusi jo motina, Genovaitė Žukauskienė, Šiaulių 
miesto "Aušros" muziejaus technikos skyriaus vedėja. 
Ji domisi holistine medicina. Papasakojo apie Lietuvoje

Skautės ir skautai, 
laukdami Kalėdų 
senelio, gieda ir dain
uoja.
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naudojamas vaistažoles ir išdalino ta 
tema lankstinukus. Paminėjo, kad svarbi 
tokio gydymo dalis yra mankšta ir paro
dė kelis pratimus. Prie sesės Reginos 
paruoštos kavos ir pyragaičių buvo 
proga visoms dar dalintis mintimis.

Kalėdinė būrelio sueiga įvyko 
gruodžio pradžioje pas sesę Aldoną 
Pietrantonio. Po einamųjų reikalų, sesė 
Antanina pakvietė Liudą ir Marytę 
vadovauti kalėdinei programėlei, į kurią 
buvome įjungtos visos sueigos dalyvės. 
Žvakių liepsnelių mirgėjime skaitoma 
poezija, skaitiniai ir giedamos giesmės 
sukėlė mumyse šventinę, Kalėdinę nuo
taiką, kuri tęsėsi ir prie gausaus 
suneštiniais valgiais padengto stalo.

Susitiksime vėl vasario mėnesį 
Susimąstymo dienos proga.

"Širvintos-Nemuno" t. tuntininkė s. Silvija Stonkutė-Johnston ir 
Kalėdų senelis s.v. Ronaldas Bartninkas

CLEVELAND

Clevelando skautų Kūčios
Gul šiandieną jau ant šieno
Atpirkėjas žmonijos.
Šiam karaliui visagaliui, 
Nėr vietelės tinkamos.

(Kūčių giesmė)

2003 m. gruodžio 14 d. vakarą snaigės lėtai 
krito ir visur buvo balta, balta.

Clevelando "Pilėnų" tunto skautai vyčiai 
kasmet rengia Kūčių vakarienę, sukviesdami visus - 
senus ir jaunus atvykti. Štai mes - nepabūgom to 
tingaus sniego ir nukeliavom į Dievo Motinos 
Nuolatinės Pagalbos parapijos kavinę. Vos įžengę 
pro duris pamatėm Kalėdų eglutę ir palubėje 
kabančias lemputėmis apšviestas girliandas. Ten 
buvo baltai uždengti stalai su lėkštelėse padėtais 
kalėdaičiais (plotkelėmis) bei žvakutėmis.

Clevelando "Pilėnų" t. skautai vyčiai Kūčių vakarų 
pradėjo skaitiniais.
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{spūdžiais dalinasi
V.Apanius, v. s.
L.Apanienė,
A.Balčiūnas, s. St.Matas 
ir Arv. Paulionis.

Sveikinomės su suvažiavusiais iš arti ir toli, 
dalijomės praėjusių metų įspūdžiais. Atvyko šios para
pijos klebonas kun. Gediminas Kijauskas, SJ su svečiu 
iš Lietuvos - Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijolu 
kun. Aldonu Gudaičiu, SJ. Jiedu apėjo mus visus 
pasišnekėdami.

Skautai vyčiai vakarą pradėjo prie eglaitės 
skaitydami Kūčių skaitinius, o jauni skautukai puošė 
eglutę. Sekė giesmė - "Gul šiandieną jau ant šieno...", 
kurią širdyje nešioju nuo 1932 m. gruodžio mėn. 
Kauno skautų ir skaučių iškylos Vytauto Didžiojo 
ąžuolyne. Ten mes tada puošėme degančiomis 
žvakutėmis miške augančią skarotą eglę ir giedojome 
nepamirštamą giesmę. Kelias tolimas, bet mielas - o 
jaunystės prisiminimai vis tebeseka...

Klebonas kun. G.Kijauskas, SJ paskaitė maldą 
ir pradėjo laužti kalėdaitį kiekvienam linkėdamas 
linksmų Kalėdų. Neatsilikome ir mes vieni kitus 
sveikindami.

Pasienyje mūsų laukė stalas su suneštiniais 
Kūčių valgiais. Ir ko ten nebuvo - pradedant žuvimis, 
mišrainėmis ir pyragais prie vaisvandenių ir kavos. Iš 
po staltiesių traukėme šiaudelius, žiūrėdami kieno bus 
ilgiausias. Prietarai sako, kad ilgas šiaudas pranašauja 
ilgesnį gyvenimą.

Tarp daugybės įspūdžių užtikome svečius iš 
Lietuvos. Vos prieš porą dienų atvykusius Sabiną ir 
Algį Balčiūnus, kurie čia susitiko Algio pusbrolį Vincą 
Apanių. O iš saulėtos Floridos atvažiavo Arvydas ir 
Irena Paulioniai. Tą vakarą susitikome Clevelando 
skautiškųjų Kūčių pradininką s. Vytautą Staškų, kuris 
vėl mus visus sveikino su linksmų švenčių linkėjimais.

Šias Kūčias užbaigėme susiėmę rankomis rate 
sugiedodami mūsų tradicinę "Ateina naktis..."

Dėkojom rengėjams skautams vyčiams ir keli
avom namo su pažadu - susitiksim vėl ateinančiais 
metais, tęsdami mūsų Kūčių tradiciją. Klausiau juos - 
kiek kėdžių sustatė prie stalų? Aštuoniasdešimt, bet 
ne visos buvo užimtos... pagal seną paprotį, toli 
išvykusiam ir negalinčiam į Kūčias sugrįžti šeimos 
nariui, visada buvo paliekama vieta prie Kūčių stalo. Ir 
mes Clevelande laikomės to papročio.

Brolis Gerardas
(nuotraukos v.s. Gerardo Juškėno)

Clevelando skautiškose Kučiose prie eglutė s. G.
Matienė, S. Balčiūnienė, įų visų teta s. N. Juškė- 
nienė, Arv. Paulionis, Ir. Paulionienė, Alg. Balčiūnas 
ir s. St. Matas.
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v.s. Aurelija Balašaitienė skaito savo kurinius Skaito sesė Janina Klimaitė

Sesės pradėjo Naujus metus
Štai jau atkeliavo 2004-ji Nauji metai. 

Clevelando skautininkių draugovės narės ir svečiai 
sausio 11 d., sekmadienio pavakarį suvažiavo į 
Lietuvių Namų "Gintaro" restoraną pabendrauti. Nors 

lengvos snieguolės lyg ir baidė, bet atvyko apie 40 
asmenų. Visi dar šventinėje nuotaikoje. Gražiai 
padengti stalai laukė svečių. Kun. v.s. Gedimino 
Kijausko, SJ malda pradėjome pietus. Šalia lėkščių 
radome kiekvienam padėtą juostelę su patarle. Dr.s. 
Giedrė Matienė pakvietė kelis svečius perskaityti jųjų 
rastas patarles. Pietums kiekvienas galėjome pasirink-
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Skautininkių pobūvyje sveči
ai: s. St. Matas, kun.v.s. 
G.Kijauskas, SJ, R. Bublys, 
ps. I. Bublienė ir v.s. 
N.Kersnauskaitė

ti vištienos ar kiaulienos kepsnį su visų mėgiamu 
kugeliu. Skaniai pavalgę, dar vaišinomės skautininkių 
suneštais saldumynais.

Gavome ir dvasinio peno. Rašytoja v.s. 
Aurelija Balašaitienė skaitė jos anglų kalba rašytą 
poeziją; sekė lietuvių poeziją skaičiusios Janina 
Klimaitė, Giedrė Matienė, Amanda Muliolienė ir Ona 
Šilėnienė paskaičiusi ištraukas iš v.s. Izabelės 
Jonaitienės knygos. Nuotaikingu eilėraščiu skaitymus 
baigė v.s. Vilija Klimienė.

Skautiški subuvimai visados sulaukia dainų. 
Ir tą vakarą jos linksmai skambėjo "Gintare", kol 
nenoromis teko skirstytis į namus.

Ačiū Clevelando skautininkių draugovei už 
malonią popietę, o "Gintaro" šeimininkėms už skanius 
pietus. Laukiam daugiau tokių viešnagių.

Brolis Gerardas
(nuotraukos v.s. GJuškėno)

Clevelando skautininkių pobūvio siela buvo dr.s. 
Giedrė Matienė

CHICAGO

Žiemos stovykla Rako miške
2004 m. sausio 16-18 d.

Penktadienį vakare Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte susirinko didelis būrys Chicagos apylinkės 
prit. skautų ir skaučių, vyr. skaučių ir gintarių, skautų 
vyčių ir budžių bei keli skautininkai,-ės. Pirmą kartą 
toks skaičius keliauja į Rako mišką kasmetiniam 
žiemos savaitgaliui. Jau daugelį metų mažesnės 
grupės skautų, po 10 ar 15, iš Chicagos ir Lemonto, bei 

Miško Broliai lankosi Rakė per pačias šalčiausias ir 
balčiausias žiemos dienas. Šių metų kelionė skiriasi 
tuo, kad net 39 asmenys dalyvavo šioje istorinėje 
žiemos stovykloje.

Dar prieš autobusui išvažiuojant, broliai Edis 
Leipus iš Lemonto ir Donatas Ramanauskas iš Detroito 
važiavo link Rako vartų. Nuvykę pirmieji, jiedu atkasė 
stovyklos vartus ir įvažiavimą, atrakino pagrindinius 
pastatus, užkūrė virtuvių pečius bei ambulatorijos 
pastato šilumą. Vos suspėjo atlikti tuos darbus, kai apie 
vidurnaktį prisistatė pilnas autobusas stovyklautojų.

Visi iš anksto jau buvo susitarę kur kas mie
gos, tai tuoj pradėjo gabenti savo kuprines, 
miegmaišius bei kitus reikmenis rogutėmis. Sniego
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Sesės ir broliai iš Chicagos baltame Rakė

daug, virš 12 colių. Ambulatorijoje apsistojo prityrę 
skautai, Lituanicos virtuvėje - vyresni vadovai, prit. 
skautai kandidatai ir jūrų skautai. Lituanicos prausyk
loje apsistojo narsūs, šalčio nebijantys vyčiai ir budžiai. 
Aušros Vartų virtuvėje nakvojo jūrų skautės, prit 
skautės, gintarės ir vyr. skautės, o Kernavėje - jūrų 
skaučių vadovės. Buvo apie 2:30 val.ryto iki visi buvo 
savo vietose.

Po kelių valandų poilsio, šeštadienį kėlėmės 
apie 8 vai. ryto. Vyr. skautės ir gintarės buvo mūsų 
šeimininkės, visiems paruošė skanius, karštus pus
ryčius. Apie 10 vai. dalyviai susiskirstė į skiltis. Dvi 
skiltys su broliu Edžiu žygiavo prie Eden ežero. Ten jis, 
kartu su budžiais aiškino žvejojimo žiemos metu 
saugumo taisykles, tada visi gavo progą lede išgręžti 
skylę ir išbandyti laimę pagauti žuvį. Dalis skautų ant 
kranto kūreno laužą, virė vandenį karštai kakavai. 
Skiltys, likusios stovykloje, žaidė lauko žaidimą, kuris
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vadinosi "Sibiro traukinys". Tą žaidimą sugalvojo ir 
jam vadovavo skautai vyčiai.

Apie pirmą valandą visi susirinkome 
Kernavės virtuvėje pietums. Seimininkės patiekė 
keptų bulvių, karštų dešrelių bei karštos sriubos. Po 
pietų skiltys apsikeitė vietomis: tos, kurios rytą žvejo
jo, pasiliko stovykloje žaisti žaidimą, o kitos keliavo 
ežero link.

Laikas greitai prabėgo. Apie 5 val.p.p. buvo 
laisvalaikis. Dalis pasirinko persirengti į sausus 
drabužius ir pailsėti, o kiti, daugiau energingi ir nebi
jantys šalčio, išėjo pasivažinėti rogutėmis. Apie 6:30 
v.v. vakarienei - lietuviškos dešros, kopūstai, bulvės ir 
salotos. Negalėjo būti geriau, tik reikėjo nedelsiant val
gyti, nes lauke temperatūra 15F laipsnių ir maistas gre
itai šąlo.

Po vakarienės - "lankymas". Beveik visi susi
grūdo į ambulatoriją pabendrauti ir pasidalinti 
mintimis apie dienos įvykius. 9 valandą buvo naktip
iečiai. Sesės vos spėjo po vakarienės kepti sausainius 
"brownies", kurie labai greitai dingo nuo stalo. Po nak-

Žiemos malonumas prie Eden ežero - karšta 
kakava!

Vyresnieji vadovai žiemos stovykloje: Edis Leipus, Aldona Weir, Caroline Bacevičienė, Viktoras Martinka 
ir Donatas Ramanauskas
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tipiečių, jaunesni stovyklautojai (ir vienas senas) ėjo 
miegoti, o kiti dar kelias valandas linksminosi prie 
laužo ant "budžių kalno".

Sekmadienio rytą kėlėmės apie 8 val.r. Kol 
šeimininkės ruošė kiaušinienę, keptas bulves, 
lašinukus, riestainius ir arbatą, kiti tvarkėsi daiktus. 
Pavalgę pusryčius, visi tempė savo mantą link stovyk
los vartų. Baigus sudėti daiktus į autobusą, sesė Nyka 
pravedė trumpą, gražų susikaupimo momentą. Tada 
padarėme grupinę nuotrauką ir 12:30 val.p.p. auto
busas išvažiavo Lemento link.

Broliai Edis ir Donatas, kurie pirmi atvažiavo, 
paskutiniai ir išvažiavo. Visus pastatus dar kartą 
patikrinę, Rako stovyklavietės vartus užrakino 2:30 
val.p.p.

Atrodo, kad visų nuotaika buvo gera ir smagi. 
Ypatingai gražu matyti, kad visi taip gražiai susi
gyveno, nors sąlygos ir ne patogiausios. Manau, kad 
panašus skaičius vėl rinksis kitais metais į naują, 
tradicinę? Žiemos stovyklą Rako miške.

Žiemos stovykloje dalyvavo: prit.skautai: 
Linas Aleksiūnas, Audrius Aleksiūnas, Paulius 
Ambutas, Andrius Aukštuolis, Viktoras Jučas, Rimas 
Kapačinskas, Vytas Kapačinskas, Paulius Leipus, 
Antanas Luneckas, Andrius Markulis, Kazimieras 
Šoliūnas, Matas Tamošiūnas. Jūrų skautai: Aras 
Karaitis, Andrius Navickas, Aras Vitkus. Prit. skautės: 
Renutė Andriušytė, Kristina Burokaitė, Gina 
Luneckaitė. Jūrų skautės: Kristina Bacevičiūtė, Lisa 
Bartašiūtė, Krista Weir, Aida Žygaitė. Skautai vyčiai 
Darius Aleksiūnas ir Danius Andriušis. Budžiai: 
Justinas Jonušas, Aleksas Modestas, Mykolas Vodicka, 
Aras Žygas. Vyr. skautės: Nyka Aukštuolytė ir Julytė 
Vallee. Gintarės: Audrė Kapačinskaitė, Vida 
Mikalčiūtė, Žiba Saulytė, Cyra Trejo. Vyresni vadovai 
- Caroline Bacevičienė, Edis Leipus, Viktoras 
Martinka, Donatas Ramanauskas ir Aldona Weir.

v.s. Donatas Ramanauskas

(nuotraukos v.s.D.Ramanausko)

Pusryčius ruošia vyr. skautės ir gintaras

Iki vasaros stovyklos... brolis Donatas užrakina
Rako stovyklos vartus
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"Sietuvos" draugovėje
"Draugovės valdyba sutinka likti pareigose 

dar vieniems metams" - su džiaugsmu sutikom tą 
žinią, pradėdamos 2004-ųjų metų sueigas.

Sausio mėn. sueigoje, nors sniegas ir labai 
baidė, išklausėm prof. Rimos Kašubaitės-Binder nepa
prastai įdomų pašnekesį apie sugebėjimus, talentą, 
intelektą. D-vės iždininkė Stasė Korres davė galutinį 
pranešimą apie gerai pavykusią Kalėdinę mugę. Sesės 
dirbo tris dienas, atliktas didžiulis darbas - prikepta 
kalnai kūčiukų ir grybukų, suruošta gausi loterija. 
Rizikuoju surašydama mugės darbininkėles ir 
atsiprašau jei kurią praleidau: S. Korres - loterijos 
vadovė, d-kė I. Kirkuvienė, Z.Ziupsnienė,
A.Kriaučiūnienė, Z.Pocienė, B.Vindašienė, B.Trinkienė,
I. Kriaučeliūnienė, L.Krutulienė, V.Kliknienė,
J. Mozoliauskienė, S.Jelionienė, A.Martienė,
M.Cerniūtė. "Ir kadangi mūsų tikslas dirbti Dievui, 
Tėvynei ir Artimui, tai iš mugėje gauto pelno d-vės 
valdyba pasiuntė: Pasaulio Lietuvių Centrui 100 dol., 
Ateitininkų namams 100 dol., Lietuviškosios 
Skautybės Fondui 100 dol., "Skautų aidui" 100 dol., 
"Draugo" dienraščiui 50 dol., Amerikos Lietuvių 
Televizijai 50 dol. Vaiko vartai į mokslą 50 dol." - 
užbaigė savo pranešimą sesė Stasė.

Vasario mėn. sueigai programą paruošė v.s. 

Sofija Jelionienė Vasario 16 ir Susimąstymo dienos 
tema. Po sueigos, d-vės sesių vardu, buvo aplankyta 
namuose sveikstanti v.s. Sofija Statkienė

Sesė Alė

Sesė Aurelija Kriaučiūnienė visada mielai ir 
gražiai aprūpina skanumynais ir kava

Nuotr. B.Trinkienės

Sueigoje džiaugėmės viešnia iš Philadelphijos, Julija Dantiene. Šalia - Irena Kriaučeliunienė, Birutė
Vanagienė ir Danguolė Vitkienė Nuotr. B. Trinkienės
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JAV ATLANTO RAJONE

PHILADELPHIA

Skautų Kūčios
Skautų suruoštos tradicinės Kūčios, 2003 m. 

gruodžio 14 d., praėjo labai sėkmingai. Tai jau 35-os ir 
ryžto netrūksta skautų vadovams ir skautiškoms 
šeimoms, tęsti toliau šį gražų paprotį.

Nors Jubiliejinė stovykla jau praeityje, bet jos 
gražūs prisiminimai gyvi mūsų sesių pasakojimuose. 
"Karaliaus Mindaugo" Jubiliejinėje stovykloje dalyva
vo septynios sesės iš Philadelphijos.

Parvežtas stovyklines nuotraukas išdėliojau 
ant lentos, kurią pakabinom parapijos salėje, kad visi 
pamatytų ir susipažintų su skautiška veikla.

Danutė Surdėnienė

(nuotraukos v.s. Danutės Surdėnienės)

Aleksandras Kučas, Monika ir Marija Rukšytės 
dalyvauja Kūčių programoje

Tradicinės Kalėdų giesmės sujungė skautus ir svečius
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AUSTRALIJOS RAJONE

"Aušros" tunto "Dariaus ir Girėno" stovykla

Prityrusių skautų,-ių draugovė su vadovais: s. Jeronimas Keikus, s. Elena Erzikov, Alano
Obeliūnaitė, Jenna Kazokaitė, Melissa Belkutė, Vilija JurkŠaitytė, Elissa Erzikov, Yasmina 
Gakaitė, Alexander Karpavičius ir Jonathan Lee

Nuo sausio 4 d. iki sausio 11 d., Kariong 
stovyklavietėje vyko Sydney "Aušros" tunto stovykla. 
Ji buvo planuota pagal aviacijos temą ir pavadinta 
"Darius ir Girėnas", jų istorinio skrydžio 70 metų 
sukakties paminėjimui. Štai seka stovyklos laikraštėlio 
iškarpos su šios korespondentės dienoraščio priedais...

SEKMADIENIS - Pirma diena stovykloj! 
Palapinės kyla, vaikų balsai miške skamba. 
Registracija, įsikūrimas, svarbus skilčių pasiskirsty
mas. "Bet KODĖL aš negaliu su ja kartu vienoj palap
inėj??" Vadovai ramiai nustato kas kur gyvens, skautai 
susiburia į savo skiltis ir pasiruošia kartu stovyklauti 
savo naujuose namuose.

Pirmame užsiėmime, sesė Dovilė susirinkusių 
stovyklautojų klausia - kas esat girdėję apie Darių ir 
Girėną? Pakyla tik kelios rankutės. O apie Charles 
Lindbergh? Pakyla daugiau. Aiškiai reikia istorijos 
pamokos. Ekrane sužiba Lituanica ir jaunystėje sust

ingę Dariaus ir Girėno veidai. Skautai gali sekti 
Lituanicos skrydį žemėlapyje iki katastrofos vietos. 
Visi domisi ir pradeda klausinėti: "Kiek kainavo 
nupirkti Lituanicą? Kiek benzino buvo sunaudota? Ar 
nesudegė visi jų nešamieji laiškai?" Visiems klausi
mams yra atsakymai, tačiau sesę Dovilę sutrikdo šis: 
"Kiek kainavo pirmieji oro pašto ženklai?"

Visiems susipažinus su Darium ir Girėnu, 
skilčių vardai išrenkami su užuomina skrydžiui ir 
kiekviena skiltis pasigamina atitinkamą gairelę. 
Pirmam vėliavų nuleidime dalyvauja: "Antys" - tai 
prityrę SKAUTAI. Deja, jau pasirinkus vardą ir padar
ius gairelę, skautai sužinojo, kad "antys" yra 
moteriškos giminės vardas. Skubiai pasitarę, jie greit 
tapo "Antinai". Taip pat skautės geltonšlipsės tvirtai 
laikėsi moterų lygių teisių ir nebekeitė savo išrinkto 
vyriškos giminės vardo - "Žaibai". Tačiau adjutante 
formaliai kviesdavo "Zaibutes" duoti raportus. 
Vadovai lažinosi ar prityrusios skautės "Strėlės"
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LSS “AUŠROS” TUNTO SVEIKINIMAI

Iš “Dariaus ir Girėno” STOVYKLOS

Camp Kariong 
New South Wales, Australia 

4th January, 2004 - 11th January, 2004
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Viršininkas ps. Arvyd Zduoba sveikina Neriję Rup
šytę tapusią skaučių kandidate

stovykloje pasirodys tiesiai ir tiksliai, pagal savo 
vardą... Kitos skautų skiltys sklandė kaip "Vanagai", 
"Balionai" ir "Lėktuvai". O likusios skaučių skiltys 
skrajojo kaip "Laumės", "Pelėdos" ir siautė tartum 
"Audros". Jauniausių aguonyčių skiltis tinkamai 
pasirinko "Peteliškių" vardą, nes jos grakščiai ir 
spalvingai plasnojo po stovyklą.

Pirmą kartą stovykloje, naujas tunto skydas 

yra dovanojamas kiekvieną dieną tai skilčiai, kuri 
užsidirba daugiausia taškų. Taškai užskaitomi už palap
inių švarumą ir tvarkingumą, skilčių punktualumą, 
drausmingumą ir bendras pastangas. Pirma skiltis, kuri 
laimi tunto skydą - paukštytės "Pelėdos"!

Virėjų "skiltis" nedelsiant šiandien pasižymi dėl 
milžiniškų kotletų ir visokiais padažais papuoštų 
koldūnų! Gal jiems įteikti skydą?

PIRMADIENIS - Dėmesio! Dėmesio! Netikėtas 
mokslinis atradimas! Matyt kadaise dinozaurai klajojo 
po Kariong stovyklavietę nes Miglutė, stovyklos jauni
ausia aguonytė, šiandien raportuoja, kad surado dinoza
uro dantis! Nors vadovei šie dantys labai panašūs į upe
lio akmenėlius, Miglutė visai be abejonės jai aiškina, kad 
tai ne tik bet kokio dinozauro, bet žolėdžio dantys! Juk 
juos rado tarp augalų...

Papuošimai ir pionerijos darbai dygsta lyg gry
bai iš miško gelmių: indams lentynos, batams stovai, 
žievių pelėdos, akmenėlių strėlės. Vėliavų aikštėje 
paukštytės su sese Elena pastato aukurą ir Gedimino 
stulpus vertus įamžinimo, nors tik ir nuotraukoje. 
Atvykstančius į stovyklą sveikina vartai su iš šakų 
surištais žodžiais. Tačiau pasveikinimą galima matyti 
kartu su kitoj pusėj pakabintu atsisveikinimu. Štai 
ateinant - LABASIKI, o išeinant - IKILABAS. Kol kas 
niekas nepaklydo.

Skautai gaminasi skilčių gaireles

Aguonytės "Peteliškės" -
Amelia Hornaitė ir Miglutė 

Stasionytė
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"Strėlės": Nicoletta Braach-Maksvytis, Lydia Karpavičiūtė, Vilija Jurkšaitytė, Jenna Kazo- 
kaitė, Allan® Rountree

Šiandien įsisteigia labai popu
liarus "Piršlio kampas" (Cupid's Corner). 
Įsimylėjusiems arba kenčiantiems 
beviltišką meilę, ar šiaip jautriems, jaus
mingiems ir norintiems patarimo, pagali
au yra galimybė išsireikšti laiškuose. 
Pirmas laiškas, perskaitytas laužo metu - 
nors nosinę gręžk: "jis mane mato kasdi
en, bet neprabyla; mes liekam atskirai, 
kaip druska ir pipirai..."

Kodėl taip tylu po Tylos? - 
Prityrusių skautų/skaučių draugovė 
iškeliavo į naktinę iškylą! O kuris vadovas 
nustebina prityrusius iškylautojus ir jų 
vadovus slaptai suradęs jų nakvynę? Tai 
smalsusis viršininkas! Ramioj, miegančio j 
stovykloj, tunto skydas šią naktį ilsisi prie 
"Žaibų(učių)" palapinės. Bravo skautės!

ANTRADIENIS - Naujosios prityrusios skautės, 
davusios įžodį iškylos metu, sugrįžta į stovyklą pus
ryčiams. Visi jas pasveikina prie virtuvės plojimais ir 
šūkiais: Valio! Bravo! Darbuojamės šiandienos 
užsiėmimais - įvairiom skrydžio priemonėm. Pirma

"Audrų" skiltis: Alija Stasionytė, Magdalena Šau
tos, Georgia Gakaitė
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"Pelėdos": Leah Šepokaitė, Lara Kains, Irena Kapočiutė, Nerija Rupšytė, Paulina 
Kruminaitė

skautai gamina aitvarus, puošia jų sparnus, riša lazde
les, virvutes ir krepino uodegėles. Vienam salės kam
pely pasigirsta niūniavimas, kuris pamažu garsėja ir 
pagaliau išsidainuoja žodžiai - "Let's go fly a kite!" 
Siam užsiėmimui geriau atitikti negali jokia kita daina 
negu ši, visų vaikų žinoma dainelė iš "Mary Poppins" 
filmo. Deja šiandien, ne kaip filme, vėjelio trūksta ir 
truputį lynoja - aitvarai nekils. Reikės juos paskraidin
ti kitą dieną.

Tada skautai savo jėgas sukaupia gamindami 
lėktuvus. Nors šie lėktuvai tik iš popieriaus 
sulankstyti, nemanykit, kad jie mažiau mandrūs ar 
aerodinaminiai negu didieji plieniniai! 40 pasiryžusių 
lakūnų ir lakūnių, visi su savo nepaprasto lankstymo 
stiliaus lėktuvais, susirenka į aikštę skridimo konkur
sui. Kai kurie popieriniai paukščiai šauna kaip strėlės, 
kai kurie skrenda apsvaigusiomis spiralėmis, o dar kiti 
veja savo pilotus tartum "boomerangs". Net ir virėjų

Skautininkai "Aušros" tunto, "Dariaus ir Girėno" stovykloje
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Pripučiamas balionas

stovyklą, "čia prie upelio ter
mometras pakilo iki 47C!" Virėjai 
ant įkaitusių akmenų būtų galėję 
kepti kiaušinienę.

Inspektorių darbas 
nelengvas, kai darbščias skiltis 
skiria tik dešimtdalis punkto. 
"Balionai" VĖL užsitarnauja 
skydą.

KETVIRTADIENIS

"skiltis" pristato tris skrendančius modelius. 
Konkurso teisėjai, brolis Arvyd ir sesė Elaine, įvertina 
kiekvieno skrydžio nuotolį, grakštumą ir grožį. 
Laimėtojai pasveikinami mediniais lėktuvo medaliais 
vėliavų nuleidimo metu. Tuomet brolis viršininkas 
visiems aiškina, kad jis riša Miglutei naują baltą kak
laraištį atsiklaupęs ant vieno kelio, nes ji tokia maža. 
Bet visi žino, kad todėl, nes ji tokia žavi. "Balionai" 
laimi skydą! Bravo broliai - atsiėmę skydą iš skaučių!

TREČIADIENIS - Sveiks Valio! Visi sveikina brolį 
Gediminą gimtadienio dienos proga. Nors jis ir labai 
priešinasi, vistiek broliui Tomui pasiseka jį pabučiuoti. 
Tada visi važiuojam į pajūrį! Saulė kepina, prakaitas 
varva; bus karšta diena. Stovyklautojai išvažiuoja dan
tis kratančiu autobusu, kurį iš paskos seka dulkių 
debesys. Jeigu autobusui pritrūktų jėgos, keleivių 
dainavimas tikrai įdiegtų pakankamai energijos jį nus
tumti iki vandenyno. Nuvažiavus, įkaitęs smėlis verčia 
visus trepsėti kaip dykumos driežai kad daro - viena 
koja aukštyn, kita koja žemyn, viena koja, kita koja. O 
vanduo šaltas, lyg tik ištirpęs ledas. Vaikai dūksta, 
nardo, plūduriuoja, mirksta kaip silkės sūriam vande
ny. O kur dingo prityrę skautai? Jie sėdi nejudėdami 
po vėjo nuversta šešėliui pastatyta didele palapine. Tik 
galvų siluetai kyšo po jos stogu. Ar tai naujas "kamu
fliažo" pratimas? Prityrusių tikslas ne visada aiškus... 
Netikėtai, vienas skautas randa pamestą galvą ant 
pliažo! Galva be kūno (keista!), bet ji labai draugiška, 
sako, kad vardas yra "Mattias", daug juokiasi ir kalba, 
tad skautas ją parsiveža stovyklom Išeina, kad galva 
labai visur dalyvauja ir smarkiai prisideda prie laužo 
programos, net užkimdama per šūkius.

Prie vandenyno temperatūra pakilo iki 41 C. 
"Tai niekas!", juokiasi brolis Michael, mums sugrįžus į 

Savivaldos diena. Pirmas darbas naujai prityrusiai 
skautei viršininkei - nustatyti bausmę vakar puolime 
sugautam skautui. Kad darbas būtų dar sunkesnis, 
sugautasis yra jos štabo narys! Vadovybė vieniša.

Brolio Jeronimo, brolio Tomo ir sesės Kristinos 
sustatytos stotys laukia visų. Šiandien vyksta skau- 
torama. Komandos išsirikiuoja poromis ir skautai 
pradeda vingiuotą kelią, kuriame užtiks 13 stočių. Su 
kiekvienu trimitavimu - tolyn į naują stotį. Štai 
"Humphrey" meškiukas pririštas aukštai virš upelio. 
Kad išgelbėti jį nuo pamirkymo, reikia raktus pasiekti, 
spynas atrakinti, laiko trūksta! Vaje, Humphrey jau 
plūduriuoja upelyje! Kitoj stotyje uždavinys skaityti 
kompasą, dar kitoj reikia užrištom akim atbulam eiti 
pagal draugo švilpuko komandas. Dar kitose stotyse

Viešnia iš Chicagos, v.s. Nijolė Užubaiienė riša nau
jam paskautininkui Tomui Jablonskiui kaklaraištį
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Virėjų skiltis: Arvydas Rupšys (nusisukęs), s.v. 
Kajus Kazokas, s.v. Antanas Braželšs, ps. Laura 
Belkienė ir Natalie Karpavičienė

užduota rainiai galvoti ir išnagrinėti klausimą "Kas 
Aš?", arba suplanuoti iškylą. Įdomu kiek skautukų 
nutaria, kad pagalvė daug svarbesnis dalykas negu 
degtukai beiškylaujant miške. Dar įdomiau, kad jauni
ausios aguonytės laimi daugiausia taškų iškylos 
planavimo stotyje. Žinome kur kreiptis dėl naujų 
vadovių!

Brolis Gediminas vėl atšvenčia savo gimtadi
enį, nes, rodos, šiandien jo gimimo diena, ne vakar. 
Kas tvarko dienotvarkę? Kas įtikino brolį Gediminą, 
kad vakar buvo jo gimtadienis?

PENKTADIENIS - Sluojam, tvarkom, puošiam. 
Kodėl? Šiandien atvažiuoja svečiai! Saulė šviečia ir 
vėjelis pakyla. Ei! Vėjelis! Skautai griebia savo gam
intus aitvarus ir bėga tekini aikštėn. Kelias dienas 
susisėdėję aitvarai pasipurtydami prabunda ir bailiai 
kyla. Įsibėgėję skautai juos drąsina, prikalbina tampy
dami jų virvutes iki kol aitvarai plasnoja, kaip vėli
avėlės ir skrenda kaip staiga išlaisvinti paukščiai. Ar 
dėl lakūnų klaidų, ar dėl vėjo siutimo, žalos nemažai. 
Štai, vienas aitvaras - į laužavietę, antras į medį, dar 
kitas galva žemyn - paukšt! į žolę. Salėje atsidaro ait
varų ligoninė, kur sulaužyti nugarkauliai, nutrauktos 
uodegos ir perplėšti veidai yra greit sulopyti ir 
pasveikę ligoniai gali vėl grįžti toliau skrajoti.

Suvažiuoja svečiai. Visur žali kaklaraiščiai! 
Stovykla paplūsta skautininkais, nes šį vakarą net 
keturi duoda skautininkų įžodį. Sveikinam brolius Edį 
Karpavičių, Tomą Jablonskį, Gediminą Sauką ir sesę 
Audrutę Markowskei. Naujųjų paskautininkų veidai 
šviečia ne mažiau, kaip kaklaraiščius gavusių 
aguonyčių, ypač kai juos pasveikina atvažiavę šeimos 
nariai. Vakarienė - puota: kugelis ir dešros su 
kopūstais. Svečiai giria šaunų maistą, o stovyklautojai,

Maudymosi metu 
viršininkė nusirita nuo uolos. Jos 
pasišventęs štabas ją, subrozdintą 
ir šlubuojančią, parveda stovyk
lom Vėliau ją matom apibintuotą ir 
sulopytą, išsitiesusią bagažui skir
tame vežimuke, kurį jos štabo nar
iai pasikeisdami stumia aplink 
stovyklavietę. Sakoma, kad 
absoliuti galia - absoliučiai sugad
ina...

Virėjų "skiltis" jau ne 
vieną kartą pasirodė verti garbės, 
bet šiandien virtuvėje vyksta ste
buklai. Visi stovyklautojai susėda 
kartu vakarienei prie dešimties 
karštų, gardžių "lasagna". (Kaip 
tai, kai krosnyje jų telpa tik trys?) 
Tartum duoną ir žuvį Šventajame
Rašte, virėjai bagalinį maistą dalina iki kol visi per- Laužavedžiai - Andrius Jurkšaitis, Darius Kazokas 
sisotina. ir Lydia Karpavičiūtė
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jau prie tokios kulinarijos pripratę, patenkinti 
vakarieniauja.

Laužą praveda trys jauni laužavedžiai, kurie, 
įsibangavę savaitės bėgyje, šiandien tikrai šauniai 
pasirodo. Lydia Karpavičiūtė, Andrius Jurkšaitis ir 
Darius Kazokas praveda dainavimą, šūkius ir pristato 
pasirodymus. Šūkis, kuris įžiebia kiekvieno skauto 
entuziazmą: "Tikri skautai - čia! Tikri skautai - čia! Gal 
nevykę skautai - ten, bet tikri skautai - ČIA!" 
Vilkiukai ir jaunieji skautai rėkia šį šūkį iki pamėly- 
navimo. Tikrieji skautai, iš tikrųjų - jie!

ŠEŠTADIENIS - Trimitas visus kelia prieš 6 v.r. 
Zirzėjimo mažai dėl ankstaus kėlimo, nes visų laukia
mas užsiėmimas vyksta šį rytą! Rytas išaušęs kaip tik 
skridimui: vėsus, be vėjo, nelyja. Šiandien visi pakils 
balionu! Atvažiavę profesionalai balionistai, Geoff ir 
Vida Howe, jų padėjėjai Mindaugas ir Rasa Mauragiai, 
greitai išpakuoja balioną ir krepšį, kuris iš karto pakels 
keturis suaugusius, ar šešis skautukus. Visi jau žino iš 
vakarykščios Geoff paskaitos, kad pats balionas vadi
nasi "vokas", kaip matuojama vėjo greitis ir kryptis, ir 
kiek sveria oras. Patys skautai padeda ištiesti balioną 
pagal Geoff nurodymus. Balionas pripučiamas. Lygi, 
susiplojusi medžiaga pradeda drebėti, banguoti, 
alsuoti pūstis, kilti. Skautai prilaiko didelio baliono 
šonus, kaip Liliputo kaimiečiai bundantį milžiną. 
Leidžiama jiems įeiti į milžino pilvą per jo išsižiojusią 
apskritą burną. Skautukai įlipa pagal skiltis ir, susibūrę 
viduj baliono voko, mato kaip jis pripučiamas iš šio 
nuostabaus akiračio. Šaunanti liepsna net narsiausius 
truputį nugąsdina.

Milžinas pagaliau pilnai nubunda ir pakyla. 
Balionas stovi stačiai; krepšis ir lakūnas Geoff 
pasiruošę visus skraidinti. Ir jauni, ir seni skautai 
išsirikiuoja kariuomenės precizija ir, kad išlaikyt 
krepšyje pusiausvyrą, kaip skruzdės po vieną įlipa ir 
po skrydžio - išlipa. Turbūt debesys plaukia taip kaip 
žmogus balionu. Nėra jausmo, nėra svorio, bet, staiga 
plauki ore. Balionas, deja, negali nuskristi į tolimas, 
nežinomas ir nuostabias vietas, nes broliai vyčiai jį pri
laiko virvėmis. Bet, kaip Dorotea iš "Wizard of Oz", 
mes visi pakylam ir pajuntam gryną skrydžio laisvę ir 
džiaugsmą. Darius ir Girėnas tikriausiai šypsosi 
pateikę savo vardą tokiai įdomiai ir smagiai stovyklai. 
Prisiminsime juos, prisimindami skrydžio 
nuostabumą.

Stovyklos vadovai: viršininkas - ps. Arvyd 
Zduoba, adjutante - s. Kristina Rupšienė, brolijos 

vadovas - ps. Gediminas Sauka, vyčių vadovas - ps. 
Tomas Jablonskis, seserijos vadovės - vyr.sk. Dovilė 
Zduobienė ir ps. Laura Belkienė, jaunesniųjų skautų ir 
skaučių vadovai - s.v. Algis Kapočius ir Elaine Hornas, 
virėjų skiltis - s. Jeronimas Belkus, s.v. Kajus Kazokas, 
Natalie Karpavičienė, s.v. Antanas Braželis, ps. Laura 
Belkienė; užsiėmimų vadovai - s. Jeronimas Belkus, 
vyr.sk. Dovilė Zduobienė; registracija ir laikraštėlis - 
vyr.sk. Dovilė Zduobienė; ūkio vadovas ir pirmoji 
pagelba - ps. Raimundas Vingilis; sargyba - s.v. 
Viktoras Paltanavičius, s.v. Jonas Lee, padėjėjai - s. 
Elena Erzikov, ps. Edis Karpavičius, s.v. Raimundas 
Jurkšaitis, s.v. Darius Gakas, s.v. Michael Šepokas, s.v. 
Raimundas Mališauskas, Povilas Stašionis; pagrindi
nis kugelio šefas - Arvydas Rupšys ir balionistai Geoff 
Howe, ps. Vida Pužaitė-Howe, s. Mindaugas 
Mauragis, ps. Rasa Mauragienė. Neišvardintiems, 
kurie prisidėjo prie stovyklos, irgi didelis ačiū. Bravo 
visiems už gerą nuotaiką, įdėtas pastangas ir 
įspūdingą bei draugišką stovyklavimą. Iki kito karto!

Sesė Dovilė

(nuotraukos D.Zduobienės, A. Zduobos, R. Vingilio, 
K.Rupšienės)

Žaibas Stasionis pliaže surado "galvą" 

(Mattias Braach-Maksvytis)
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LIETUVOS AKADEMIKAI SKAUTAI

au kuris laikas kai netenka apie juos girdėti ar 
g skaityti spaudoje. Netenka daug girdėti ar skaityti 
| apie akademikus skautus išeivijoje. O vis dėl to jie 

yra aktyvūs, juda, kruta, tik spaudoje nesiskelbia.
Praėjusių švenčių metu iš sveikinimų teko šiek tiek 

sužinoti apie brolius ir seses Lietuvoje. Kad išsaugojus 
mums pažįstamo Akademinio skautų sąjūdžio tikslus, 
tradicijas ir veiklą, Lietuvos akademikai įsiregistravo 
kaipo STUDENTŲ SKAUTŲ ORGANIZACIJA. Šią 
organizaciją sudaro Akademikių skaučių draugovė, 
Korporacija VYTIS ir Filisterių sąjunga. Dėl atskiro 
įsisteigimo diskusijos vyko du metus.

Kodėl taip įvyko? Tarp Lietuvos skautų, kaip ir 
Lietuvos vyriausybėje, yra visokių dalykų... Atrodė, 
kad įvairiose Lietuvos skautų organizacijose jaunieji 
akademikai skautai būtų dingę. Visi žinome, kad 
akademikų veikla skiriasi nuo skautiškos veiklos, tad 
atskiros organizacijos užregistravimas buvo geriausia 
išeitis. Dabar Lietuvoje akademikas skautas gali būti 
bet kurios Lietuvos skautų organizacijos narys. 
Lietuvos akademikai skautai neskaito savęs 
konkurencinė organizacija. Akademiku tapęs skautas 
išlieka savo pirmos Lietuvos skautų organizacijos 
nariu, palaiko su ja ryšius ir, kiek galėdamas, prisideda 
prie jos veiklos.

Studentų skautų organizacija veikia skyriais. 
Kiekviename skyriuje yra ASD, Korp! Vytis ir Filisterių 
poskyriai. Šiuo metu skyriai veikia Vilniuje, Kaune ir 
Šiauliuose. Kuriasi skyrius Klaipėdoje. Kodėl naujas 
vardas? "Akademinis skautų sąjūdis" yra užregistruo
tas "Lietuvos skautų sąjungoje", tai, pagal Lietuvos 
įstatymus, niekas kitas negali to pavadinimo naudoti. 
Ačiū Dievui Lietuvos LSS neįrašė į savo įstatus nei 
ASD, Korporacijos Vytis ar Filisterių sąjungos. LSS 
tebeveikia "Basanavičiaus akademinė draugovė". Jos 
nariai yra "vyresnieji" akademikai.

Šiuo metu Studentų skautų organizacijai vadovau
ja t.n. Jurgita Karpavičiūtė. Išeivijos akademikų pakvi
esta, su Vydūno fondo finansine pagalba, ji dalyvavo 
"Karaliaus Mindaugo" stovykloje Kalifornijoje. ASD 
pirmininkė yra t.n. Rita Ulkienė, Korp! VYTIS 

pirmininkas - senj. Vaidas Ulkė. Filisteriams vadovau
ja fil. Aurimas Pautienius.

Ką ir kaip veikia Lietuvos akademikai? Skyriuose 
vyksta savaitinės sueigos, kurių metu pristatomi refer
atai, kviečiami svečiai paskaitoms, ar šiaip diskutuoja
ma įdomi tema. Rengiamos ekskursijos, eina į svečius. 
Jie turi daug tradicinių arba tokiais tapusių renginių. 
Rengiami inicium ir finicium semestri, skyriaus 
Kūčios, metinės šventės, pravedamos žiemos studijų ir 
pavasario menų dienos, vasaros stovyklos. Didesnius 
renginius pakaitomis organizuoja vienas iš skyrių.

Į akademikų renginius kviečiami visų organi
zacijų Lietuvos skautai, kaip pavyzdžiui į tradicija 
tapusią Vilniaus skyriaus Jurginių stovyklą, kuri ati
daro vasaros žygių ir stovyklų sezoną. Vasarą 
akademikai dalyvauja Lietuvos skautijos kraštų ir kitų 
vienetų stovyklose, padeda organizuoti, dalyvauja 
įnešdami studentiškos dvasios ir linksmumo.

Akademikai rengiasi paminėti ASS 80 metų 
sukaktį grandioziniu mastu. Vilniečiai žada išleisti 
laikraštėlį, kuriame apibūdintų kiekvieną Lietuvoje 
veikiančią skautų organizaciją.

ilniaus filisteriai renkasi kas antrą savaitę pas 
\ / Rasą Sprangauskaitę. Sueigose ir padainuojama.
V Žada išleisti dainų diską. Labai rimtai galvoja 

išleisti naują "Akademinio skautų sąjūdžio" knygą. 
Dabar ruošia knygos turinio "apmatus". Prie knygos 
išleidimo žada prisidėti ir išeivijos akademikai.

Yra labai malonu sužinoti, kad per paskutiniuosius 
13 metų Čikagos filisterių pasėtos sėklos vėjas 
nenunešė į dykumas. Lietuvos akademikų viešnagės 
JAV buvo naudingos. Tie, kuriems sudarėme progas 
apsilankyti pas mus, neapvylė mūsų pastangų. 
Tylomis sakoma, kad išeivijos ASS ryšiai su Lietuvos 
akademikais vyko ir Lietuvos veikla buvo remiama. 
Sakykime garsiau ir apie tai nesivaržykime parašyti 
bent porą eilučių visų įdomumui. Aktyviau ben
draukime toliau.

Fil. Kęstutis Ječius
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DRAUGININKAS
R.Silbajoris

. lanuojant draugovės sueigas reikia visų 
I—/pirma turėti galvoj jų vaidmenį skautiškoj 

JL metodikoj. Kai kurie vadovai skilčių sueigas 
palieka daugiau ar mažiau Dievo valiai, visą 
skautiškąjį veikimą sukoncentruodami į draugov
ės sueigas arba į įvairius viešus skautiškus 
pasirodymus, vakarėlius ir Lt, tuo pačiu atimda
mi iš skautybės jos efektyviausią pedagoginę 
priemonę - intymią ir asmenišką pačių berniukų 
saviauklą mažam būrelyje - skiltyje. Dėl tokios 
pažiūros nukenčia ne tik skilčių, bet ir draugovės 
sueigos, nustodamos savo pagrindinės prasmės - 
apjungti bei paryškinti skautišką patyrimą įgytą 
skilties sueigose. Skautai, kurie skilčių veikime 
deda plytą prie plytos, per draugovės sueigas turi 
progos pasižiūrėti iš platesnės perspektyvos į 
savo skautiškąjį namą, geriau pajusti jo proporci
jas, grožį ir pataisyti netikslumus, kurių nepaste
bima šiauresniame skilties ratelyje.

Jeigu, pasak Baden Powell'io, skautai per 
visus metus ruošiasi dviem vasaros savaitėm 
stovykloje, tai, ta pačia prasme, skautai per skil
ties sueigas ruošiasi draugovės sueigai. Užtat, 
planuojant draugovės sueigos turinį reikia įtrauk
ti tuos skautiško patyrimo dalykus, kurių skautai 
per tam tikrą laikotarpį mokėsi skiltyse. Skiltis, 
kuri per savo sueigas studijavo praktiškus pirmos 
pagalbos tiekimo būdus turės progos, per drau
govės sueigą, skilčių varžybose, per žaidimus 
pademonstruoti savo žinias ir palyginti jas su kitų 
skilčių atsiekimais.

Paties draugininko asmenybė ir energin
gas vaidmuo kaip draugovės sueigos "siela", čia 
turi nepaprastai svarbų vaidmenį. Jo uždavinys 
yra nustebinti kiekvieną skautą savo smulkiu 
pažinimu kiekvieno iš jų talentų, problemų ir 
atsiekimų, duoti gero skauto pavyzdį ir pakelti 

skautišką entuziazmą savo pašnekesiais, kuriuose 
berniukams prieinamu būdu išryškinama 
konkrečių skautiško lavinimo dalykų (pav. mazgų 
raišiojimo) ideologinė ir auklėjamoji prasmė.

Iš to kas pasakyta, savaime aišku, kad 
draugininkas turi sueigai pasiruošti nemažiau, ir 
net daugiau, kaip kiekvienas skautas. Nėra 
didesnės draugininko klaidos, kaip neatsakingas 
pasitikėjimas savo "genijum" kaip nors, gryna 
improvizacija, "prastumti" draugovės sueigą.

Kiekvienas skautiškas auklėjimas yra ir 
kartu saviaukla, ir draugininkas, kuriam skauty- 
bėje tobulinimosi našta persunki, neturi teisės 
nešioti skautų vadovo ir auklėtojo vardą.

(Iš straipsnio "Draugovės sueiga",
"Mūsų Vytis" 1956 m.)

Imk rimtai savo darbą, ne save. (prez. 
D.Eisenhowef io seržantas jaunam kariui)

Skautybės tikslas nėra mokyti, teikti mokslo 
žinių, bet lavinti būdą. Vaikų amžiuje tai daroma 
žaidimais, nuotykiais ir pasakomis, (v.s. Ona 
Saulaitienė)

Vadovavimas nėra laipsnis, privilegija, titulas 
ar pinigai. Yra atsakomybė. (Colin Powell)

Mažas tasaj žmonium giaradiejas, kursaj tinaj 
linksta, kur put wiejas. (Iš Lauryno Ivinskio 
kalendoriaus 1852 m.)

Buvęs vilkiukas, jau suaugęs vyras, eina su 
žmona lietuvių centre. Priešais ateina skau
tininkas. "Čia gi tavo buvęs draugininkas, kai 
buvai vilkiukas!" - sako jam žmona. "Ne..., mano 
draugininkas buvo didelis...
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STOVYKLA UT, ISKYLAUT...
Iškylavimas yra pats geriausias pasiruošimas 

stovyklai. Iškylos yra vienas iš svarbiausių būdų 
išlaikyti vienybę skiltyje ir sukurti skilties dvasią.

Iškyla nėra žygis, kuriame dalyvauja 
išsitęsusios skautų eisenos. Iškyla yra PERGYVENI
MAS GAMTOJE. Todėl kiekviena iškyla turi turėti tik
slą - temą: išeiti skautavimo pramogai, atlikti gerų 
darbų, aplankyti istorines vietas, praktiniai stovyklau
ti, būti kokioje lietuviškoje vietoje ir t.t.

Skiltys gali iškylauti atskirai, o tik vėliau susi
tikti draugovės sueigai kokioje iš anksto nustatytoje 
vietoje.

Tiek vadovai, tiek skautai iškyloms turi 
pasiruošti. Svarbu mokėti rūpintis kojomis, nes jos 
greičiausiai pavargsta. Batai turi būti patogūs, ne nauji, 
ne per maži. Kojinės storos, švarios, be skylių. 
Nedėvėti batų minkštais padais. Drabužiai turėtų būti 
patogūs. Dėvėti kepurę, ypač skautišką, nes apsaugo 
galvą, kaklą, akis nuo saulės, vėjo ir pan. Paprastai 
dėvima skautų uniforma, nebent vietinės sąlygos ar 
oras neleidžia.

Kelionė - ne visada reikia eiti toli. Arčiau 
iškylaujant, yra daugiau laiko žaidimams ir kitiems 
programiniams reikalams.

Iškylon daiktus reikia imti pačius būtiniau
sius, nes viską reikia patiems nešti. Kartais naudinga 
nusinešti gatavą maistą, ypač pradedantiems, bet tai 
yra retas atsitikimas. Iškyloje virimas yra pats įdomi
ausias ir valgis - pats skaniausias, nes pačių pagam
intas.

Kad iškylos neišeitų didelė makalynė, reikia iš 
anksto numatyti smulkiai programą.

(Iš v.s.A.Saulaičio, SJ "Skautų užsiėmimai")

Žaidimas - estafetė su lazda

Kiekviena skiltis turi po vieną kiek ilgesnę lazdą.
Prieš kiekvieną skiltį atokiau į žemę įsmeigta skil

ties gairelė.
Skiltys stovi estafetės tvarka - linijoj. Pirmas 

žaidėjas rankoje laiko lazdą.
Davus ženklą, pirmi numeriai, nešdami lazdą

GAMTOJE -
Nevaikščiok, kur uždrausta.
Saugokis gaisro.
Uždaryk visus vartus.
Valdyk savo ir saugokis kitu šunų. 
Laikykis takelių laukuose.
Nesugadink tvorų ir gyvatvorių. ~ 
Niekur nepalik šiukšlių.
Saugok vandeni: upes, šaltinius. 
Globok gamta - augalus ir gyvius. 
Keliauk atsargiai kaimo keltais. 
Gerbk gamta ir jos gyvenimų.

nubėga iki įsmeigtos gairelės, apibėga aplinkui ir grįžę 
prie skilties paduoda vieną lazdos galą sekančiam - 
antram skautui. Dabar jie abu, laikydami lazdą iš galų, 
stovi prieš skiltį. Taip laikydami lazdą, jie traukia ją 
pažeme, o visi skautai turi spėti ją peršokti.

Pasiekę linijos galą, pirmas numeris lieka gale, 
o antrasis bėga su lazda į priekį, apibėga gairelę ir tada 
su trečiuoju nariu braukia lazdą, kad visi peršoktų, ir 
taip toliau, kol visi baigs estafetę.

Kai lazdą vėl gauna pirmasis, jis nubėga iki 
skilties gairelės ir sustoja. Laimi pirmoji skiltis baigusi 
estafetę.

(Neturint lazdų, galima naudoti storą virvę)
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PRAEITIES PUSLAPIUOSE...

1946 m. Vakarų Vokietijoje

Lapkričio 3 d. Seligenstadto skautai suorganizavo 
kelionę į Lohr ligoninę aplankyti segrančius tautiečius. 
Šia proga nuvažiavo skautų meninės pajėgos ir sk. 
vyčiai su spausdinto žodžio dovanomis - knygomis ir 
laikraščiais.

Gruodžio 1 d. "Nevėžio" tuntas minėjo metines. 
Ps. Dučmanas sumaniai pravedė dviejų savaičių skil- 
tininkų kursus. Apsirūpinta uniformomis.

Šv. Kalėdų proga, "Dubysos" tunto skautės 
Memmingene išsiuntinėjo 30 pakietėlių ligoniams, stu
dentams ir belaisviams.

Gruodžio 29 ir 30 dienomis įvyko Brolijos ir 
Seserijos vadeivų,-ių ir rajonų vadų sąskrydis 
Nuertingene, kurio metu aptarta organizaciniai 
reikalai.

1947 m. Vakarų Vokietijoje

Birželio 17 d. Tarptautinio Biuro atstovas lankėsi 
Detmolde ir pranešė, kad į tarptautinę jambore galės 
vykti 200 pabaltiečių skautų. Iš mūsų brolių galės 
važiuoti apie 75.

Birželio 15-25 d.d. Horneburge prie Hamburgo 
įvyko pirmoji tremtyje skautų,-ių akademikų stovykla, 
(...ir iki dabar - 2004 metų, visi lietuviai skautai tebe- 
dainuojame tos stovyklos dainą "Dievui, Tau, tėvyne ir 
žmonijai"... red.)

1956 m. Išeivijoje

Tarybos Pirmijoj galutinai priimti PLSS (Pasaulio 
Lietuvių Skautų Sąjungos) nario mokesčio nuostatai: 
jaun. skautams - $0.50, skautams - $1.00, vyr. 
skautėm, vyčiams, akademikams, skautininkams - 
$2.00

Pirmijos nutarimu, Sąjunga su visais savo nariais ir 
vienetais prisideda prie Vasario 16 Gimnazijos 
išperkamojo vajaus.

Kalėdų atostogų metu Melbourne, Sydnėjaus ir 
Viktorijos skautų tuntai stovyklavo. Mat Australijoje 
tuo metu buvo pats vidurvasaris, (kai kurie dalykai 
nesikeičia... red.)

Šv.Kazimiero, Lietuvos skautų patrono dienos 
minėjimai suruošti daugelyje vietovių, kur tik yra 
mūsų skautų,-ių. Be ne įspūdingiausias ir didžiausias 
minėjimas buvo III.4. Čikagoje, kur buvo išsirikiavę net 
400 skautų,-ių. Kalbėjo kun. Vaišnys, kun. Patlaba, 
vysk. V.Brizgys, VS O. Zailskienė, VS Stp. Kairys, 
skautų globėjas dr. Biežis, J. Bačiūnas ir kt. Skautininko 
įžodį davė A.Karnavičienė, Ir.Vilkienė, R.Račiūnas, 
R.Mieželis ir R.Mišauskas. Apie 40 skautų,-ių davė 
skauto ir apie 30 jaun. skauto įžodį. Meninę dalį 
pravedė ps.V.Černius.

"Vienybėje" (NY) įvestas skautų skyrius. 
Redaguoja vytiečiai: Šilbajoris, Pileika ir Kezys.
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ŽAIDIMAI

KAROLIŲ ŽAIDIMAS

Žaidimas “Lapė snapė”
Viena sesė yra "lapė snapė”. Ji stovi nuo visų nusisukusi. Kitos sesės stovi netoli 

užjos ir klausia: “Lape snape, ar tu čia?” Lapė sako: “Ne”. Sesės vėl klausia. Kai lapė 
pasako “čia”, atsisuka ir stengiasi kurią nors pagauti. Sesės bėga iki paskirtos linijos - 
ten jų namai, kur lapė gaudyti negali. Sugautos sesė virsta lapėmis ir kartu su pirmąją 
gaudo likusias.
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"Skautų aido" rėmėjai

$5.00 Vyt.Čekanauskas, Westlake Village, CA

$10.00 Ant.Gudaitis, Ormond Beach, FL
$20.00 Nijolė Stelmokienė, Orland Park, IL

$25.00 Stasė Draugelienė, Toronto, ON

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

$30.00 Viktoria Karaitis, Union Pier, Ml

$35.00 H.Stepaitis, Toronto, ON

$50.00 E. Stepaitienė, Toronto, ON
$100.00 Algis Regis, Chicago, IL

"Sietuvos" d-vė, Lemont, IL
Garbės prenumeratos:

Pranas Pakalniškis, Santa Monica, CA
Viktoras Kenter, Danbury, CT
Nijolė Stelmokienė, Orland Park, IL

Visiems nuoširdus ačiū!

v.s.Albina Ramanauskienė 
"Skautų aido" administratorė
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